
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  
28. 2. 2016 – 3. neděle postní 

O H L Á Š K Y :  
� V postní době budou v Dýšině křížové cesty vždy v pátek a v neděli po 

mši sv., v pátek v kostele a v neděli na hřbitově.  V Druztové je křížová 
cesta v neděli přede mší sv. 
� V neděli 28. 2. bude v 17:30 kurz karmelitánské modlitby s Marií 

Ventovou. 
� V úterý 1. 3. bude po mši sv. na dýšinské faře v 17:30 setkání nad biblí. 
� Ve středu 2. 3., 9. 3.a 16. 3. nebude z důvodu studentské akce mše sv. 
� Každý čtvrtek probíhá od 16:15 na dýšinské faře setkání dětí, všechny 

jsou srdečně zvány! 
� V pátek 4. 3. nebude příprava na první sv. přijímání, adorace, mše sv. ani 

příprava na biřmování, v sobotu 5. 3. nebude mše sv. V neděli 6. 3. budou 
mše sv. sloužit otcové dominikáni a všerní adorace a nešpory nebudou. 
Důvodem je víkendová akce se studenty. 
�  V úterý 8. 3. - a pak jednou za dva týdny - je od 18:30 na dýšinské faře 

další setkání v rámci kurzu Alfa – úvodu do základů křesťanství pro 
všechny – věřící i nevěřící. 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 čtvrtek 10. 3. bude mše sv. už v 17:00. Od 17:30 začíná u Stajnerů ve 

Zruči setkání rodin, tématem bude tentokrát „Boží vůle a nám daná 
svoboda“. 
� V pátek 11. 3. bude od 19:30 na dýšinské faře zasedání farní rady. 
� Od pátku 11. 3. po mši sv. do soboty 12. 3. do mše sv. bude v dýšinském 

kostele nepřetržitá celodenní a celonoční adorace. Pokud byste se chtěli 
zapojit a určitou hodinu se modlit před vystavenou Eucharistií, zapište se 
do tabulky u novin. 
� V sobotu 12. 3. bude v Dýšině posvícení - slavnost posvěcení kostela (byl 

vysvěcen 15. 3. 1328). Slavnostní mše sv. bude v 17:30, po ní půjdeme už 
potřetí na křížovou cestu ulicemi Dýšiny. Lampiony nebo lucerničky se 
svíčkami s sebou vítány. Pokud by si jednotlivá společenství nebo rodiny 
chtěly připravit jednotlivá zastavení, zapište se prosím do tabulky u novin. 
� v neděli 13. 3. bude na dýšinské faře odpolední postní duchovní 

obnova, kterou povede P. Robert Bergman, apoštol milosrdenství. 
Duchovní obnova začne ve 14:15, na faře můžete poobědvat párky, 
zájemci ať se prosím přihlásí u p. Bradáčové. 
� V pátek 18. 3. bude tradiční křížová cesta ulicemi Plzně, která začíná             

v 18:00 v katedrále. I mládež z naší farnosti ztvární jedno zastavení. 
� V sobotu 19. 3. bude setkání mládeže s biskupem. Začíná v 9:00 v aule 

gymnázia na Mikulášském námětí 23 v Plzni. Hlavním hostem bude MUDr. 
Marie Svatošová – známá lékařka a zakladatelka hospicového hnutí. Dále bude 
na programu divadelní představení Oskar a růžová paní, společná modlitba, 
krátké filmy a tematické workshopy  a mše sv. 
� Neděle 20. 3. je Květná neděle, kterou začíná Svatý týden. Na mši sv. si 

prosím přineste kočičky a jiné ratolesti k požehnání. Po mši sv. v Dýšině 
bude Nedělní koláč. Pokud se rozhodnete zakoupit si buchtu upečenou 
někým z farnosti, přispějete tak na ženy s dětmi v tísni, kterým pomáhá 
poradna na Husově náměstí v Plzni. 
� Pokud stojíte o postní rodinnou adoraci – návštěvu kněze a společnou 

modlitbu před Eucharistií u vás doma, zapište se prosím do tabulky v kos-
tele u novin. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
   

Oheň pod zemí 
 

Nevím, jestli jste někdy  podpálili les. 
Já ano. Když jsem začínal svou 
bohosloveckou formaci v Teologickém 
konviktu v Litoměřicích, byli jsme vysláni 
několik dní pomáhat místním lesákům. 
Naším úkolem bylo čistit les, stahovat na 
hromady staré větve a klestí a na 
mýtinách je pálit. Bylo nám divné, že se to 
děje v poměrně suchém počasí, ale věřili 
jsme zkušenosti těch, kteří nás instruovali. 
Samozřejmě to skončilo malým požárem. 
Lesáci nechtěli volat hasiče, aby z toho 
neměli problém, a tak jsme plameny mlátili 
větvemi a traktorem dováželi velké sudy s vodou. Nakonec se to podařilo jakžtakž zvládnout. 

V lese to pořád doutnalo, se spolužákem jsme se  tedy nabídli, že zde přespíme a budeme se celou 
noc střídat v hlídkách, jestli na spáleništi znovu nevyskočí plameny. Když se  tak stalo, umlátili jsme je 
lopatou. Problém byl, že se oheň šířil nekontrolovatelně i pod zemí, prohoříval jehličím a plamínek často 
vyskočil o deset dvacet metrů dál, než bychom to očekávali.  

Měsíc jsem teď strávil u bosých karmelitek v Dačicích a bylo to krásné. Sestry jsou zavřeny v pa-
pežské klauzuře, v kapli při mši svaté a při modlitbách je člověk od nich oddělen mříží, na hovorně, kde 
je možné s nimi mluvit, je mezi námi široký pult. Pracují na zahradě, vyrábějí krásně zdobené svíčky, 
kromě dvou hodin rekreace se snaží mlčet.  

Mohly by učit náboženství, ošetřovat nemocné nebo sloužit v pastoraci, ale neučí, neošetřují a 
neslouží. Přesto, když se člověk spolu s nimi modlí v jejich kapli, má intenzivní pocit, že se tu děje cosi 
velmi důležitého, že srdce církve bije právě tady, že za zdmi a mřížemi klauzury toho pro svět dělají ještě 
více, než kdyby učily, ošetřovaly a sloužily, a že je klidně možné, že jejich modlitby dokážou - podobně 
jako u toho lesního požáru - prohořet pod zemí, aby vyšlehly třeba o dvě stě kilometrů  dál, v Dýšině, 
Druztové, Kyšicích, Chrástu, Červeném Hrádku nebo kdo ví kde ještě. 

A kdo ví, když se nám ve farnosti něco  podaří - něco takového, o čem víme, že to není z naší 
snahy a naší šikovnosti – kdo ví, kdo za to může více, jestli my, uhonění organizátoři, nebo oněch 
patnáct sester zavřených v karmelské klauzuře? 

A když se v kostele, v kapli nebo doma před křížem snažíme modlit a máme při tom pocit, že 
kdybychom teď místo toho žehlili prádlo nebo vrtali do zdi díry na hmoždinky, bylo by za námi alespoň 
něco vidět, kdo ví, jestli v té chvíli neděláme tu úplně nejdůležitější věc a jestli se odtud nenápadně pod 
zemí nešíří plamen, který může najednou vyskočit v srdcích našich blízkých a pomoci jim mnohem více 
než vyžehlená košile nebo pověšená polička?                                                           P. Pavel Petrašovský 
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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 



Zápis z farní rady  
ze dne 15. 1. 2016  
 

Přítomni: P. Petrašovský, P. Blažek, K. Panc, D.Klimeš,           
J. Blažek, A. Blažková, M. Kaše, L. Bohuslav, A.Havelková, 
M. Kučerová  Host: JUDr. J. Klail – právník biskupství 
 

� P. farář navrhl členům FR ke schválení příspěvek na 
zaplacení pobytu na horách pro dítě a jednu paní, pro 
které by jinak byl pobyt nedostupný. Bude hrazeno             
z Tříkrálové sbírky. FR schvaluje. 
� P. farář požádal FR, aby v době jeho nepřítomnosti  (od 

25. 1. 2016) byly  odklizeny vánoční stromečky vč. další 
vánoční výzdoby. Pomoc přislíbil p. Klimeš a p. Panc. 
� P. farář informoval přítomné o průběhu jednání na 

Zastupitelstvu obce ve věci restitučních nároků na církevní 
majetek. (cca 63 tis. m2 pozemků). Rada obce doporučila 
zamítavé stanovisko, které podpořilo i ZO.  
� Za  přítomnosti JUDr. Klaila byla FR seznámena s 

průběhem podobných jednání v  jiných farnostech, kde 
došlo k dohodě s obcí nebo vydání tohoto majetku. 
Rovněž byly členové FR informováni o historických 
skutečnostech vedoucích k současnému stavu (tzv. 
pozemková úprava). JUDr. Klail zodpovídal dotazy členů 
FR a informoval je, že vzhledem k termínům pro uplatnění 
nároku byla podána dne 23. 12. 2015 žaloba na vyjasnění 
majetkových vztahů k tomuto majetku. 
� Vzhledem ke složitosti situace a citlivosti vztahů k obci 

bylo na závěr přistoupeno k hlasování o dalším postupu. 
Další postup byl formulován do 2 okruhů: 
A) Stáhnout žalo-
bu, vzdát se 
majetku za sou-
časného uzavření 
smlouvy o  bu-
doucí spolupráci 
s obcí .....………... 
4 hlasy 
B) Vést žalobu dále 
do rozhodnutí o 
vlastnictví......…….. 
3 hlasy 
3 členové FR se 
zdrželi hlasování. 

 
Zapsala dne  
15. 1. 2016  

Marta Kučerová 

Naše adoptivní dívka z Indie píše… 
 

Čtrnáctiletou Marii Shalini podporujeme už několik let 
tím, že jí v rámci charitního projektu Adopce na dálku částkou 
4.900,- Kč ročně hradíme studium a základní potřeby.  Tyto 
peníze získáváme prodejem keramického betlému, který pod 
vedením Ireny a Petra Brůčkových každý rok před Vánoci 
vzniká na faře. Maria Shaliny nám napsala toto: 

 

Moje drahá dýšinská farnosti, 
přijmi srdečné pozdravy od své milované dcery Marie Shaliny. 
Těchto mých pár řádků tě snad nalezne v dobrém rozmaru. Je 
mi tu dobře. Doufám, že tvým rodinám je také dobře.  

V naší zemi pěstujeme zázvor, kukuřici a kalužnici. 
Osmnáctého října jsme já, má matka a má sestra oslavili misijní neděli. Velmi ráda 
jsem misijní neděli slavila se svou sestrou a svou matkou. Hrála jsem hry a měla u 
nich oběd. 

Moje sestra, babička a moji rodiče chtěli, abych ti předala jejich milující 
pozdravy.  

Ve škole jsme slavili různé svátky jako například týden Becchi, Den 
nezávislosti, Den republiky, Den učitelů. Při oslavování týdne Becchi jsme si 
uvědomili, že máme velkou hodnotu ve chvílích modliteb k Donu Boskovi. První pátek 
byl předmět etická výchova, která nám pomáhá utvářet naše přesvědčení a budovat 
naši osobnost. Patnáctého srpna jsme ve škole oslavovali Den nezávislosti, měla 
jsem o něm proslov.  

Modlíme se za vaše zdraví a blahobyt. Jsem velmi vděčná za pomoc, kterou 
podporuješ má studia. Připravujeme se na Vánoce a Nový rok. Nechť ti Vánoce a 
Nový rok přinesou štěstí, veselé Vánoce a šťastný Nový rok tobě i tvé rodině. 
Chceme, abyste nás podpořili svými modlitbami. Tento dopis končím s hluboce 
srdečným pozdravem. 

Tvoje milující dcera Maria Shalini 
Pro děti: plody 

Dnes jsme v evangeliu slyšeli o stromu, 
který nenesl ovoce. Jiné stromy ho ale mají 
dostatek. Poznáš jaké ovoce je na obrázku? 
Každý plod obtáhni tužkou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Na ohradní zdi 

dýšinského hřbitova je už od 
roku 2011 nainstalováno 
čtrnáct zastavení křížové 
cesty, které tehdy pod 
vedením Petra a Ireny Brůč-
kových vyrobily děti farnosti. 
Tato zastavení procházíme 
vždy o postních nedělích po 
mši sv. 

Nyní nově k těmto 
keramickým plaketám přibyly 
i obrázky zpodobující jedno-
tlivé události křížové ces-
ty malované glazurami na 
keramických dlaždicích.  

Jejich požehnání se 
chystá v neděli 28. 2. 2016 
po mši sv. 

Přijde farář na nedělní mši svatou do 
kostela a kromě kostelníka nikde nikdo. Jde za 
kostelníkem do sakristie: „To není možné! 
V kostele ani noha! Kde jsou všichni? Dokonce 
ani varhaník nepřišel - kdo bude teď hrát?“  

Kostelník na to: „Česko s Kanadou!“ 
■■■ 

Ptá se kudlanka jetele: „Hele, jeteli, 
pověz, proč se nemodlíš?“  

Jetel smutně zašeptá: „Víš, kudlanko, já 
nechci být spasen.“ 


