OHLÁŠKY:

PRAVIDELNÝ

Začátek nedělních mší sv. byl v naší farnosti posunul o půl hodiny dříve
PROGRAM:
V Druztové je nedělní mše sv. v 8:45, v Dýšině v 11:00.
Od října budou středeční mše sv. v 17:00 (z důvodu zahájení programu
DÝŠINA:
studentů v Plzni).
pondělí
• 17:30 – modlitby
Od října začalo náboženství pro náctileté. Probíhá v pátek od 19:00 do
maminek za své děti
19:30 na faře a začíná jím setkání mládeže. Po jeho skončení se mohou
– fara
účastníci rozhodnout, jestli odejdou, nebo zůstanou na další program.
úterý
V úterý 18. 10. je svátek sv. Lukáše.
• 17:00 - možnost
zpovědi – kostel
Ve čtvrtek 20. 10. bude v 15:00 na faře setkání pro seniory otevřené
• 17:30 – mše sv.
všem, věřícím i nevěřícím. Hostem bude „zpívající lékař“ MUDr. Martin
• 18:30 – setkání nad
Pachner, který promluví o své práci v plzeňském hospici a zazpívá své
biblí - fara
písně.
středa
Ve čtvrtek 20. 10. bude u Kouteckých (v Dýšině na rohu ul. Školní a 5.
• 17:00 – mše sv.
čtvrtek
května) první setkání rodin v tomto školním roce. Tentokrát začneme o půl
• 17:30 – mše sv.
hodiny později, program začne až v 18:30.
(13.10. mše sv. nebude)
Místo čtvrtečního společenství dětí budou asi jedou za měsíc celodenní
pátek
setkání dětí v sobotu, zpravidla spojené s výletem. První bude 22. 10.
• 17:15 – adorace,
Začneme v 9:00 mší sv. pro děti (určenou i pro menší), pak se
možnost zpovědi
• 18:00 – mše sv.
přesuneme na nádraží do Chrástu, odkud odjedeme na výlet do dvou
• 19:00 – setkání
romantických lomů u Karlštejnu, Velké a Malé Ameriky. S sebou turistickou
mládeže – fara
obuv, pláštěnky, jídlo a pití, peníze na vlak. Večerní mše sv. nebude.
(28.10.mše sv.v15:00)
V neděli 23. 10. bude sbírka při mši sv. určena na misie.
sobota
• 17:30 - mše sv.
Ve čtvrtek 27. 10. bude v 19:00 mše sv. v kapli na návsi v Druztové
(8.10. v 17:00 na faře,
V pátek 28. 10. je slavnost sv. Šimona a
22.10. mše sv. pro děti
Judy, patronů dýšinského kostela. Jako
v 9:00)
každý rok, budeme i letos putovat z Plzně do
(29.10. mše sv. ve 13:00)
neděle
Dýšiny. Sejeme se na nádraží v Chrást
• 10:30 – možnost
v 9:15 (v 9:28 jede vlak) v 10:00 bude
zpovědi - kostel
zahájení pouti v
kostele sv. Jiří na
(kromě 1. a 3. neděle
Doubravce. Pak vyrazíme poutí krásnou
v měsíci)
přírodou podél Berounky do Dýšiny. Poutní
• 11:00 – mše sv
• 18:00 – adorace a
mše sv. se bude slavit v dýšinském kostele
nešpory – kaple na
v 15:00.
faře
V sobotu 29. 10. bude v dýšinském kostele ve
DRUZTOVÁ:
13:00 mše sv., při které bude pokřtěn Marek
• nedělní mše sv: 8:45
Kubíček. Z tohoto důvodu večerní mše sv. nebude.
– kaple na návsi
V úterý 1. 11. je slavnost všech svatých. Tento den je možné získat
neděle v měsíci:
plnomocné odpustky při obvyklých podmínkách (zpověď v blízké době,
setkání nad tématem,
svaté přijímání ten den, modlitba na úmysl papeže) a návštěvě kostela
3. neděle: povídání u
buchet
spojené s modlitbou Páně a vyznáním víry.
Ve středu 2. 11. je vzpomínka na všechny věrné zemřelé (dušičky). Mše
kontakt:
sv. budou v 15:30 v kapli v Druztové a v 17:00 v Dýšině. Dušičkové
P. Pavel Petrašovský
pobožnosti na hřbitovech v Druztové a v Dýšině budou letos až v neděli
tel. 737 814 525
po mši sv.
www. farnostdysina.cz
Prvních osm listopadových dní je možné získat plnomocné odpustky
boyda@centrum.cz
pro zemřelé při obvyklých podmínkách (zpověď v blízké době, svaté
přijímání ten den, modlitba na úmysl papeže) a návštěvě hřbitova spojené s modlitbou za zemřelé.
V sobotu 5. 11. bude od 14 do 18 hod. podzimní bazar na dýšinské faře, na kterém můžete nejen
nakoupit oblečení na zimu a spoustu jiných věcí, ale i vyslechnout přednášku Michala Dolejše z cesty
do Súdánu a zhlédnout fotky z této exotické země.
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zpravodaj
Římskokatolické farnosti Dýšina
16. 10. 2016 – 29. neděle v mezidobí

Síla slov
Když Josef Glazer na pouti procítěně zpívá
„Nedaleko od Trenčína bývá mladá Katarina“, nikdo ho
pravděpodobně nepodezřívá z toho, že by svou hodnou
Aničku chtěl vyměnit za jakousi mladší Katarinu ze
západního Slovenska. K folklórním písním to patří,
člověk zpívá něco, s čím se zas až tak neztotožňuje.
Problém je v tom, že když na začátku mše sv.
recitujeme „Proto prosím Matku Boží Pannu Marii,
všechny anděly a svaté i vás bratři a sestry, abyste se za
mě u Boha přimlouvali“, také nikdo nepodezřívá zbožné
katolíky, že by to mysleli zas až tak vážně a že by po mši
doma zaklekli pod křížem, aby se přimlouvali za
odpuštění hříchů těch, kteří vedle nich seděli v lavici. Své
zpovědi zakončujeme slovy „Slibuji se polepšit a více
nehřešit“ a přitom víme, že to zas až tak úplně vážně
nemyslíme, protože příští měsíc vysypeme ve zpovědnici
minimálně stejný počet hříchů. Zpíváme rádi slova písně „Proto Srdci Ježíšovu slibujeme věrnost znovu“,
a přitom víme, že kdybychom opravdu měli být věrni Ježíšovu Srdci, musel by náš život vypadat jinak.
Jistý muž, vždy když se modlil otčenáš, vypouštěl z něj větu „jako i my odpouštíme našim viníkům“,
protože věděl, že velkou křivdu, která se mu stala, zatím nedokáže odpustit. Když už nic jiného, byl před
Bohem pravdivý.
Snad se na to dá odpovědět tím, že Bohu stačí náš úmysl, že samozřejmě ví, že velmi brzy po
odchodu ze zpovědnice budeme hřešit dál, ale spokojí se s tím, že nechceme, že ví, že se nedokážeme
dokonale zasvětit Ježíšovu srdci, ale spokojí se s tím, že po tom toužíme.
Přesto bychom si ale měli dát velký pozor, aby se z naší víry nestal folklorní festival. Na něm si
vystupující oblečou kroj, vylezou na pódium a začnou nářečím, které v normální mluvě už dávno
nepoužívají, zpívat lidové písně a když vystoupení skončí, převlečou se zas zpátky do mikiny a džín.
Kéž by naše víra nebyla o tom, že oblečeme nedělní šaty, jdeme do kostela, kde chvíli mluvíme ve
zbožných frázích, které jinak nepoužíváme, odříkáme to, co je třeba odříkat, co jsme vlastně nikdy
nezačali brát úplně vážně, abychom po návratu domů zas ze sebe svlékli sváteční oblečení a zbožnou
mluvu.
Slova modliteb a liturgických textů mají sílu. Jsou často formulována tak, aby vyjádřila nejhlubší
touhy srdce člověka, který to s Bohem myslí vážně. Nejsou střízlivá, jsou veliká a široká, protože touha
člověka po Bohu také musí být veliká a široká. A právě proto, že jsou tak hluboce formulována, riskují,
že se v ústech člověka, který to s Bohem zas až tak vážně nemyslí, stanou brakem a kýčem. Velmi bych
si přál, aby tomu tak v našem kostele nebylo.
P. Pavel Petrašovský

Starý oltářní kámen
Na půdě fary se našel zastrčený původní oltářní
kámen, který spočíval vprostřed hlavního oltáře (jehož
mensa byla pravděpodobně v 19. stol. z neznámých
důvodů vyměněna a posvěcena znovu). Do tohoto
kamene bývalo zvykem vkládat ostatky svatých, zde
však už byly vyjmuty. Kolem je zřetelný otisk několika
porušených pečetí. Zachoval se však kus papíru či
pergamenu přilepeného zezpod ke kameni.. Zde byl už
špatně čitelný latinský nápis, kter ý se za pomoci p.
Ludmily Novotné z plzeňského archivu podařilo vyluštit i
přeložit:
Anno D(omi)ni MDCCXLI die 31. Maij R(everendissi)mus et
Ill(ustriss)imus D(omi)nus D(omi)nus Joannes Rudolphus e Comitib(us)
de Sporck DEI et Ap(osto)licae gra(ti)a Ep(iscop)us Adratensis,
S(anctissimi) D(omini) N(ostri) Papae Praelatus Domestic(us),
Pontif(icio) Solio Assistens, S(anctae) M(etropolitanae) E(cclesiae)
Prag(ensis) ad S(an)c(t)u(m) Vitum M(artyrem) Praelat(us)
Scholasticus, antiquissimae Collegiatae Eccle(si)ae S(anctorum)
Cosmae et Damiani Vetero-Boleslaviae Praeposit(us) ac
Sufragane(us) Pragensis Altare hoc portatile consecravit in hono(rem)
Omnipot(entis) DEI, B(eatae) V(irginis) M(ariae) O(mni)umq(ue)
Sanctoru(m) Specialiter vero S(ancti) Columbani M(artyris) S(ancti)
Silverij M(artyris) et S(ancti) Vincentis M(artyris) Quorum Reliquias
imposuit et clausit.

Překlad:
Léta Páně 1741, dne 31. května posvětil nejdůstojnější a
nejjasnější pán, pan Jan Rudolf hrabě ze Sporcku,
z milosti Boží a Apoštolské biskup adratský, domácí
prelát našeho nejsvětějšího papeže, asistent
papežského stolce, prelát scholastik pražské
metropolitní kapituly u sv. Víta Mučedníka, probošt
starobylé kolegiátní kapituly u sv. Kosmy a Damiána ve
Staré Boleslavi a sufragán pražský toto
portatile ke cti všemohoucího Boha,
blahoslavené Panny Marie a všech svatých,
zvláště však sv. Columbana, Silveria a
Vincenta, mučedníků, jejichž ostatky sem
uložil a uzavřel.

Biřmování v Dýšině
V neděli 2. října 2016 sloužil mši sv.
v Dýšině nový plzeňský biskup Mons.
Tomáš Holub. Při ní devíti z nás udělil
svátost biřmování: Nadě Cinkové (biřmovací
jméno Ludmila), Františku Čechovi (Matěj),
Lukáši Fialovi (Pavel), Anetě Hahnové
(Luisa) Monice Hrtoňové (Maria), Tereze
Koutecké (Zdislava) a její sestře Michale

(Pavla), Matouši Pancovi (Pavel) a Aně Stárové (Anežka Česká).
Biřmovanci měli za úkol si zvolit z Písma větu, která je nějak mimořádně oslovila a chtěli by ji
přijmout jako životní motto pro svůj křesťanský život. Napsanou ji vložili do košíku, který při mši sv.
přinesli spolu s obětními darami. Dovolte mi obsah tohoto košíku vysypat a podělit se o něj s vámi:
A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl
dán. (Řím 5,5)
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť
'radostného dárce miluje Bůh'. (2Kor 9,7)
Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy,
jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené
dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky. (Žl 131)
Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podpírá (Žl 3,6)
Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. (Žl 127,1)
Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých
Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. (Řím 8,11)

Koncert sboru
Touch of Gospel
Gospely – tedy křesťanské písně vycházející
z černošských spirituálů – rozezněly v sobotu 8. října
dýšinský kostel v podání výborného plzeňského sboru

Pro děti: Podzimní modlitba

Touch of Gospel. Bylo vidět, že tentokrát jsme
se trefili do vkusu dýšinského publika, protože
kostel byl plný do posledního místečka, pár lidí
muselo přijmout zavděk místem ke stání pod
kůrem.
A jak je při gospelech zvykem,
vystoupení bylo velmi živé a emotivní.
Posluchači se často přidávali tleskáním do
rytmu a ohnivost zpěvu strhávala s sebou.
Na začátku koncertu jsem v úvodním
slově řekl, že já osobně bych gospely zpívat
nemohl, i kdybych zpívat uměl. Neodpovídají
mé melancholické uzavřené povaze. Jsem ale
velmi rád, že když neumím moc dosvědčovat
radostnost křesťanské zvěsti (která radostná
opravdu je, evangelium konec konců
v překladu znamená radostná zpráva),
alespoň na jeden večer můj nedostatek Touch
of Gospel doplnil. Pokud si návštěvníci
koncertu něco domů odnášeli, pak zkušenost
s tím, že křesťanství není nudné a studené.
Pavel Petrašovský

