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Ohlášky 20. – 26.6.2022
PŘEHLED BOHOSLUŽEB

pondělí
úterý
památka sv. Aloise

středa
čtvrtek
pátek
Slavnost Nejsvětějšího
srdce Ježíšova

sobota

Dýšina – kostel Nejsvětější Trojice a sv.

Druztová – kaple sv.

Šimona a Judy

Jana Nepomuckého

17:30
od 17:00 zpovídání
17:30
18:00
od 17:15 adorace a zpovídání

19:15
-

8:00

-

neděle

11:00

8:45

13. neděle
v mezidobí

od 10:30 zpovídání















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
středa 22.6. v 19.15 poslední středeční mše v Druztové před prázdninovým programem
čtvrtek 23.6. v 15:00 pohřeb pana Sofrona, večerní mše už nebude
pátek 24.6. zveme na táborák ke konci školního roku, dojídáme klobásy a vuřty z poutě
(nenoste si nic) dopíjíme sud
sobota 25.6 setkání rodin v Lobzích viz letáček s programem
neděle 26.6. při mši sv. se v Dýšině představí P. Tomáš Kadlec a po mši s ním kafe na faře
od 27.6. – 2.7. P. Libor Buček čerpá dovolenou, v tomto týdnu bude mše sv. pouze v pátek
1.7. zastoupí P. Tomáš Kadlec
neděle 3.7. se bude P. Libor Bouček představovat v nové farnosti v Chebu, v Druztové bude
sloužit bohoslužbu slova jáhen Láďa Lego, v Dýšině bude mši svatou sloužit Jiří Barhoň
11.-15.7. od 8:00 do 15:30 celodenní program pro děti na faře v Dýšině, téma: Světadíly
(Evropa, Asie, Afrika, Amerika, Austrálie, Antarktida)
neděle 24.7. pouť v kostele sv. Máří Magdaleny v Druztové

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

