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. 9. 2020 – 23. neděle v mezidobí/
V pondělí budu navštěvovat nemocné v Bystřici a ve čtvrtek v Suché Lozi.
Ve čtvrtek 10. září jsou zvány k modlitbě sv. růžence přede mší sv. v 17.50 v Suché Lozi maminky
a babičky /Hnutí matek/.
V tomto týdnu pokračuje příprava na biřmování ve čtvrtek v Suché Lozi a v pátek v Bánově.
V pátek 11. září jsou mladí zváni na studentskou mši sv. v 17:30 v Uherském Brodě – Újezdci.
V sobotu 12. září je Adorační den v Suché Lozi. Z důvodu poutě do Olomouce se přesouvá na
čtvrtek 10. září. Adorace bude od 15:00 hod. V 18.00 hod. bude společné ukončení, sv.
požehnání a mše sv. Zapište se prosím k modlitební službě na lístek na stolku pod kůrem.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání bude v sobotu 12. 9. v Olomouci v
katedrále. Autobus pojede v 6:15 z Bánova a v 6:20 ze Suché Loze. Po programu bude možnost
navštívit seminář s drobným občerstvením a kapli sv. Jana Sarkandra, nebo si individuálně zajít
na oběd. Odjezd z Olomouce v cca 13:30 hod., vezměte si prosím roušky.
Příští neděli 13. září při mši sv. v Bystřici poděkujeme za letošní úrodu.
Příští neděli 13. září oslavíme Patrocinium sv. Ludmily v Suché Lozi. Při mši sv. v 10:30 proběhne
také poděkování za úrodu. Srdečně zveme všechny Ludmily a babičky naší farnosti. Při mši sv. se
uskutečni sbírka na léčbu Bc. Jiřího Gregovského, který pochází ze Suché Loze. Je vážně nemocný a jeho léčbu v současné době pojišťovna nehradí. Je možno přispět i do veřejné sbírky,
kterou pořádá Policie ČR na transparentní účet: 42 00 555 535 / 6800 VS 313558 u Sberbank.
Výuka náboženství začne v týdnu od 14. září, rozvrhy jsou na stránkách škol, farnosti a na
nástěnkách. Pokud jste ještě neodevzdali přihlášky, prosím co nejdříve.
Setkání Pastorační rady farnosti bude v pátek 18. září po mši sv. na faře.
Ohlášky: V sobotu 19. 9. v 11:00 hodlají v kostele v Suché Lozi uzavřít církevní sňatek Václav
Bobek ze Suché Loze a Lada Muráriková z Bystřice pod Lopeníkem. Dne 19. 9. 2020 v 11:00 hod.
uzavřou v kostele v Kuželově církevní sňatek Jiří Velecký z Bánova a Veronika Krejčířová z Veselí
nad Moravou. Přejeme snoubencům Boží požehnání. Kdo by věděl o nějaké překážce církevního
sňatku těchto snoubenců, nechť to oznámí duchovnímu správci.
Na úterý 22. září plánujeme pouť na sv. Hostýn. Odjezd v cca 8:00 hod., cena 100 Kč. Zapsat se
můžete v sakristiích kostelů a kaple.
Farní den se uskuteční v Suché Lozi na sv. Václava v pondělí 28. září odpoledne.
Obrázky pro děti. V tomto školním roce budou při nedělních bohoslužbách děti s křížkem
dostávat obrázek, s připomínkou evangelia. Vždy devět po sobě jdoucích obrázků bude možno
nalepit na kartu A 4, kterou děti také dostanou, a tak postupně vznikne obrázek. Děti dostanou
ještě motivační plakát.

