
Římskokatolická farnost Dýšina    
program farnosti od 17. do 23. září 2018 

 
pondělí 17. září 
 

Dýšina 
• 17:30 – modlitby matek za své děti - fara 

úterý 18. září 
 

Dýšina 
• 17:30 – mše sv. - kostel 

středa 19. září 
 

Dýšina 
• 17:30 – mše sv.  
• 18:30 – setkání modlitebních buněk - fara 

čtvrtek 20. září 
památka sv. Ondřeje Kim 
Tae-gona a druhů 

Dýšina 
• 17:30 – mše sv. – kostel 

pátek 21. září 
svátek sv. Matouše 

Dýšina 
• 17:15 – adorace s možností zpovědi – kostel 
• 18:00 – mše sv. – kostel 
• 19:00 – setkání mládeže - fara 

sobota 22. září 
 

 

Smědčice 
• 13:00 – poutní mše sv. ke sv. Václavu – před kaplí 
• večerní mše sv. v Dýšině nebude 

neděle  23. září 
25. neděle v mezidobí 

Druztová   
• 8:45 – mše sv. – kaple na návsi  
Dýšina 
• 10:30 – možnost zpovědi - kostel 
• 11:00 - mše sv. – kostel  
• 18:00 – 1/2hod. adorace a nešpory – kaple na faře  

Kontakt: P. Pavel Petrašovský, tel.: 737 814 525, boyda@centrum.cz   www.farnostdysina.cz    

 
� V úterý 18. 9. nebude přede mší možnost zpovědi. 

� Ve středu 19. 9. bude v 18:30 na dýšinské faře setkání modlitebních Buněk. Buňky se domluví s P. Liborem, 

jestli a jakou formou chtějí pokračovat nadále, je tedy velmi důležité přijít. Poté se společně pomodlíme.  

� V pátek 21. 9. je svátek sv. Matouše. 

� V sobotu 22. 9. bude ve 13:00 poutní mše sv. ke sv. Václavu před kaplí ve Smědčicích. Večerní mše sv. 

v Dýšině nebude. 

� V neděli 23. 9. budou na evangelické faře v Chrástu dožínky. Ve 14:00 bude požehnání úrody s krátkou 

bohoslužbou, ve 14:30 vystoupí Jarda Svoboda ze skupiny Traband, v 15:30 povídání a zpívání o sv. Václavu, 

v 15:45 vystoupení žen z poradny v Plzni, v 16:30 kapela Pletivo. Vstup je volný. 

� Jsou poslední volná místa na farní pouť do Říma po důležitých kostelech a poutních místech: odjezd bude 

autobusem v pondělí 1. 10. odpoledne, návrat 6. 10. dopoledne. Bydlení v kempu u moře v bungalovech na 

okraji Říma, v dosahu městské dopravy. Cena dopravy a ubytování: 4800,- Kč při naplnění autobusu (46 lidí). 

Přihlašovat a informovat se lze telefonem nebo mailem u Maniny Mentlové tel.: 731 064 036.  

� V tomto týdnu se můžete v rámci Diecézní modlitební štafety modlit za farnost Jesenice: za setkání farnosti, 

aby byla vždy také setkáními s Kristem, za dobrou komunikaci mezi obcí a církví a za požehnání pro tento kraj. 

 

 


