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Seslání Ducha svatého   

 A ještě je tu, ve vyprávění o Letnicích apoštolů, jeden 
detail, na který bych vás chtěl upozornit. Četli jsme o tom, 
že ti, kteří vyslechli působivé kázání apoštola Petra, byli 
udiveni, ale někteří říkali „vždyť ti lidé se opili mladým 
vínem“.  
 Patrně je v působení Ducha něco, co připomíná 
působení vína. My Češi tornu moc nerozumíme, protože 
tady se pije pivo, po kterém lidé často ztěžknou na těle i 
na duchu, ale možná ten, kdo pochází z Moravy, by nám 
mohl k tomu něco říci; Moravané jistě lépe rozumějí 
biblickému výroku, že Bůh stvořil víno, které obveseluje 
srdce člověka. Pokud člověk používá víno správně, pokud 
tento dar nezneužívá, pak člověka uvádí do stavu 
povznesené mysli, prohlubuje dar komunikace, humoru, uvolnění, vede k tanci a zpěvu, 
zkrátka dává mu jiskru. A něco takového je působení Ducha. 
 A teď si položme otázku: Kolikrát si od těch Letnic lidé naposledy mokli církev splést 
se společností rozjařenou mladým vínem? Jestlipak nejsme až příliš pochmurně střízliví 
upjatí, vyprahlí a sucharští, suchopární, škarohlídští, smutní a těžcí - zkrátka bez jiskry 
Ducha?                                                                              z knihy Tomáše Halíka  Oslovit Zachea 
 

Pouť na Svatou Horu 
 To, že Svatá Hora mocně přitahuje, dokazoval i seznam 
přihlášených, který podstatně přesahoval kapacitu autobusu. Jen 
díky tomu, že několik lidí vytáhlo svá auta, se k poutnímu místu u 
Příbrami dostali všichni, kteří chtěli.  
 Poté, co zdatnější část skupina vyšla po Svatohorských 
schodech, začínala v bazilice mše sv., kterou jsme slavili 
společně se staňkovskými poutníky. Po ní jsme se s průvodcem 
vydali na zajímavou prohlídku této velkolepé barokní kulturní 
památky. Následoval čas na osobní modlitbu, oběd a nezbytná 
finanční podpora prodavačů ve stáncích s růženci a obrázky. 
V jednu hodinu v bazilice proběhla májová pobožnost a po ní → 

 

19:00 –  
19:10 

Zahájení 
Krátké, ale slavnostní zahájení dýšinské Noci kostelů 

19:10 – 
19:30 

Hudba dětí pro dospělé 
Přijďte si poslechnout krátké vystoupení mladých muzikantů  ze ZUŠ Chrást.   

19:30 – 
19:55 

Za oponou kostela - verze pro děti 
Netradiční prohlídka kostela určená především pro rodiny s dětmi, ale i 
dospěláci se mohou přidat.   

19:55 – 
20:20 

Středověká hudba ve středověkém kostele 
Vystoupí dýšinský dětský pěvecký sbor Gutta, který se věnuje interpretaci 
středověké hudby.  

20:20 – 
20:50 
 

Jak fungují varhany? 
Exkluzivně můžete vystoupat na kůr kostela, nahlédnout do útrob historického 
nástroje, zkusit šlapat měchy, dozvědět se o mechanizmu varhan a pozorovat 
varhaníka, jak hraje rukama i nohama.   

20:50 – 
21:25 

Slova bible, tóny hudby 
Jakub Šmíd přednese v kostele nejkrásnější biblické pasáže za doprovodu 
dobré hudby v podání dýšinské scholy.  

21:25 – 
21:45 
 

Kostelní zákulisí, kostelní móda 
Můžete si prohlédnout všechno, co potřebuje kněz na sloužení bohoslužeb - 
od kalichů po monstrance. Představí se vám i bohoslužebná roucha - od 
starobylých s krásnými výšivkami až po ty moderní.   

21:45 – 
22:00 

Rozsvícení a rozeznění kostela 
Světlo a meditativní zpěv v nočním kostele. Chcete se přidat? 

22:00 – 
22:30 
 

Za oponou kostela - setkání s oživlými světci 
Netradiční prohlídka ztemnělého kostela, nakouknutí i do těch míst, kam se 
běžně nedostanete. V kostele se setkáte s oživlými světci ze soch a obrazů 
dýšinského kostela.   

22:30 – 
23:15 
 

Pašijový příběh 
Herci z Dýšiny a Chrástu pod vedením Marcely Švejdové vás uvedou do 
pašijového příběhu - o umučení Ježíše z Nazaretu. Doprovázet hudbou na 
kytaru a zpěvem bude Martin Pachner.   

23:15 – 
23:40 

Dvořákovy Biblické písně 
Kompletní slavný písňový cyklus Antonína Dvořáka budou interpretovat 
učitelé ZUŠ Chrást.   

23:50 – 
24:00 

Bohoslužba slova s modlitbou za Dýšinu 
Ukončení programu Noci kostelů společnou modlitbou ve ztemnělém kostele 
v záři svíček. 

 

19:00 – 24:00           
BĚHEM CELÉHO 
VEČERA BUDE 
PROBÍHAT NA 
FAŘE:  

Čajovna na faře 
Přijďte posedět do 
barokní fary naproti 
kostelu. Zde budete 
obslouženi ve stylové 
čajovně širokou 
nabídkou čajů.  

Výstava na faře:                   
Putování za 
kostely a kaplemi 
v okolí Dýšiny                       
Na faře je možno si 
prohlédnout i výstavu o 
kostelích a kapličkách, 
které tvoří dominanty 
krajiny v okolí Dýšiny. 
Zasvěcený komentář 
bude poskytovat 
autorka výstavy Ing. 
Pavla Velleková.  

Výtvarno na faře: 
vlastnoruční 
výroba placek 
Při pití dobrého čaje si 
na faře můžete pod 
vedením manželů 
Brůčkových vyrobit 
památku na letošní Noc 
kostelů - originální 
placku s obrázkem 
kostela 

www.farnost-
dysina.wz.cz  
kontakt: P. Pavel 
Petrašovský,  tel.: 
737 814 525 

POZVÁNKA  NA  DÝŠINSKOU  POUŤ – neděle 30. 5. 
11:30 – mše sv. (předsedá otec biskup) → buřty a točené pivo na faře → 
k tanci a poslechu hraje skupina J. Vrby → vožení na koni, výroba lampionů 
→ 17:00 – divadelní představení Suchárek Lví srdce na faře 



→ jsme už nasedli do autobusu a vyrazili do 
Příbrami, kde naším dalším cílem bylo hornické 
muzeum.  

 Když jsme byli všichni svezeni v malém 
historickém hornickém vláčku, vzali nás naši 
průvodci na prohlídku dolů. Sestupovali jsme 
bludištěm šachet, dokud se před námi 
neobjevila nejúchvatnější a nejzajímavější část 
naší prohlídky - podzemní dvanáctimetrové 
kolo, které kdysi na vodní pohon vyčerpávalo 
vodu z hloubky dolů.   

 Po této krásné a zajímavé prohlídce 
jsme znovu nastoupili do autobusu a za zpěvu 
s kytarou dojeli domů. 

• V úterý 25. května se bude v Dýšině konat vikariátní 
konference. Mše sv. bude v 9:00 a budou ji sloužit kněží 

z celého vikariátu. Mše sv. ani setkání nad biblí večer nebude. 
• V pátek 28. května bude pravidelná adorace od 17:00 

v dýšinském kostele spojena se společnými modlitbami za 
našeho biskupa a diecézi. Při adoraci se nebude výjimečně 

zpovídat. 
• V pátek 28. května bude v dýšinském kostele a na faře od 19:00  do 24:00 

probíhat program Noci kostelů. Co se bude dít, se dozvíte na poslední 
straně zpravodaje. Prosím, přijďte na tuto velmi zajímavou akci a pozvěte i 
své známé. 

• V sobotu 29. května se v Plzni koná důležitá diecézní akce: Dny víry. 
Velmi doporučujeme účast na nich. Bude připraven i program pro děti a 
pro mládež. (Z Chrástu můžete např., jet vlakem v 8:28) 

• Po návratu ze Dnů víry se v 18:00 koná úklid 
kostela. 

• V neděli 30. května bude v Dýšině sloužit poutní 
mši sv. otec biskup. Je potřeba řidičů, kteří by 
zajistili odvoz poutníků z Plzně cca v 11 hod. od 
Dolanského mostu. Hlaste se prosím Miloši 
Hahnovi nebo na tel.: 737 814 525. 

• V sobotu 5. června se koná výlet pro koledníky 
Tříkrálové sbírky a pro děti z farnosti na vodní 
hamr do Dobřívi, kam půjdeme pěšky z Rokycan. 
Sraz: 9:15 na nádraží v Chrástu, s sebou buřty. 

• V neděli 6. června přijmou první svaté přijímání 
Míša Stajnerová v Druztové  a Vašek Mašek                 
v Dýšině. 

 

PRO DĚTI: SETKÁNÍ S DUCHEM SVATÝM 
Žít jako křesťan není lehké. Proto 
nám Pán Ježíš dává svého Ducha, 
aby nám pomáhal v každo-denním 
životě. Mimořádnou posilou je 
setkání s Duchem Svatým, kdy 
člověk dostává plnost jeho darů a 
stává se dospělým křesťanem. Víš, 
jak se toto „setkání“ jmenuje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDELNÝ 
PROGRAM  
DÝŠINA: 
pondělí  
• 19:00 – modlitby 

maminek za své děti – 
fara 

úterý 
• 17:00 - možnost zpovědi 

– kostel 
• 17:30 – mše sv. 
• 18:30 – setkání nad biblí 

– fara 
středa 
• 16:00 – mše sv. 
čtvrtek 
• 17:30 – mše sv. 
• 18:30 – katechizmus pro 

dospělé - fara 
pátek 
• 17:00 – adorace, 

možnost zpovědi –kostel 
• 18:00 – mše sv. 
• 19:00 – setkání mládeže 

– fara 
sobota 
• 16:00 - mše sv. 
neděle 
• 11:30 – mše sv. 
• kafe po mši - fara  
TŘEMOŠNÁ: 
nedělní mše sv: 15:00 – 
dům Exodus 
DRUZTOVÁ: 
nedělní mše sv: 9:15 – 
po mši: 1. neděle 
v měsíci: biblická hodina, 
3. neděle: posezení u 
kafe – na obecním úřadu 

OHLÁŠKY 

DNY VÍRY 
Plzeň 29. 5. 
9:15 – sraz dětí 
před katedrálou → 
9:30 – zahájení        
v katedrále 
→ přednáška 
Mons. Tomáše 
Holuba → 11:00: 
mše sv. v katedrále 
→ 14:00: zajímavý 
program podle 
vlastního výběru → 
ukončení v 16:00 

TA
JE

N
K

A
: 


