
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

11. 9. 2016 – 24. neděle v mezidobí 

 

O H L Á Š K Y :  
 
 
 
 
 
 
� Opět začínají pravidelné aktivity naší farnosti: v úterý v 18:30 

setkání nad biblí (letos formou zamýšlením se nad knihou žalmů a 
společné modlitby), ve čtvrtek v 16:15 setkání dětí, v pátek v 19:00 
setkání mládeže. 
� V neděli 11. 9. bude v 16:30 v kostele v Dýšině ekumenická 

bohoslužba s evangelickým sborem z Chrástu. Po ní bude setkání na 
faře, na které prosím přineste malé pohoštění. Večerní adorace a 
nešpory nebudou. 
� Ve středu 14. 9. je svátek Povýšení sv. Kříže, ve čtvrtek 15. 9. je 

památka Panny Marie Bolestné, v pátek 16. 9. je památka sv. 
Ludmily, ve středu 21. 9. je svátek sv. Matouše, ve čtvrtek 29. 9. je 
svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela aRafaela. 
� V sobotu 17. 9. jsou v 8:00 všichni chlapi zváni k brigádě kolem 

kostela v Dýšině. Bude se čistit potrubí na dešťovou vodu a pokládat 
žlábek pod betonovou opěrnou zdí, pokládat kamenná dlažba od 
bočního vchodu na hřbitov ke kostelu, případně i malovat stěnu za 
oltářem sv. Barbory. S sebou si prosím přineste krumpáč, lopatu, velké 
kladivo, případně malířské potřeby. Díky.  
� V sobotu 17. 9. bude v 18:30 setkání chlapů na faře. Na programu 

bude modlitba a grilování v altánku před farou. 
� V sobotu 24. 9. bude od 9:30 úklid kostela v Dýšině před biřmováním. 
� V sobotu 24. 9. bude v 18:00 v dýšinském kostele  koncert 

kytarové
ho dua.  
� Ve středu 

28. 9. je 
slavnost 
sv. 
Václava. 
Mše sv. 
bude 
v Dýšině 
v 11:00, 
při ní 
bude 
pokřtěn 
Filip Chvojka. 
� V sobotu 1. 10. bude ve 14:00 ve Smědčicích před místní kaplí poutní 

mše sv. ze slavnosti sv. Václava. 
� V neděli 2. 10. bude mši sv. v Dýšině sloužit plzeňský biskup Tomáš 

Holub a při ní bude udělovat svátost biřmování. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Údolí suchých kostí  
 

Kniha proroka Ezechiela, 37,1-6:  Hospodin mě svým duchem 
vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl 
mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice 
suché. I otázal se mne: "Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?" 
Odpověděl jsem: "Panovníku Hospodine, ty to víš." Tu mi řekl: 
"Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: "Slyšte, suché kosti, 
Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: 
Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete.  Dám na vás šlachy, pokryji 
vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I 
poznáte, že já jsem Hospodin." 

 

Hospodin nás bere jak proroka Ezechiela na procházku údolím 
suchých kostí. Je jich opravdu mnoho: suché kosti našich bolestí 
srdce i těla, suché kosti depresivních myšlenek, že nic nemá smysl, 
suché kosti našich překvapených zjištění, že svět kolem sebe 
nezměníme, suché kosti našich vnitřních zranění, které za sebou už 
léta táhneme jak trestaneckou kouli, suché kosti našich úzkostí a 
strachů. 

Společně s Bohem za ruku celou tu spoušť obcházíme a Bůh se 
nás ptá: „Synu člověka, mohou tyto kosti ožít?“ 

A my – s překvapením nad nesmyslností této otázky - odpovídáme: „Samozřejmě, že ne! Už 
mockrát jsme doufali a prožili příliš mnoho zklamaných nadějí. Léta uběhla a nyní jsou kosti jsou příliš 
vyschlé na to, aby v nich znovu mohl zavládnout dech života!“ 

Bůh – jako by to neslyšel – rozkazuje: „Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: "Slyšte, suché kosti, 
Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a 
oživnete!“ 

Je možné, že už na tomto světě neuvidíme, jak začnou kosti chřestit, spojovat se a obrůstat 
šlachami a masem, možná už na tomto světě neuvidíme Hospodina, jak jim vdechne dech života. Je 
možné, že se rány našich srdcí na tomto světě už nezahojí, možná se propasti našich niter budou na 
tomto světě dál prohlubovat a možná že suché kosti údolí našich srdcí se budou dál bělat  bude z nich 
čpít absurdita a pokušení k beznaději. 

Ale proroctví o vzkříšení suchých kostí už bylo jednou vysloveno a slovo Hospodinovo nelze vzít 
zpět, žije si svým vlastním životem a dělá svou práci nezávisle na nás. Kosti jsou určeny ke vzkříšení, 
k tomu, aby obrostly šlachami a masem a aby do nich Bůh vdechl dech života. Naše osvobození spočívá 
v tom, že k nim takhle můžeme přistupovat. Proroctví zaznělo, suché kosti budou jednou vzkříšeny. 
Nemohou už převálcovat naši naději, nemohou už nic vypovídat o absurditě našeho života. 

Máme ale odvahu nad suchými kostmi svého srdce Hospodinovo proroctví pronést? 
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  - fara 

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

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

mládeže – fara           
sobota 
• 17:30 - mše sv. 
(2.7. mše sv. není) 
neděle 
• 11:00 – možnost 

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

• 11:30 – mše sv (od 
25.9. v 11:00.) 

• 18:00 – adorace a 
nešpory – kaple na 
faře 

DRUZTOVÁ:  
• nedělní mše sv: 9:15 

– kaple na návsi (od 
25.9. v 8:45.) 

• 1. neděle v měsíci: 
setkání nad tématem, 
3. neděle: povídání u 
buchet 

 

 

kontakt:  
 

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

centrum.cz 
 

Počínaje 25. zářím 2016 se začátek nedělních mší sv. 
v naší farnosti posouvá o půl hodiny dříve.  
V Druztové bude nedělní mše sv. v 8:45. 
V Dýšině bude nedělní mše sv. v 11:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve čtvrtek 25. srpna zemřell 
ve své místnosti na faře
v terminálním stádiu rakoviny
dobrý člověk  

Ing. Jaroslav  Mihál, 
smířen s Bohem a zaopatřen
svátostmi. Pan Mihál byl první 
obyvatel našeho sociálního 
bydlení a měli jsme ho rádi.  

Díky všem, kdo jste ho
během jeho ročního pobytu u nás 
doprovázeli a pomáhali mu. 



OHLÉDNUTÍ ZA PRÁDNINAMI: 
Tábor farnosti pro děti 

 

Tábor farnosti pro děti se odehrál od 10. do 16. července 2016 na faře 
v Těnovicích u Spáleného Poříčí. Zúčastnilo se ho 28 dětí. Jeho program se 
odvíjel od celotáborové hry, která byla tentokrát inspirována knihou Letopisy 
Narnie.  

Zažili jsme spoustu věcí: společnou modlitbu a mše sv. v místím 
krásném kostele, hry a soutěže, vedoucí převlečené za skřety, dvouhlavé 
obry a trpaslíky,  vyrábění vlajek a mečů, výlet a nakonec velkou cestu za 
pokladem, kdy zástupce družin převozník naložil na vor, aby zprostřed 
rybníka mohli prakem střílet po zlé královně, a tím osvobodit Narnii. 

Moc díky všem, kteří se podíleli na tom, že tábor mohl být tak krásný: 
vedoucím, těm, kdo byli v kuchyni,  i dětem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pouť na Sv. Horu 
 

V pátek 29. 7. 2016 jsme v šest 
hodin ráno vyrazili z Dýšiny na pěší 
pouť na Svatou Horu. První den jsme 
zdolali 40 km vesměs lesních a polních 
cest do Zaječova, kde se nalézá 
starobylé poutní místo Svatá Dobrotivá 
s hrobem sv. Benigny. V místním 

bývalém klášteře augustiniánů jsme přespali a popřáli 
úlevu bolavým nohám. 

Druhý den nás čekalo 20 km směrem k Příbrami. 
Za zpěvu litanií jsme pak vystoupali po Svatohorských 
schodech. V bazilice jsme pak slavili mši sv. V nedalekém 
exercičním domě jsme přespali do neděle.  

V neděli jsme spolu s místní farností měli mši sv., 
po ní  a křížové cestě a polívce jsme vyrazili na vlak zpět. 

Bazar uprostřed léta  
a koncert Martina Škubala  
 
  

V neděli 7. srpna se fara a farní zahrada proměnila v bazar. 
Předcházela tomu však náročná příprava: už týden předtím nosili 
lidé na faru vše, co se mohlo stát prodejním artiklem: oblečení, 
knihy, hračky, bižuterii, keramiku, televize a automatickou pračku. 
Mnoho ochotných lidí vše třídilo, věšelo, a připravovalo. A díky nim 
mohlo v neděli ve dvě odpoledne vše vypuknout. Na stoly se 
vyvalilo oblečení, o  kus dál byl kout s hračkami, všude visely 
kabáty a kdoví co ještě. To vše se prodávalo, výtěžek činil téměř 
patnáct tisíc korun, které přispějí na opravu kostela.  

Děti si mohly během celého odpoledne zkusit vyr  obit 
postavičku z  ponožek nebo na zakoupené triko něco natisknout. 
O kus dál se zase vyráběly palačinky s domácí marmeládou. 
A točilo se pivo. Závěr bazaru patřil divadelní kultuře. Návštěvníci 
mohli zhlédnout reprízu z Noci kostelů, scénku zachycující 
dýšinskou pověst o kostelníku Václavovi, který ze strachu před 
vojáky schoval dva zlaté anděly z  kostela u  Kokotských rybníků a  
jak to s  ním nakonec dopadlo. Dále scénu obsadilo sdružení tří herců, otce 
a synů Brůčkových, a jejich báječné loutkové divadlo s loutkami pohybujícími 
se za oponou, kde se děj mohl sledovat podle neartikulovaných zvuků všech 
tří herců.  

A vše zakončil v šest hodin večer v kostele krásný koncert 
dýšinského rodáka a  výjimečně dobrého kytaristy Martina Škubala. Krásné 
to bylo. Zbýv  á poděkovat všem, kdo se o krásné odpoledne zasloužili: 
především Ireně a  Petrovi Brůčkovým, organizátorům a hybným prvkům 
bazaru, dále všem, kdo se na organizaci také jakkoliv podíleli, těm, kdo 
přinesli na faru věci na prodej i  těm, kdo na sebe vzali roli prodavačů. Díky.  

 

Požehnání školákům  
a odpoledne plné her  
 

Jako každý 
rok, i letos první 
den školního roku 
byly kostel a fara 
otevřené pro školá-
ky. Nejprve přijali 
v kostele požeh-
nání, poté se 
houfem přesunuli 
na faru, kde farnost 
a TJ Sport pro 

všechny připravili deset soutěžních disciplín 
motivovaných letošní olympiádou.  Kdo všechno zvládl, 
dostal zlatou medaili a mohl si u ohně opéci buřty, jít si 
zaskákat na novou trampolínu nebo využít služeb 
občerstvení. Díky všem, kdo to všechno připravili.  

Pro děti: Pomůžeš pastýři najít 
ztracenou ovečku? 
 


