
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  
6. 12. 2015 – 2. neděleadventní 

O H L Á Š K Y :  
� Setkání dětí se odděluje od přípravy na 

první svaté přijímání a nadále bude 
samostatně ve čtvrtek v 16:00. Příprava 
na první sv. přijímání zůstává v pátek. 
� V neděli 6. 12. a 20. 12. bude v 17:30 na dýšinské faře kurz 

karmelitánské modlitby s Marií Ventovou. Další kurz bude až 3. 1. 
2016. 
� V úterý 8. 12. bude slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu. Tímto dnem začíná Svatý rok milosrdenství. Mše sv. 
v Dýšině bude v 7:30. 
� V úterý 8. 12. a 22. 12.  bude v 18:30 na faře místo setkání nad biblí 

pokračování kurzu Gama. Tématem bude představení českých 
světců. Od  5. 1. pak začne opět kurz Alfa – úvod do základů víry pro 
všechny – věřící i nevěřící. Setkání pak budou vždy v úterý, jednou za dva 
týdny. Prosím, zvěte své známé, sousedy, kolegy a příbuzné. Pokud byste se 
chtěli zapojit do přípravy večeře, kterou se kurz vždy začíná, kontaktujte MUDr. 
Annu Blažkovou.  
� Ve středu 9. 12. bude mše sv. v Dýšině v 17:00, ve středu 16. 12. mše 

sv. nebude. 
� Po celou adventní dobu (včetně Štědrého dne) budou ve čtvrtek 

v 5:00 roráty, mše sv. z textů o Panně Marii za svitu svíček ve 
ztemnělém kostele. Při ní se budou zpívat staročeské rorátní zpěvy za 
doprovodu houslí. Večerní mše sv. nebude. 
� Ve čtvrtek 10. 12. bude v 17:30 setkání rodin, tentokrát u 

Kouteckých v Dýšině (na rohu ul. 5. května a Školní). Tématem bude 
představení závěrů nedávné synody o rodině.  
� Od pátku 11. 12. do neděle 13. 12. bude na Lomci adventní 

duchovní obnova. Prosím, přihlašujte se do tabulky v kostele u novin 
co nejdříve. V pátek ani v sobotu nebude mše sv. 
� V neděli 13. 12. bude v 10:30 katedrále v Plzni sloužit mši sv. otec 

biskup s otevíráním brány milosrdenství. Začíná se v průjezdu 
biskupství. Z tohoto důvodu otec biskup rozhodl, aby se zrušily všechny 
mše sv. ve vikariátu Plzeň – Město, které by byly v tomto termínu, aby 
mohlo co nejvíce lidí přijet do Plzně. Proto bude v neděli 13. 12. mše 
sv. v Druztové už v 9:00 a v Dýšině až v 17:00 (v 11:30 mše sv. 
nebude!) 
� V neděli 13. 12. bude od 15:00 na dýšinské faře glazování figurek 

keramického betlému. 
� V úterý 15. 12. vyjde v 16:00 z katedrály v Plzni Betlémský pochod 

pro život. Lampiony s sebou. 
� V sobotu 19. 12. bude od 9:00 úklid dýšinského kostela před 

Vánoci. 
� V neděli 20. 12. bude po mši sv. před dýšinským kostelem nedělní 

koláč. Zakoupením koláče můžete podpořit činnost poradny pro ženy 
s dětmi v tísni. 
� Od 16. do 23. 1. 2016 bude zimní dovolená farnosti na faře v Horní 

Blatné v Krušných horách plná zimních radovánek s lyžováním a 
běžkařením. Prosím, hlaste se zapsáním do tabulky v kostele u novin. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Z buly papeže Františka 
k vyhlášení roku milosrdenství  

Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry 
je patrně shrnuto v tomto slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a 
dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském. (…) Ježíš Nazaretský 
svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží 
milosrdenství.  

Potřebujeme neustále rozjímat o milosrdenství. Je zdrojem 
radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. 
Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice. 
Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází 
vstříc. Milosrdenství je základním zákonem, který přebývá v srdci 
každého člověka hledícího upřímným zrakem na bratra, kterého v 
životě potká. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, 
protože otevírá srdce naději, že jsme milováni navždy i přes omezení 
svého hříchu.  

Svatý rok bude zahájen 8. prosince 2015 na slavnost Neposkvrněného 
Početí. (…) Na slavnost Neposkvrněného Početí budu mít to potěšení otevřít 
Svatou bránu. V tomto případě půjde o bránu Milosrdenství, kde bude moci každý, kdo vstoupí, zakusit lásku 
Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději. Následující, třetí adventní neděli, bude otevřena Svatá brána 
v římské katedrále, v bazilice sv. Jana na Lateránu. Stanovuji, aby tuto neděli v každé místní církvi, v 
katedrále, která je mateřským chrámem pro všechny věřící, anebo v konkatedrále či v jiném kostele zvláštního 
významu byla otevřena tato brána Milosrdenství pro celý Svatý rok.  

Jubilejní rok bude zakončen liturgickou slavností Krista Krále 20. listopadu 2016. V tento den, po 
uzavření Svaté brány, budeme naplněni pocity vděčnosti a díků k Nejsvětější Trojici, že nám darovala tak 
mimořádný čas milosti. Svěříme život církve, celé lidstvo a nezměrné veškerenstvo Kristu Pánu, aby udělil své 
milosrdenství jako jitřní rosu dějinám, o jejichž plodnost budou všichni usilovat. S přáním, aby budoucí roky 
byly prostoupeny milosrdenstvím, šly vstříc každému člověku a přinášely dobrotu a Boží něhu! Kéž ke všem, 
věřícím i vzdáleným, dojde balzám milosrdenství jako znamení Božího království, které je již mezi námi. (…) 

Mimořádný Svatý rok je tedy příležitostí, abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kterým 
nás Otec zahrnuje od věků. Nechme se v tomto Jubileu Bohem překvapit. On nikdy neustává otevírat dokořán 
bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás má rád a chce s námi sdílet svůj život. Církev mocně pociťuje 
naléhavost zvěstovat Boží milosrdenství. Její život je autentický a věrohodný, když je milosrdenství její 
přesvědčivou zvěstí. Ví, že její první úkol, zejména v naší době plné velkých nadějí a silných protikladů, 
spočívá v uvedení všech do obrovského tajemství Božího milosrdenství rozjímáním Kristovy tváře. Církev je 
povolána být jako první opravdovou svědkyní milosrdenství vyznávaného a žitého jako jádro Zjevení Ježíše 
Krista. Ze srdce Trojice, z nejhlubšího nitra Božího tajemství ať plyne a proudí bez ustání obrovská řeka 
milosrdenství. Tento pramen nebude nikdy vyčerpán těmi, kdo k němu přistupují. Každý z něho může čerpat 
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PRAVIDELNÝ 
PROGRAM: 
 

DÝŠINA: 
pondělí  
• 17:30 – modlitby 

maminek za své děti 
– fara 

úterý 
• 17:00 - možnost  

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

biblí nebo kurz 
Gama 

středa 
• 17:00 – mše sv. 

nebo není 
(9.12. v 17:00, 16. 12. 
není) 
čtvrtek 
• 16:00 – setkání dětí 

- fara 
• 17:30 –  mše sv. 
(v adventu mše sv. 
v 5:00, večer není)  
pátek 
• 16:00 – setkání dětí 
• 17:15 – adorace, 

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

mládeže – fara 
(11.12. nic nebude) 
sobota 
• 17:30 - mše sv. 
(12.12. mše sv. není) 
neděle 
• 11:00 – možnost 

zpovědi - kostel 
(kromě 1. a 3. 
neděle v měsíci) 

• 11:30 – mše sv. 
• 18:00 – adorace a 

nešpory – kaple na 
faře 

(13.12. mše v 17:00) 
 

DRUZTOVÁ:  
• nedělní mše sv: 9:15 

– kaple na návsi 
• 1. neděle v měsíci: 

setkání nad 
tématem, 3. neděle: 
povídání u buchet 

(13.12. mše v 9:00) 
 

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



pokaždé, když potřebuje, protože 
milosrdenství Boží je nekonečné. Jeho 
tajemství je neprobádatelné stejně jako je 
nevyčerpatelné jeho bohatství.  

Kéž je v tomto Svatém roce církev 
ozvěnou Božího Slova, které zní mocně a 
přesvědčivě jako slova a gesta odpuštění, 
opory, pomoci a lásky. Ať neúnavně nabízí 
milosrdenství a je vždy trpělivá   
poskytování útěchy a odpuštění. Církev ať 
je hlasem každého muže a každé ženy a s 
důvěrou a bez ustání opakuje: „Rozpomeň 
se, Hospodine, na své slitování, na své 
milosrdenství, které trvá věčně“ (Žl 25, 6).  
 

Zápis z farní rady 
ze dne 4. 12. 2015 
 

přítomni: P. Petrašovský, M. Králová, A. 
Havelková, K. Panc,  J. Blažek,  D. Klimeš, 
T. Koutecká. 
� Schválen příspěvek 6 000Kč z Tříkrálové 

sbírky na jízdné, úhradu stravování ve 
školní jídelně a na nákup potravin pro 
dítě z naší farnosti při  finančních 
nesnázích rodiče. 
� Schválen příspěvek z Tříkrálové sbírky 

7 000Kč na nákup uhlí pro nemajetnou 
rodinu z Červeného Hrádku. 
� Proběhla oprava podstavce křížku 

(poničeného pádem lípy) u schodiště ke 
kostelu a byl odlit a pozlacen nový kříž, 
úhradu nákladů by měla pokrýt pojistka. 
� Bude vyčíslen odhad nákladů na 

restaurování zbytku oltáře sv.Barbory 
v dýšinském kostele, sponzor, který se 
nabídl, posoudí, zda tuto částku uhradí. 
� 24. 12. 2015 se  cca od 18:00 uskuteční  

večeře pro osamělé na dýšinské faře. Je 
vítáno přizvat všechny potřebné.  O za-  
jištění jídla prosíme farníky, kteří  se 
k domluvě a koordinaci mohou hlásit 
např. u T. Koutecké. 
� 9. 1. 2016 v 9:00 bude v dýšinském 

kostele zahájena Tříkrálová sbírka. 
Téhož dne se bude od 18:00 konat 
koncert skupiny De profundis s Marcelou 
Švejdovou Žandovou spojený s prodejem 
figurek z letošního dýšinského kera-
mického betlému.  
� Proběhl úklid farního sálu dýšinské fary, 

postupně budou vyhlášeny další úklidové akce – sklep, půda,  garáž…  Dále byl schválen plán úpravy 
farního sálu – nákup nové kuchyňské linky se zabudováním myčky (tato byla sponzorský dar),  přesun 
knihoven do místnosti vedle farního sálu, vymalování farního sálu. To vše bude postupovat dle možností 
dobrovolníků. 
� Konání  letošního farního plesu zatím není jednoznačně stanoveno, čeká se na vyjádření kapely. 
� Proběhla diskuze o možnostech jednání s obcí Dýšina v otázce neoprávněného převodu historického 

církevního na obec. Na  jednání obce a biskupství  se dostaví P. Petrašovský, aby tlumočil přání  farnosti 
se s obcí v dobrém domluvit na řešení nastalé situace. 
� Další FR se uskuteční  15. 1. 2016.                                                                                  Zapsala T.Koutecká 
 

Výlet s dětmi do Tetína – 28. 11. 2015 
 

S dětmi jsme jeli na výlet do Tetína na hrad 
sv. Ludmily. Naše děti jsou tak líné, že jsme si 
museli vybrat kratší trasu na deset kilometrů. 
Cesta se velmi vlekla, protože některé děti byly 
velmi pozadu.  

Zatímco jsme poslouchali nářky Kristýny jak 
na ní kluci házeli kamínky a švihali pruty, tak 
jsme si po cestě hráli a poslouchali Pavlův zpěv.  

Narazili jsme na pramen s kapličkou u které 
jsme se pomodlili. Později jsme došli k závěru, že 
si výlet trošku prodloužíme ke Kodské jeskyni. 
Jakmile řekli kluci, že je tam myš, holky rychle 
utekly z jeskyně kvůli strachu z myší.  

Tam jsme si udělali svačinku a kluci lezli po 
jeskyni. Když jsme došli ke kostelům sv. Ludmily, 
vítal nás velmi sympatický pán, který nás tam 
nečekaně provedl. Byl velmi upovídaný a začali 
jsme mít strach, že to nestihneme. Proto jsme 
museli vzít roha a spěchat ke zřícenině. Pohled 
ze zříceniny byl velmi krásný. Chtěli jsme až létat, 
ale zřícenina byla velmi vysoká takže z toho nic 
nebylo. Pak zbývaly poslední tři kilometry do 
Berouna, ale po cestě nás přepadla sněhová 
vánice.     Kristýna Wanieková a Hedvika Klimešová 
 

Setkání dětí na faře 
 V sobotu 5. 12. se zas po delší době fara 
stala místem, v němž se odehrávalo setkání dětí. 
O program i o jídlo se starala Mařu Peroutková.  
 Stará kamna na zahradě  posloužila 

k rozehřátí vosku a do 
silikonových forem se 
odlévaly krásné barevné 
svíčky. Po obědě se 
v kapli konala bohosluž-
ba slova. Pak se ještě 
v různých aktivitách rej-
dilo po farní zahradě, 
neboť počasí výjimečně 
přálo. Do čtyř odpoledne 
se všechno stihlo tak tak 
uklidit. 

VÁNOCE VE FARNOSTI 
 
středa 23. 12. 
Dýšina: 
� 16:00 – 18:00 – rozdávání betlémského světla 

v kostele  
� 17:00 – mše sv. v kapli na faře  
� 18:00 – koncert České mše vánoční J. J Ryby 

v kostele  
čtvrtek 24. 12. – Štědrý den 
Dýšina: 
� 5:00 – rorátní mše sv. se staročeskými zpěvy 
� 16:00 – mše sv. pro rodiny s dětmi 
� 24:00  - půlnoční mše sv. 
Druztová (kaple na návsi) 
� 22:00 – půlnoční mše sv.  
pátek 25. 12. – Narození Páně 
Dýšina: 
� 11:30 – mše sv. 
� 15:30 – 16:30 - kostel bude otevřený k prohlídce 

historického dřevěného betlému 
Druztová: (kaple na návsi) 
� 9:15 – mše sv. 
sobota 26. 12. – svátek sv. Štěpána 
Dýšina:  
� 11:30 – mše sv. 
� 15:30 – 16:30  - kostel bude otevřený k prohlídce 

historického dřevěného betlému 
Druztová: (kaple na návsi) 
� 9:15 – mše sv. 
neděle 27. 12. – svátek sv. Rodiny 
a sv. Jana Evangelisty 
Dýšina:  
� 11:30 – mše sv. s obnovou manželských slibů a 

 žehnáním vína 
Druztová: (kaple na návsi) 
� 9:15 – 11:30 – mše sv. s obnovou manželských 

slibů a  žehnáním vína 
pondělí 28. 12. – sv. Mláďátek  
Dýšina:  
� 17:30 – mše sv 
čtvrtek 31. 12. – sv. Silvestra I. 
Dýšina:  
� 23:15 – mše sv. na poděkování za uplynulý rok 
pátek 1. 1. – Matky Boží P. Marie 
Dýšina:  
� 11:30 – mše sv. 
Druztová: (kaple na návsi) 
� 9:15 – mše sv. 
 


