OHLÁŠKY:
Začátek nedělních mší sv. v naší farnosti posunul o půl
hodiny dříve.
V Druztové bude nedělní mše sv. v 8:45.
V Dýšině bude nedělní mše sv. v 11:00.
Od října budou středeční mše sv. v 17:00 (z důvodu zahájení
programu studentů v Plzni).
Od října začne náboženství pro náctileté. Bude probíhat v pátek od
19:00 do 19:30 na faře a bude jím začínat setkání mládeže. Po jeho
skončení se mohou účastníci rozhodnout, jestli odejdou nebo zůstanou
na další program.
V sobotu 8. 10. bude v 18:00
v dýšinském kostele koncert
černošských
gospelů
a
spirituálů plzeňského sboru
Touch of Gospel. Z tohoto
důvodu bude mše sv. už
v 17:00, a to v kapli na faře.
Od 9. 10. do 14. 10. bude Pavel
Petrašovský na exerciciích na
Lomci. Z tohoto důvodu nebude
v neděli 9. 10. večerní adorace
a nešpory a od úterý 11. 10 do
pátku 14. 10. nebudou mše sv.
ani jiné aktivity farnosti.
V úterý 18. 10. je svátek sv.
Lukáše.
Ve čtvrtek 20. 10. bude v 15:00
na faře setkání pro seniory otevřené všem, věřícím i nevěřícím.
Hostem bude „zpívající lékař“ MUDr. Martin Pachner, který promluví o
své práci v plzeňském hospici a zazpívá své písně.
Ve čtvrtek 20. 10. bude první setkání rodin v tomto školním roce.
tentokrát začneme o půl hodiny později, program začne až v 18:30.
Místo čtvrtečního společenství dětí budou asi jedou za měsíc
celodenní setkání dětí v sobotu, zpravidla spojené s výletem. První
bude 22. 10. Začneme v 9:00 mší sv. pro děti (určenou i pro menší),
pak se přesuneme na nádraží do Chrástu, odkud odjedeme na výlet do
dvou romantických lomů u Karlštejnu, Velké a Malé Ameriky. S sebou
turistickou obuv, pláštěnky, jídlo a pití, peníze na vlak.
V neděli 23. 10. bude sbírka při mši sv. určena na misie.
V pátek 28. 10. je slavnost sv. Šimona a Judy, patronů dýšinského
kostela. Jako každý rok, budeme i letos putovat z Plzně do Dýšiny.
Sejeme se na nádraží v Chrást v 9:15 (v 9:28 jede vlak) v 10:00 bude
zahájení pouti v kostele sv. Jiří na Doubravce. Pak vyrazíme poutí
krásnou přírodou podél Berounky do Dýšiny. Poutní mše sv. se bude
slavit v dýšinském kostele v 15:00.

PRAVIDELNÝ

PROGRAM:

TERN

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
(11.10. vše odpadá)
středa
• 17:00 – mše sv.
(12.10. mše sv. nebude)
čtvrtek
• 17:30 – mše sv.
(13.10. mše sv. nebude)
pátek
• 17:15 – adorace,
možnost zpovědi
• 18:00 – mše sv.
• 19:00 – setkání
mládeže – fara
(14.10. vše odpadá)
(28.10. mše sv. v 15:00)
sobota
• 17:30 - mše sv.
(8.10. v 17:00 na faře,
22.10. mše sv. pro děti
v 9:00)
neděle
• 10:30 – možnost
zpovědi - kostel
(kromě 1. a 3. neděle
v měsíci)
• 11:00 – mše sv
• 18:00 – adorace a
nešpory – kaple na
faře
(9.10. adorace není)

DRUZTOVÁ:
•

nedělní mše sv: 8:45
– kaple na návsi
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
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Biřmování
Dejme tomu, že je člověk pokřtěn jako malé dítě.
Bůh nečekal, až projde hodinami náboženství,
zapamatuje si, kolik je božských osob, dokáže
vyjmenovat Desatero Božích přikázání a sedm darů
Ducha sv., na nic takového Bůh nečeká a zmocňuje se
onoho dvouměsíčního kojence, který zatím nedokáže
kromě vykonávání svých biologických potřeb vůbec
nic. Učiní ho svým dítětem a určí ho k tomu, aby
přebýval ve vztazích Nejsvětější Trojice a měl život
věčný.
To podstatné se stalo, křest je vykonán a
neodvolatelná nabídka Božího vztahu vyslovena. A
přesto něco zůstalo nedokončeno. Bůh nabídl svůj
vztah a jeho nabídka zůstala zatím bez odezvy. Boží
ruka byla podaná, ale musí trpělivě čekat dlouhý čas,
než se ukáže, jestli se jí ono dvouměsíční dítě bude
chtít po patnácti, osmnácti či dvaceti letech chytit.
A dejme tomu, že je teď tedy onomu člověku patnáct či osmnáct, chodí s rodiči do kostela, když mu
to rodiče připomenou, jde ke zpovědi, když je rodinná modlitba, zúčastní se jí. A pak si jednou nutně
musí položit otázku, jestli je pro něj to všechno jenom součástí rodinných zvyklostí (u nás doma
večeříme v pátek společně, v sobotu jezdíme k babičce a v neděli chodíme do kostela), něco, co
samozřejmě opustí, když založí vlastní rodinu, nebo je to pro něj něčím více a kdesi v hlubinách svého
srdce objeví zažehnutou jiskřičku osobního vztahu s Bohem. A možná se v něm zrodí touha nějak
odpovědět na to, co se s ním kdysi dávno stalo ve křtu. Bůh tenkrát vyslovil své pozvání, nebylo by třeba
je přijmout?
Pravoslavní křesťané spojují křest s biřmováním a kněz uděluje obě tyto svátosti i malým dětem
najednou. V katolické církvi došlo k oddělení biřmování od křtu malých dětí a biřmování chápeme jako
svátost křesťanské dospělosti. Přijímá ji člověk, který už ví, že touží odpovědět na Boží nabídku vztahu,
který už ví, že touží spojit svůj život s Kristem a chce si za tím stát.
A dejme tomu, že onen patnácti či osmnáctiletý člověk k téhle životní touze dospěl. A pak se zhrozí:
ví o svých životních kopancích a pádech, ví o svých pokusech začít žít naplno s Bohem, které selhaly, ví
o tom, jak je jeho touha po Bohu nestálá a láska k Bohu malá. A jde-li k biřmování, pak právě proto, že si
uvědomuje, že sám nestačí na to svým životem odpovídat na Boží nabídku vztahu. Zve do svého života
Ducha Svatého a říká mu: Já na to nemám, musíš se o to postarat ty. Moje modlitba je ubohá, ty sám se
modli v mém srdci. Moje víra za nic nestojí, ty sám v mém srdci vyznávej, že Ježíš je Pán. Moje důvěra
v Boha je na nic, ty sám v dosvědčuj mému duchu, že jsem Boží dítě.
A biskup pronese: „Přijmi pečeť daru Ducha Svatého“ a potře jeho čelo křižmem.
P. Pavel Petrašovský

Zápis z farní rady ze dne 9. 9. 2016

Koncert kytarového dua Manera

Přítomni: P. Petrašovský, P. Blažek, K. Panc, D.Klimeš, J. Blažek, A. Blažková,
T. Koutecká, M, Králová, M.Kučerová
P. farář informoval přítomné o smlouvě s p.Hynkem / hajný/, který za roční sazbu 720 Kč / ha
zabezpečí povinnosti související s držbou lesa /50 ha/.
P. farář seznámil členy FR s výsledky jednání s OÚ ve věci odtoku vody od základů.
P. farář informoval FR o podání žádosti o dotaci, která by měla pokrýt náklady na opravu
pískovcové dlažby v kostele.
FR se vrátila k projednání změny konání nedělní mše sv. v Dýšině – počátek by se posunul o 30
min. tedy na 11. hod, a to od 25 .9. 2016. FR převahou hlasů změnu odsouhlasila.
Z FR zazněl i podnět na konání ranní mše sv. v Dýšině a večerní mše sv. v Druztové. FR bude
čekat na reakci dalších farníků a v případě zájmu se bude touto možností dále zabývat.
P. farář informoval přítomné o chystaném novém uspořádání farností, které doplnila dalšími
informacemi (odvody do Fondu oprav, odvody do Solidárního fondu biskupství) pí. Kučerová.
P. Petrašovský sdělil přítomným, že farnost obdrží dar od ve výši 100 tis. Kč, který bude věnován
na restaurování kazatelny.
P. farář informoval členy FR o tom, že jednání ve věci restitučních nároků v Druztové si převzal do
své kompetence diecézní biskup.
FR všemi hlasy podpořila návrh p. faráře uhradit pololetní náklady na obědy pro studentku
v obtížné sociální situaci.
MUDr. Králová navrhla uspořádat pro seniory besedu na faře – FR souhlasí. Další informace
budou včas zveřejněny.
Z FR vzešel námět na výhledové natření oken a opravu plotu na faře.
Zapsala dne 9. 9. 2016 Marta Kučerová

V sobotu 24. 9. vystoupili v dýšinském kostele se
svými kytarami Soňa Vimrová a Miroslav Žára, kteří
tvoří Duo Manera. Na svém repertoáru mají především
španělské a argentinské skladby, takže hudba, která
se linula z jejich strun, byla velmi živá a
temperamentní. Oba kytaristé hráli celým svým srdcem
i tělem, byl to zážitek nejen pro uši, ale i pro oči. Bylo
to krásné.
Po asi hodinovém koncertu někteří přijali pozvání
na faru, ke byla možnost ještě s muzikanty při kafi
nebo čaji povídat.

Dýšinská Madona na výstavě o Karlu IV.
Na mimořádně rozměrné výstavě instalovaé mezi 15. 5. až 25. 9. t. r. ve
Valdštejnské jízdárně v Praze u příležitosti sedmistého výročí narození Karla IV.
byla mezi předními exponáty dokumentujícími dobu Karla IV. a svezenými
z různých míst nejen z naší republiky, Německa, Francie a dalších zemí Evropy,
ale i USA, vystavena i Dýšinská Madona.
Tato gotická soška vyřezaná z lipového dřeva pocházející z let 1345 – 1350
je 43 cm vysoká a její autorství je připisováno tvůrci z brněnského okruhu Mistra
Michelské Madony. Soška je součástí sbírek Západočeské galerie v Plzni,
v dýšinském kostele máme její repliku, kterou zhotovil p. M. Binko a chrámu ji
věnovala v r. 2010 pí MUDr. Anna Blažková.
Harry

Několik slov o „novém oltáři“ a
ambonu v nnašem kostele
V publikaci Kostel, hřbitov a fara v Dýšině (2012), jíž jsem autorem, je oltář
podle nové liturgie jen zmíněn, leč vinou mé tehdejší neinformovanosti není
uveden autor jeho architektonického návrhu. Tedy: Mensu i ambon navrhoval
ještě za působení P. Jaroslava Aubrechta plzeňský architekt Ing. Jan Soukup,
pravděpodobně (jak se v soukromém dopise zmiňuje) v letech 1976 – 1977.
Jako autor publikace se za tento chybějící údaj Ing. arch. J. Soukupovi i
čtenářům omlouvám.
Jaromír Sofron

O růženci
5. října se slaví památka Panny Marie Růžencové, celý říjen bývá zvykem pojímat jako růžencový měsíc.
Vychutnejme si krásný text o růženci, jehož autorem je Carlo Carreto:
Dokud jsem ještě žil v Evropě, měl jsem hodně příležitostí účastnit se živých diskuzí o vhodnosti nebo přežitku
modlitby růžence. Ani jedna z oněch diskuzí mě neuspokojila (…) Někdo prohlašoval, že je to modlitba rozjímavá.
Dobře. Pak ale mají mladí důvod stěžovat si, že monotónní opakování deseti zdrávasů jim překáží v rozjímání. Stačí
nám ohlásit tajemství a pak už nás nechte přemýšlet.
Jiní říkají: je to modlitba oslavy a chvály – a je tedy nutné myslit na každé slovo, které se pronáší. To však není
možné. Kdo je schopen odrecitovat usebraně padesát zdrávasů rozptylován přitom stejným počtem připomínek
tajemství?
Musím se přiznat, že jsem se ve svém životě nepomodlil bez roztržitosti ani jeden růženec, i když jsem o to
mnohokrát usiloval. Teprve na poušti jsem přišel na to, že ti, kteří vedou diskuze (jako jsem to já kdysi dělával)
dosud nepochopili duši této modlitby.
Růženec náleží k tomu druhu modlitby, která
Pro děti: sv. Václav
předchází nebo provází kontemplativní modlitbu.
Svatému Václavovi velmi záleželo na tom, aby pro
Můžete při něm meditovat nebo nemusíte,
Pána Ježíše dělal to nejlepší. Dokonce i obětní dary –
můžete při něm být víceméně roztržití, ale jestli
chléb a víno – připravoval sám a pak je posílal do kostela.
nenecháte přejít den, dokud se jej nepomodlíte, je
Pokud správně vybarvíš obrázek, určitě v něm tyto obětní
to známkou, že jste lidé modlitby. (…)
dary nepřehlédneš.
Růženec je jako šplouchání vln, které
narážejí na pobřeží Boží: Zdrávas Maria Zdrávas Maria - Zdrávas Maria…
Je matčinou rukou na vaší dětské kolébce.
Je zanecháním všech nesnadných dětských úvah
o modlitbě s definitivním uznáním naší malosti a
ubohosti. Je to modlitba duchovní zralosti.
Jestliže se mladý člověk nerad modlí růženec,
nenaléhejte na něj. Pro něj je prospěšnější četba
Písma sv. nebo modlitby rozumově náročnější.
Jestliže však se stkáte na zapadlém venkově se
spokojeným střečkem nebo prostou ženou, která
vám řekne, že se ráda modlí růženec, aniž chápe
proč, blahopřejte si a radujte se, protože se
v těchto srdcích modlí sám Duch sv. Růženec
nikdy nepochopí tzv. „praktičtí lidé“. Nepochopí,
jak je možno tisíckrát opakovat Bohu, kterého
nevidíme „Miluji tě“. Avšak čistým srdcím je tato
modlitba velmi srozumitelná…

