
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

20. 12. 2015 – 4. neděleadventní 

O H L Á Š K Y :  
� V neděli 20. 12. bude v 17:30 na dýšinské faře kurz karmelitánské 

modlitby s Marií Ventovou. Další kurz bude až 3. 1.  
� V neděli 20. 12. bude možnost od 16:00 do 17:30 přistoupit na faře ke 

svátosti smíření. Další možnost bude v úterý 22. 12. od 17:00 
v kostele nebo i po mši sv., pokud by byl zájem. 
� V úterý 22. 12. nebude po mši sv. setkání nad biblí. 
� Ve středu 23. 12. se bude v kostele od 16:00 do 18:00 rozdávat 

betlémské světlo. Vlastní lucerničky jsou vítány.  
� Ve středu 23. 12. bude mše sv. už v 17:00 v kapli na faře. 
� Ve středu 23. 12. bude v 18:00 v dýšinském kostele koncert České 

mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Vystoupí Smíšený sbor ze 
Spáleného Poříčí a sólisté a Lidová muzika z Chrástu. Vstupné je 
dobrovolné. 
� Ve čtvrtek 24. 12. bude v dýšinském kostele v 5:00 ráno poslední 

letošní mše sv. s rorátními zpěvy. 
� Na Štědrý den bude na faře večeře pro osamělé. Pokud byste chtěli 

pomoci s dodáním jedné porce kapra a salátu, kontaktujte prosím 
Terezu Kouteckou. 
� Vánoční program farnosti s bohoslužbami naleznete v Ternu na 

str. 2. 
� Ve středu 30. 12. bude mše sv. v Dýšině v 17:30. 
� V pátek 1. 1. bude kromě mší sv. v Druztové a Dýšině ještě v 18:00 

mše sv. v kapli v Nadrybech. 
� V sobotu 2. 1. bude v 18:30 na dýšinské faře setkání chlapů. Na 

programu je společná modlitba, povídání, klobásy a pivo. 
� Na neděli 3. 1. bude přesunuta slavnost Zjevení Páně. Při mši sv. se 

bude žehnat voda, kadidlo, křída a zlaté předměty. Přineste si je 
s sebou.  
� Od  5. 1. pak začne opět kurz Alfa – úvod do základů křesťanství pro 

všechny – věřící i nevěřící. Setkání pak budou vždy v úterý, jednou za 
dva týdny (podruhé však hned 12. 1.). 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.  
� V sobotu 9. 1. bude v 9:00 v dýšinském kostele zahájena Tříkrálová 

sbírka. Prosím, stále je nedostatek vedoucích skupinek koledníků, 
pokud můžete takto pomoci, zapište se do tabulky u novin v kostele.  
� V sobotu 9. 1. bude v 18:00 v dýšinském kostele krátký koncert sboru 

De profundis, po němž  se budou prodávat figurky keramického 
betlému. Z výtěžku zaplatíme v rámci projektu Adopce na dálku další 
rok studia dívce v indii.  
� V sobotu 9. 1. bude mše sv. už v 17:00 v kapli na faře. 
� V neděli 10. 1. je svátek Křtu Páně a končí vánoční doba. 
� V pátek 15. 1. bude v 19:00 na faře farní rada.  
� 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. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
   

Vánoce ve vězení 
 

Arciopat pražského břevnovského kláštera 
Anastáz Opasek, odsouzený na mnoho let do 
komunistického žaláře, vzpomíná na to, jak sloužili 
vánoční mši sv. na cele:  

 

Naše hlídka je postavena u dveří, musíme 
přece vědět, kdyby přicházel strážný. Za paténu 
poslouží víčko z umělé hmoty, podobá se trochu 
bohoslužebnému nářadí. Víno jsme si vyrobili    
z hrozinek, na všechno nestačí ani pátrači 
ministerstva vnitra, je ho však poskrovnu, 
protože jen výjimečně dostáváme balíčky            
z domova. Hostie jsou malé kousky nakrájené     
z buchty, malé, aby se v případě nebezpečí 
mohly rychle spolknout. To je tedy náš obětní 
chléb. Rozsazeni na různých místech vězeňské 
světnice, nenápadně, jsme přítomni Kristově 
oběti. Kalich je tuba od léků, je v něm několik 
kapek drahocenného vína.  

Venku se již setmělo. Rozsvěcíme světlo a 
jsme tišší. Modlíme se s církví tam venku, za 
příbuzné a známé, za ostatní vězně, kteří se       
v tuto dobu modlí s námi, zbaveni možnosti být      
s námi. Modlí se na svých celách ve všech 
budovách vězení; někteří jsou i dnes                   
v samovazbě za neposlušnost, za porušení 
leckdy směšných předpisů a nařízení. Modlit se 
na celách je přísně zakázáno, přesto se mnozí 
modlívají společně, pokud se nenajde udavač. 
Je mezi nimi mnoho apoštolů, kteří učí ostatní 
modlitbě. Nakonec tiše zpíváme Narodil se 
Kristus Pán. Zdá se, že jsme mu blíže, protože 
přišel mezi své chudé, narodil se v chudobě 
věznice na dřevěném stole. Podobáš se Jemu, 
který nic neměl. Kdybys zemřel, zůstane tu po 
tobě jen hromádka prádla a vězeňský šat. Jsme 
chudí, ale určitě bohatí, protože přišel On.  
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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 
čtvrtek 
• 16:00 – setkání dětí 

- fara 
• 17:30 –  mše sv. 
pátek 
• 16:00 – setkání dětí 
• 17:15 – adorace, 

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

mládeže – fara 
sobota 
• 17:30 - mše sv. 
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 

 

DRUZTOVÁ:  
• nedělní mše sv: 9:15 

– kaple na návsi 
• 1. neděle v měsíci: 

setkání nad 
tématem, 3. neděle: 
povídání u buchet 

 

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



 

„Jsme mu blíže, protože kdybys 
zemřel, zůstane po tobě jen hromádka 
prádla a vězeňský šat,“ píše arciopat 
Opasek. Skoro to vypadá, že ve 
vězeňské cele při mši s hostiemi z buchty 
a s vínem    z hrozinek se Vánoce slaví 
lépe, úplněji než u prostřeného stolu u 
stromečku s drahými dárky. On přišel 
mezi své chudé. 

Ale i v nás se chudoba a bída a 
vězeňský šat najde. Chudoba nitra, bída 
propastí a temnot našich srdcí, 
spoutanosti a nesvobody, které nám 
nedovolují být námi samotnými. Anastáz 
Opasek si myslí, že v tomhle jsme 
narozenému Kristu blíž. Pro něj se narodil 
v chudobě věznice a na dřevěném stole, 
pro nás se možná rodí v temných 
zákoutích našeho srdce, chudý přichází 
do chudoby.  

A pokud se vydáme ho o vánoční 
noci hledat jako tenkrát pastýři, možná 
nás k němu nepřivede hvězda na 
východě, ale to v nás, za co se velmi 
stydíme a kvůli čemu si myslíme, že jsme 
špatní křesťané. Možná ho právě v tom 
nalezneme narozeného, samozřejmě, že 
se to pro Božího Syna nehodí, konec 
konců jako se tenkrát pro něj nehodilo být 
položen do slámy jeslí. 

P. Pavel Petrašovský  
 

Duchovní obnova 
farnosti na Lomci 
 

O víkendu 11. - 13. 12. 2015 se pro 
naši farnost a plzeňské studenty konala 
duchovní obnova na poutním místě 
Lomec u Vodňan. To vše díky přízni a 
pohostinnosti místních řeholních sester, 
které nás nechaly přebývat ve svém 
klášteře. Lomec tvoří krásný poutní 
barokní kostel s centrální oltářem 
uprostřed a bývalý lovecký zámeček, 
v němž sídlí šedé sestry III. řádu sv. 
Františka a to je vše, v okolí několika 
kilometrů se táhnou krásné tiché lesy. 
Ideální místo pro duchovní obnovu. 

Tématem, nad kterým jsme se 
zamýšleli ve třech sobotních pro-
mluvách, bylo Boží milosrdenství, 
k čemuž nás inspiroval papež František 
vyhlášením svatého roku. 

V neděli jsme pak s místní farností 
slavili v poutním kostele mši sv. a po 
dobrém obědě poděkovali sestrám za 
jejich péči a zčásti vlakem, zčásti autem 
jsme vyrazili domů. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


