
Ohlášky 2022  Dýšinská farnost  www.farnostdasina.cz 

administrátor farnosti a duchovní správce: P. Mgr. Libor Buček, tel. 608 917 696, lbucek@email.cz 
 

Ohlášky 6. – 12.6.2022 
 

 

 adorace, svátostné požehnání, modlitba nešpor - neděle 17:30 kaple na faře v Dýšině  
 náboženství pro školní děti pod vedením P. Libora Dýšina – fara, středa 18:00  

náboženství pro školní děti pod vedením P. Libora Zruč- Senec – Masarykova ZŠ, pátek 13:00 
náboženství pro předškolní děti pod vedením T. Králové – fara Dýšina, pátek 14:45 

 setkání po prvním sv. přijímání děti pod vedením P. Libora – fara Dýšina, pátek 14:45 
 modlitba živého růžence – informace poskytne Kateřina Tudoza, tel. 732 937 530 
 úterý 7.6. nebude mše svatá 
 úterý 7.6. 9:30-12:30 vikariátní setkání kněží v Dýšině, v 15:00  fotbalový zápas kněží Čech proti 

kněžím z Moravy na hřišti v Dýšině, následně posezení u ohně na farní zahradě  
 pátek 10.6. Noc kostelů 2022 

- Dýšina od 19:00 do 22:00 v kostele Nejsv. Trojice – program na vývěsce a na webu farnosti 
- Druztová od 17:00 do 18:00 (tvoření pro děti v Lesní školce Berounka) od 18:00 do 23:00 v kostele 

sv. Máří – program na vývěsce a na webu farnosti 
 neděle 12.6. pouť  ke cti Nejsv. Trojice v kostele Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině 

s celebrantem Bogdanem Stepienem (vikář Plzeň-město) 
 sobota 18.6. nebude mše svatá v Dýšině 
 sobota 18.6. pěší pouť do Nadryb, sraz v 8:30 u kostela v Dýšině, mše svatá od 11:00 ke cti  Sv. 

Antonína v Nadrybech 
 neděle 19.6. Boží tělo, mše sv. v Dýšině s eucharistickým průvodem 
 pátek 24.6. táborák na faře v Dýšině ke konci školního roku 
 11.-15.7. dětský tábor farnosti 

 

  
PŘEHLED BOHOSLUŽEB 

 

 

 Dýšina – kostel Nejsvětější Trojice a sv. 
Šimona a Judy 

Druztová – kaple sv. 
Jana Nepomuckého 

pondělí   - - 
úterý  - - 
středa  17:30 19:15 
čtvrtek  17:30 - 
pátek  18:00 

od 17:15 adorace a zpovídání 
- 

sobota  
pam. Sv. Barnabáše 

8:00 - 

neděle                       
Slavnost Nejsvětější 
Trojice 

11:00 
od 10:30 zpovídání 

8:45 
 


