
      T E R N 

zpravodaj
Římskokatolické farnosti Dýšina 

   19. 12. 2021 – 4. neděle adventní

 V  úterý  21.  prosince  v  17:00  vystoupí  divadelní  spolek
s Andělským rozjímáním v dýšinském kostele.

 Ve čtvrtek 23. prosince v 19:00  se bude konat v dýšinském kostele  koncertní
provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

PROGRAM 
O VÁNOCÍCH 

Dýšina - kostel Druztová - kaple 

24. prosince - pátek
Štedrý den

13:00-16:00 Betlémské světlo 
16:00 - mše sv. (pro děti)

24:00 - mše sv. 

22:00 - mše sv. 

25. prosince - sobota
Slavnost Narození Páně 

11:00 - mše sv. 8:45 - mše sv. 

26. prosince - neděle
Svátek Svaté Rodiny 

11:00 - mše sv. 8:45 - mše sv. 

-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

1. ledna - sobota
Slavnost Matky Boží Panny Marie

11:00 - mše sv. 8:45 - mše sv. 

2. ledna - neděle
2. neděle po Narození Páně 

11:00 - mše sv. 8:45 - mše sv. 

3. ledna - pondělí - -

4. ledna - úterý 17:30 - mše sv. -

5. ledna - středa 17:30 - mše sv. -

6. ledna – čtvrtek
Slavnost Zjevení Páně

17:30 - mše sv. -

7. ledna - pátek 17:15 - adorace 
18:00 - mše sv. 

-

8. ledna - sobota 8:00 - mše sv.
       9:00 - sbor Gutta -

zahájení Tříkrálové sbírky

-

9. ledna - neděle
Svátek Křtu Páně 

11:00 - mše sv. 8:45 - mše sv. 

 Zimní dovolená na faře v Perninku! Naše farnost opět vyráží do Krušných hor
v termínu  od  6.  2.  2022  do 13.  2.  2022.  Hlaste  se  Ivaně  Kašové,
e-mail: churavai@seznam.cz (popř. tel. : 720 127 159).

 Vše  se  uskuteční  podle  platných  nařízení.  Pro aktuální  informace  sledujte
web farnosti: www.farnostdysina.cz

"adventní" kalendář 

Na  stole  v  kuchyni  mám  kalendář
s motorkami,  krásný  fotky,  ale  technická
data  jsou  neúplná  a  popisy  fádní,  nudné,
typu:  skvěle  vyladěný  motocykl,  nejlepší
ve své třídě, ukázka nejmodernější techniky,
...jako kdyby ten novinář jen něco kopíroval
a sám na motorce seděl možná před 40 lety.
Co my a adventní doba? Nekopírujeme jen
něco? Bavíme se o tom, co nás baví?

Hezký advent,
Libor

www.farnostdysina.cz

Adventní duchovní obnova s Josefem Žákem
V neděli 5. prosince se ve farním sálku
na faře sešlo asi dvacet lidí,  ke kterým
velmi  hezky  a  mile  promlouval  otec
Josef Žák. Nejprve o potřebě a významu
duchovní  obnovy  pro každého  z  nás.
Posléze  pak  o důležitosti  čtení
a rozjímání nad Biblí a v závěrečné části
zdůraznil  velký  význam  každodenní
modlitby.  Po  promluvě  pak  byla
poskytnuta možnost svátosti smíření.

www.farnostdysina.cz

Motto:

HLE, PANNA POČNE A PORODÍ SYNA
A DÁ MU JMÉNO EMANUEL (TO JE „BŮH S NÁMI“).

 271

kontakt:
P. Libor Buček 
tel. 608 917 696 
lbucek@email.cz 
Web:
www.farnostdysina.cz

O H L Á Š K Y ! ! !
TO JE SAMÉ OMIKRON:-( 

RADĚJI ZKUSTE O MARIA:-)

http://www.farnostdysina.cz/
http://www.farnostdysina.cz/
http://www.farnostdysina.cz/

