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 7. 8. 2022 – 19. neděle v mezidobí/
V neděli 7. srpna 2022 nebude mše sv. v Bystřici pod Lopeníkem, bude výjimečně už v sobotu
6. srpna v 16:30 hod. Mše sv. v neděli 7. srpna bude v Bánově už v 9:00 hod.
Záznam Primiční mše sv. v Suché Lozi bude TV Noe vysílat v neděli 7. srpna 2022 v 10:00 hod.
DVD z primiční mše sv. v Suché Lozi si můžete objednat na lístku na stolku pod kůrem.
Prosebná pouť farnosti na sv. Antonínek na Blatnické hoře se uskuteční v neděli 7. srpna. Ve
14:00 bude procesí od búd, v 15:00 mše sv. s farností Dolní Němčí. Odjezd autobusu:
Bánov (Náměstí) – 13:00 hod.
Suchá Loz (U Obchodu) – 13:05 hod.
Bystřice (U zvonice a U školy) – 13:15 hod.
Úmysly mší sv. září–prosinec se budou zapisovat:
Bystřice – středa 10. srpna po mši sv. u kostelníků.
Suchá Loz – čtvrtek 11. srpna po mši sv. u kostelníků.
Bánov – pátek 12. srpna od 15 hod. předsíň kostela. PROSÍM, BUĎTE STRUČNÍ
Ve čtvrtek 11. srpna povedou modlitbu sv. růžence v Suché Lozi maminky a babičky.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 6.
Ve dnech 9. – 14. srpna 2022 proběhne Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Program
je možné sledovat na TV Noe.
V neděli 14. srpna 2022 jste srdečně zváni na Pouť do Kopců v Bystřici p. Lopeníkem. Průvod
od obecní zvonice vychází v 8:45 hod., (o hodinu dříve!!!) a v 9:30 hod. bude poutní mše
svatá u kapliček, slavit ji bude P. Josef Biernát, kaplan v Bystřici pod Hostýnem.
Zveme všechny krojované, hasiče, včelaře, děti, mládež a všechny spoluobčany. Prosím také o
výpomoc při přípravě prostoru pro poutní mši sv., hlaste se u p. Stanislava Savary. Mše sv.
v Bánově 14. 8. nebude.
Velké poděkování za dary na květiny v Bánově.
Fatimský apoštolát, centrum Slovácko zve na Pouť do Medjugorje ve dnech 14. – 20. srpna
2022, více info na plakátku, přihlášení u p. Antonína Válka z Vlčnova.
Sucholožské hody letos připadají na neděli 21. srpna, hodovou mši sv. bude slavit Plk. P.
Jaroslav Kníchal, hlavní kaplan AČR.
V neděli 28.8. 2022 bude v Bánově Farní den, na který jste všichni srdečně zváni. Mše svatá s
žehnáním aktovek začne ve 14 hodin v kostele, následuje program na farní zahradě. Můžete
se těšit na skákací hrad, dětskou diskotéku a soutěže pro děti. Podrobnosti budou upřesněny.

