Římskokatolická farnost Bánov
Hrad 10, Bánov 687 54, tel: 739 018 233, e-mail: fabanov@ado.cz
Farář: P. Jiří Putala, tel. 603 747 898

OHLÁŠKY
/z neděle 6. 11. 2022 – 32. neděle v mezidobí /
Ve dnech 1. – 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě obvyklých
podmínek (zpověď + nemít sebemenší zalíbení ve hříchu, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv.
otce) je čtvrtou podmínkou návštěva hřbitova a zde modlitba za zemřelé. Pobožnosti za
zemřelé: sobota 5. 11. v 15:00 hod. Bystřice. Neděle 6. 11. v 15:00 Suchá Loz a v 16:00 Bánov.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 2.
Farnost Bánov vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti: Sv. Martin: Nakresli, namaluj či jinak
výtvarně ztvárni téma sv. Martin. Soutěžit se bude v kategoriích podle věku, nejlepší práce
budou odměněny. Práce mohou děti odevzdávat v náboženství, nebo v sakristii (Bánov,
Bystřice, Suchá Loz) nebo ve škole v Bánově p. učitelce Procházkové, do 10. 11. 2022.
Ve čtvrtek 10. 11. 2022 večer v 19:30 bude na faře setkání společenství z farnosti, jste
srdečně zváni.
Pozvání na Svatomartinské hody v Bánově
Pátek 11. listopadu 2022
17:30 hod. Mše sv. ke cti sv. Martina, po mši v kostele scénka dětí o sv. Martinovi
Sobota 12. listopadu 2022
17:00 hod. Slavnostní mše sv. ke cti sv. Martina, za účasti svatomartinské družiny; slouží P.
Zdeněk Graas, farář v Pitíně.
18:00 hod. Svatomartinská pocta – krátký program před kostelem.
Po mši sv. vyjde svatomartinský průvod, děti s lampiony, dospělí se svíčkami
18:45 hod. Světelná show na Jarmeku
Neděle 13. listopadu 2022
10:30 hod. Slavnostní mše sv. ke cti sv. Martina, za účasti svatomartinské družiny, krojovaných
a spolků. Hlavní celebrant P. Jaroslav Kníchal, hlavní vojenský kaplan AČR.
Všichni jste srdečně zváni.
V neděli 20. listopadu si připomeneme 20 let od posvěcení kaple sv. Josefa v Bystřici. Mši sv.
v 10:00 hod. bude slavit otec biskup Josef Nuzík.
Na misijní koláč se v Suché Lozi vybralo 15.000 Kč. Všem dárcům velké poděkování.
Velké poděkování všem, kteří se zapojili do Adorační den v Bánově v úterý 1. listopadu.
Při bohoslužbách pro děti (středa, čtvrtek a pátek) si letos budeme povídat o vybavení
kostela. Za mši sv. děti dostanou malý obrázek, který si mohou nalepit do sešitku.
Děti, které se začínají připravovat k I. Sv. přijímání budou dostávat za nedělní a sváteční mši
sv. kolečka a postupně budou „vylepovat“ rybičky na nástěnce.
Zájemci o službu ministrantů se mohou hlásit v sakristii.
Modlitba sv. růžence je 40 minut před každou mší sv., jste srdečně zváni.

