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 9. 10. 2022 – 28. neděle v mezidobí/
Příští neděli je měsíční sbírka na opravy. Při sbírce minulý měsíc se vybralo: Suchá Loz 7.000
Kč, Bystřice 2.500 Kč a Bánov 8.000 Kč.
Návštěva nemocných v Bánově bude v pondělí 10. října dopoledne.
Dá-li Pán, v únoru 2023 bude v Bánově Děkanátní krojovaný ples. Kdo by byl ochoten
pomoci, prosím přijďte na přípravné setkání v úterý 11. října v 18:00 hod. na faře.
Ve čtvrtek 13. 10. vedou modlitbu sv. růžence před mší sv. v Suché Lozi maminky a babičky.
Úklid v kostele v Suché Lozi má v příštím týdnu skupina číslo 4.
V pátek nebude náboženství v Bánově pro 8. a 9. ročník a v Suché Lozi pro 3. ročník.
Poutní zájezd ke sv. Ludmile na Tetín bude 14. – 15. října 2022. Poutníky prosím, aby
nezapomněli: Občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Odjezd je v pátek 14. října:
• 5:30 hod. z Bánova od fary.
• 5:45 hod. ze Suché Loze, zastávka u Obecního úřadu.
Při bohoslužbách pro děti (střed, 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.
Při příležitosti poutě vyhlašuje CPR Uherský Brod soutěž pro děti na téma: Růženec. Úkolem
je vytvořit růženec z jakéhokoliv materiálu. Soutěž je rozdělena do kategorii podle věku a
bude probíhat po celý říjen. Hotový růženec odevzdejte v obálce s jménem a příjmením,
věkem a třídou, tel. Kontaktem a bydlištěm na faře v Bánově. Více na plakátku.
Příprava na biřmování v tomto týdnu nebude.
Zájemci o službu ministrantů se mohou hlásit v sakristii.
V sakristii jsou k zakoupení Děkanátní kalendář na rok 2023, cena 70 Kč, uklízecí služba je má
zdarma.
Modlitba sv. růžence je 40 minut před každou mší sv., jste srdečně zváni.
Příležitost ke sv. smíření je půl hodiny před každou mší sv. (mimo neděli).
Velké poděkování všem, kteří podporují společné dílo farnosti svou prací, příspěvky do sbírky,
nebo dary na účet. A také těm, kteří podporují naši farnost svými modlitbami, či oběťmi.

