
Ohlášky 2022  Dýšinská farnost  www.farnostdysina.cz 
 

administrátor farnosti a duchovní správce: P. Mgr. Bc. Tomáš Kadlec, tel. 721 372 955, tomas.kadlec@bip.cz 
aktuality jsou zasílány na WhatsApp skupinu: k připojení kontaktujete přes SMS správce skupiny na tel. čísle 
608 328 684 nebo 775 361 048 
 

Ohlášky 28.11. – 4.12.2022 

 

 příležitost ke zpovědi vždy cca 30 min. před mší svatou v Dýšině  

 adorace, svátostné požehnání, modlitba nešpor - neděle 17:15 kaple na faře v Dýšině  

 náboženství pro školní děti – fara Dýšina, středa 18:00  
náboženství pro předškolní děti – fara Dýšina, pátek 15:00 

 modlitba živého růžence – informace poskytne Kateřina Tudosa, tel. 732 937 530  

 soboty v adventu 7:00 mše svatá se zpěvy staročeských rorátů za svitu svíček 

 od neděle 27.11. v kostele možno zakoupit Průvodce adventem (10,-Kč), též zdarma ke 
stažení prostřednictvím Google Play a App Store 

 středa 30.11. od 7:30 ranní chvály kaple na faře Dýšině 

 čtvrtek 1.12. v 16:00 vzdělávací setkání s buchtami na faře v Dýšině 

 čtvrtek 1.12. v 18:30 ekumenické sekání na faře v Dýšině  

 5.-7.12. nebudou mše svaté 

 čtvrtek 15.12. v 5:00 mše svatá se zpěvy staročeských rorátů za svitu svíček 

 neděle 18.12. po mši svaté adventní duchovní obnova s P. Pavlem Petrašovským na faře 
v Dýšině 

 pátek 23.12. v 7:00 mše svatá se zpěvy staročeských rorátů za svitu svíček 

 pátek 23.12. v 19:00 Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v kostele v Dýšině 

 12.-19.2.2023 Farní zimní dovolená v Perninku, podrobné informace a přihlášení možné u 
Ivanky Kašové do 15.12. tel.: 720 127 159, mail: ChuravaI@seznam.cz 

  

PŘEHLED BOHOSLUŽEB 

 

 

 Dýšina – kostel Nejsvětější Trojice a sv. 

Šimona a Judy 
Druztová – kaple sv. 

Jana Nepomuckého 
pondělí   - - 

úterý 
 

17:30 - 
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Svát. sv. Ondřeje 

17:30 

 

19:15 

čtvrtek 17:30 - 

pátek  18:00 

od 17:15 adorace 

- 

sobota 7:00 

s rorátními zpěvy 

- 

neděle                              
2. neděle adventní 

11:00 

 

8:45 
setkání nad tématem na 

obecním úřadě 
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