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
Náboženství pro náctileté probíhá v pátek od 19:00 do 19:30 na faře a
• 17:30 – modlitby
maminek za své děti
začíná jím setkání mládeže. Po jeho skončení se mohou účastníci
– fara
rozhodnout, jestli odejdou, nebo zůstanou na další program.
úterý
Náboženství pro předškoláky probíhá v úterý v 15:00 na faře.
• 17:00 - možnost
Příprava na první sv. přijímání začne v pátek 4. 11. v 16:00 a bude
zpovědi – kostel
• 17:30 – mše sv.
probíhat vždy v tomto dni a čase.
• 18:30 – setkání nad
V úterý 1. 11. je slavnost všech svatých. Tento den je možné získat
biblí - fara
plnomocné odpustky při obvyklých podmínkách (zpověď v blízké době,
středa
svaté přijímání ten den, modlitba na úmysl papeže) a návštěvě kostela
• 17:00 – mše sv.
spojené s modlitbou Páně a vyznáním víry.
čtvrtek
• 17:30 – mše sv.
Ve středu 2. 11. je vzpomínka na všechny věrné zemřelé (dušičky). Mše
pátek
sv. budou v 15:30 v kapli v Druztové a v 17:00 v Dýšině. Dušičkové
• 17:15 – adorace,
pobožnosti na hřbitovech v Druztové a v Dýšině budou letos až v neděli
možnost zpovědi
po mši sv.
• 18:00 – mše sv.
Prvních osm listopadových dní je možné získat plnomocné odpustky
• 19:00 – setkání
mládeže – fara
pro zemřelé při obvyklých podmínkách (zpověď v blízké době, svaté
(11.11.vše odpadá)
přijímání ten den, modlitba na úmysl papeže) a návštěvě hřbitova spojené
sobota
s modlitbou za zemřelé.
• 17:30 - mše sv.
Ve čtvrtek 3. 11. bude v 18:30 na evangelické faře v Chrástu ekumenické
(12.11. mše sv. nebude)
neděle
setkání ke společné modlitbě, četbě Písma a sdílení nad ním.
• 10:30 – možnost
Pravděpodobně se pak
zpovědi - kostel
budeme scházet střídavě
(kromě 1. a 3. neděle
na farách v Dýšině a
v měsíci)
Chrástu jednou za 14 dní či
• 11:00 – mše sv
• 18:00 – adorace a
za měsíc.
nešpory – kaple na
V pátek 4. 11. bude v 19:00
faře
na dýšinské faře farní rada.
DRUZTOVÁ:
Setkání mládeže z tohoto
důvodu nebude.
• nedělní mše sv: 8:45
– kaple na návsi
V sobotu 5. 11. bude od 14
neděle v měsíci:
do 18 hod. podzimní bazar
setkání nad tématem,
na dýšinské faře, na kterém
3. neděle: povídání u
buchet
můžete nejen nakoupit
oblečení na zimu a spoustu
kontakt:
jiných věcí, ale i vyslechnout přednášku Michala
P. Pavel Petrašovský
tel. 737 814 525
Dolejše z cesty do Súdánu
www. farnostdysina.cz
s promítáním fotek.
boyda@centrum.cz
Ve středu 9. 11. je svátek
Posvěcení
Lateránské
baziliky.
V pátek 11. 11. a v sobotu 12. 11. nebudou z důvodu studentské akce mše sv. ani jiné aktivity
farnosti (kromě náboženství ve škole). V neděli 13. 11. bude mše sv. sloužit některý z plzeňských
kněží.
Ve čtvrtek 17. 11. bude v 19:00 mše sv. v kapli v Druztové. Tak to bude jednou za dva týdny.
V sobotu 19. 11. bude od 18:30 na faře setkání chlapů. Na programu modlitba, pivo a klobásy.
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Dušičky
Nedávno byl v dýšinském
kostele pohřeb jistého člověka
z Nepomuku. Divil jsem se, proč
chtějí
z takové
dálky
a
z takového města mít pohřeb
v malé vzdálené Dýšině, a bylo
mi vysvětleno, že si to dědeček
tak napsal do závěti. Před
padesáti let tu měl svatbu se
svou ženou, a tak se sem chtěl
ještě jednou vrátit v rakvi.
Nedaleko místa, kde je
v kostele při pohřbu rakev, stojí
teď křtitelnice. Někteří z těch, kteří jsou pohřbíváni, v ní byli před sedmdesáti, osmdesáti či devadesáti
lety jako malé děti pokřtěni. Celý život – od narození po smrt – se zde rozprostírá do dvou metrů
prostoru. Na stejném místě, kde nyní stojí rakev, možná stál ten, kdo v ní leží, při prvním svatém
přijímání, při biřmování nebo při svatbě. Přesně tady přijímal celý život svaté přijímání. Mnoho důležitých
okamžiků jeho života se odehrávalo v kostele a bylo spjato s Božím dotykem.
Při pohřbech se většinou zmiňuje, jak se vinul životní příběh dotyčného zemřelého: kde se narodil,
kam chodil do školy, koho si vzal za ženu, kolik měl dětí, že je dobře vychoval a že rád pracoval na
zahrádce nebo lepil letadla nebo sbíral hasičské helmy. Kdyby to zůstalo jen tady, bylo by to dost
bezútěšné. Zůstaly po něm tři děti a sto padesát helem či letadel – a to má být jako všechno? Prostředí
kostela, v němž stojí rakev, k tomu poznamenává, že to všechno není, že uprostřed všech těch všedních
událostí se do jeho života vlamoval Bůh. Byl při jeho narození, při jeho dětství, na prahu dospělosti,
v jeho manželství, během celého jeho života – a tedy je teď s ním i při jeho smrti.
Kolem dušiček chodím moc rád večer zavírat kostel, hřbitov je potmě nádherně rozzářen stovkami
svíček. Představuji si, že za každou zapálenou svíčkou – ať už ji rozžal ten, kdo chodí do kostela, nebo
ten, kdo do něj nikdy nepřijde – je jiskřička víry v Boha. Ve Druhé knize Makabejské se píše o tom, jak
několik židovských vojáků padlo v bitvě a u každého z nich byl nalezen amulet cizího božstva. Juda
Makabejský mezi svými vojáky uspořádal sbírku, kterou poslal do jeruzalémského chrámu, aby byla
vykonána smírčí oběť za tyto padlé bojovníky, aby jim byl tento hřích odpuštěn. A svatopisec k tomu
poznamenává: „Kdyby nevěřil, že padlí vstanou z mrtvých, bylo by zbytečné a směšné modlit se za
mrtvé.“ (2Mak 12,44) Myslím, že podobně je to o dušičkách: Kdyby lidé alespoň v koutku duše nevěřili,
že smrt není poslední slovo lidského života, bylo by zbytečné a směšné chodit na hřbitovy, utrácet za
kytky a rozsvěcovat svíčky.
Dušičky jsou hluboké svátky. Rozzařují hřbitovy svíčkami a vírou v Boha.
P. Pavel Petrašovský

Výlet dětí
na Ameriku
V sobotu 22. 10. jsme s dětmi navštívili Malou
a Velkou Ameriku, opuštěné zatopené lomy
nedaleko Karlštejna.
Ráno v 9 hodin se konala dětská mše, po
které jsme rychle vyrazili na vlak. Jeli jsme do
Srbska, od kterého jsme šli na toto krásné místo
pěšky. Cestou jsme prožili krásné okamžiky. Někdo
se sklouzl v blátě, někdo zase z rašeliniště a nejen
to! Dokonce jsme si užili špetky vzrušujícího
okamžiku, jenž nastal, když jsme dorazili k Malé
Americe. Mysleli jsme si, že si otec Pavel dělá
legraci, ale myslel to vážně. Pomocí lana jsme lezli
dolů, naštěstí jsme to zvládli ve zdraví i nahoru; pro
některé to byla vážně fuška. Potkali jsme také
skautský oddíl, do něhož chodil i náš otec P.
Petrašovský.
Cesta na Velkou Ameriku byla jak strmá, tak
kluzká. Začlo nám dokonce pršet, což jsme moc neocenili.
Naštěstí déšť netrval natolik dlouho, že by nám měl zničit výlet. Po
zpáteční cestě jsme trošku zabloudili a nakonec jsme si zkrátili
cestu natolik, že jsme si mohli sednout do restaurace a něco si
dát. Zdrželi jsme se trošku dýl, a tak jsme spěchali na vlak.
Bohudíky jsme to stihli a ještě jsme měli čas, jinak bychom zůstali
na Karlštejně na nádraží, kde bychom nejspíš spali.
Do Dýšiny jsme se navrátili přibližně v 19.30. Výlet byl krásný,
zábavný a nadmíru vtipný (jako obvykle). Všichni jsme na sebe
pyšní, že i přes překážky jsme vše zvládli a vrátili s e do svých
domovů.
Kristýna Wanieková

Pouť ke sv. Šimonu a Judovi z Plzně do Dýšiny
Na svátek sv. Šimona a Judy, patronů
dýšinského kostela, jsme jako obvykle vyrazili
vlakem na plzeňskou Doubravku, abychom
v místním kostele sv. Jiří (mimochodem prý
nejstarším kostele v Plzni) zahájili pěší pouť do
Dýšiny. Na cestu nám požehnal otec salesián, který
je v Plzni teprve dva měsíce.
Šli jsme nádhernou přírodou, bukovými lesy,
které se na podzim tak úžasně zbarvují, brodili jsme
se spadaným listím a cesta se kroutila podél
Berounky. Zpívali jsme, modlili jsme se, opékali
buřty, zastavili jsme se na společnou modlitbu a čaj
na evangelické faře v Chrástu. Na poutní mši sv. do
Dýšiny, která začínala ve tři, jsme přišli skoro na
poslední chvíli.

Hlavním celebrantem byl P. Marek Hric,
farář z Ostrova u Karlových Var a slavili ji
s námi ještě návštěvy z Ostrova, ze Staňkova i
z Plzně.
Po mši sv. jsme
ještě požehnali novou
sochu sv. Jana Nepomuckého na schodišti
pod kostelem. Nese
nápis Deum amans
Ioannes,
ora
pro
civitate deischinensi –
Jene milující Boha, přimlouvej se za dýšinskou obec. Kéž se tak
stane.
Pak se samozřejmě zapadlo ještě na
faru, kde vonělo kafe a
buchty a za zvuku
harmoniky Káji Šlehofera ze Staňkova se moc
příjemně sedělo. Za rok
zas.

Pro děti: Zacheův strom
Dnes jsme četli o celníku Zacheovi, který vylezl na
strom, aby dobře viděl na Pána Ježíše. Na náš strom
vylezla zase Kristýnka s Jeníkem – najdi je. Na tom
stromě ale viděli i spoustu věcí – řekni, jestli na strom
patří, nebo ne.

LITANIE
ZA ZEMŘELÉ
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče,
- smiluj se nad nimi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu Svatý,
Bože v Trojici jediný,
Svatá Boži Rodičko,
- oroduj za ně.
Svatá Panno panen
Všichni svatí andělé a
archandělé
Všechny sbory nebeských
duchů,
Všichni svatí patriarchové a
proroci,
Všichni svatí apoštolově a
evangelisté,
Všichni svatí mučednici,
Všichni svatí biskupové a
vyznavači,
Všichni svatí učitelé církve,
Všichni svatí knězi a
jáhnové,
Všichni svatí mniši a
poustevnici,
Všechny svaté panny a
vdovy,
Všichni svatí a světice Boži
Milostiv jim buď,
- odpusť jim, Pane.
Milostiv jim buď,
- vysvoboď je, Pane.
Od bolestného touženi po
tobě
Svým vtělením
Svým narozením
Svým svatým jménem
Svým křtem a svatým
postem
Svou dokonalou poslušností
Svou nekonečnou láskou
Svou smrtelnou úzkostí a
svým utrpením
Svým krvavým potem
Svým bolestným bičováním
Svou trnovou korunou
Svým těžkým křížem
Svým hrozným ukřižováním
Svou bolestnou opuštěností
Svou přehořkou smrtí

Svými svatými ranami
Svým slavným
zmrtvýchvstáním
Svým podivuhodným
nanebevstoupením
Sesláním Ducha Svatého
Pro bolesti své svaté Matky
Na přímluvu všech svatých
V den soudu
My hříšníci,
- prosíme tě, vyslyš nás.
Abys duším v očistci
prokázal své milosrdenství
Abys jim odpustil všechny
viny
Abys je svou drahocennou
krví vysvobodil z očistce
Aby je svatý archanděl
Michael uvedl do nebeské
vlasti
Abys zemřelé naší farnosti,
zvláště naše zesnulé kněze,
přijal do své slávy
Abys naše zemřelé rodiče a
příbuzné, přátele a
dobrodince vysvobodil
z muk očistce
Abys všem zemřelým dal
odpočinutí věčné Ježíši,
Synu Boží a Králi slávy
Beránku Boží, který snímáš
hříchy světa,
dej jim odpočinutí věčné (3x)
Modleme se:
Bože, Stvořiteli, Pane živých
i mrtvých, tys stvořil člověka
k svému obrazu a ve své
nekonečné lásce jsi ho přijal
za své dítě. Když v pokušení
upadl do hříchu, smrtí svého
Syna na kříži jsi ho pozdvihl.
Od Kristova vzkříšení už
naše smrt není
beznadějným zánikem.
Věříme, že my, kteří jsme
byli křtem pohřbeni do smrti
tvého Syna, budeme mít
účast i na jeho
zmrtvýchvstání. Pokorně tě
prosíme za ty, kdo už
ukončili svoji životní pouť a
překročili bránu smrti. Ať je
tvé velké milosrdenství
vysvobodí z očistce. Vezmi
je do království, kde už není
pláč, ani zármutek, ani
bolest, ale věčná radost.

