OHLÁŠKY:
Začátek nedělních mší sv. byl v naší farnosti posunul o půl hodiny dříve
V Druztové je nedělní mše sv. v 8:45, v Dýšině v 11:00.
Náboženství pro náctileté probíhá v pátek od 19:00 do 19:30 na faře a začíná
jím setkání mládeže. Po jeho skončení se mohou účastníci rozhodnout, jestli
odejdou, nebo zůstanou na další program. Náboženství pro předškoláky
probíhá v úterý v 15:00 na faře. Příprava na první sv. přijímání probíhá
v pátek v 16:00 na faře.

Ve čtvrtek 24. 11. bude v 17:30 setkání rodin. Tentokrát proběhne u Kašů
ve Zruči (jedete-li od Chrástu první dům vpravo) a tématem k diskuzi bude:
křesťanské hodnoty - jaké jsou a proč se o nich mluví? - křesťanské
hodnoty versus evropské hodnoty - promítají se nějak do české kultury, do
našeho života? Mše sv. v Dýšině bude z tohoto důvodu o půl hod. dříve,
v 17:00.
V sobotu 26. 11. bude v 9:00 v dýšinském kostele v Dýšině mše sv. pro
děti. Po ní se děti mohou zúčastnit výroby keramického betlému na faře.
V 11:28 vyrazíme vlakem z Chrástu do Zbůchu, kde se budeme snažit
hledat zkameněliny. Návrat bude nejpozději v 17:27 na nádraží. S sebou:
svačinu (s obědem se nepočítá!), motyčku, pláštěnku, peníze na vlak.
V sobotu 26. 11. se bude pod vedením manželů Brůčkových od 10 do 16
hod. na faře v Dýšině vyrábět keramický betlém. Každý, kdo přijde, vyrobí
svou figurku. Betlém bude o Vánocích vystaven v kostele a po nich bude
prodán. Z výtěžku se zaplatí další rok studia dívce v Indii v rámci projektu
Adopce na dálku.

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
• 17:30 – mše sv.
(24.11 mše sv. v 17:00,
v adventu v 5:00)
pátek
• 17:15 – adorace,
možnost zpovědi
• 18:00 – mše sv.
• 19:00 – setkání
mládeže – fara
(9.12 .vše odpadá)
sobota
• 17:30 - mše sv.
(26.11. mše sv. v 9:00,
10. 12. mše sv. není)
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

V sobotu 26. 11. bude v 18:00 v kostele koncert židovských písní
souboru Chavruta.
Neděle 27. 11. je 1. neděle adventní. Při mši sv. se budou žehnat
adventní věnce. Můžete si přinést svůj. Od 14:00 pak budou na dýšinské
faře tvůrčí dílny pro děti, v 17:00 bude rozsvícení stromku na návsi a poté
průvod do Nové Huti. Z tohoto důvodu nebude večerní adorace a
nešpory.
Každý čtvrtek v adventu budou mše sv. se staročeskými rorátami
v Dýšině v 5:00. Večerní mše sv. nebudou.
Ve čtvrtek 1. 12. a 15. 12 bude v 19:00 mše sv. v kapli v Druztové. Po ní,
cca v 19:30 je na obecním úřadě kurz Alfa určený pro všechny, věřící i
DRUZTOVÁ:
nevěřící, kteří se chtějí něco dozvědět o křesťanství.
• nedělní mše sv: 8:45
V sobotu 3. 12. bude v 18:30 na dýšinské faře setkání chlapů.
– kaple na návsi
V neděli 4. 12. bude v Druztové po mši sv. setkání na obecním úřadu
neděle v měsíci:
nad tématem. Tentokrát budeme povídat o Duchu sv. Do dýšinského
setkání nad tématem,
kostela dorazí po mši sv. sv. Mikuláš. Rodiče prosíme, aby mu pomohli
3. neděle: povídání u
buchet
připravit dárky pro své děti.
V úterý 6. 12. bude v 18:30 na dýšinské faře místo setkání nad biblí
kontakt:
ekumenická modlitba spolu s chrásteckými evangelíky.
P. Pavel Petrašovský
tel. 737 814 525
Ve čtvrtek 8. 12. bude v 17:30 další setkání rodin. Čas a místo budou
www. farnostdysina.cz
upřesněny.
boyda@centrum.cz
O víkendu 9. – 11. 12. bude duchovní obnova farnosti na poutním
místě v Lomci u Vodňan. Hlaste se prosím zapsáním do tabulky u novin
v koste. V pátek a v sobotu 9. a 10. 12. nebudou z tohoto důvodu mše sv. ani jiné aktivity farnosti,
v neděli 11. 12. bude mše sv. sloužit některý z plzeňských kněží.
V pátek 16. 12. nebude příprava na první sv. přijímání ani adorace přede mší sv.
V sobotu 17. 12. bude v 9:30 úklid dýšinského kostela před Vánoci a stavění stromečků.

V neděli 18. 12. bude od 14:30 na dýšinské faře krátká duchovní obnova s P. Petrem Konopíkem.
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zpravodaj
Římskokatolické farnosti Dýšina
20. 11. 2016 – 33. neděle v mezidobí

Růžový králík
Stovky lidí si 17. listopadu přinesli na Václavské
náměstí do Prahy budík nařízený na půl osmou večer a
v několika kostelech se v té době rozezněly zvony.
Úmyslem bylo symbolicky společnost probudit ze spánku.
Spíme tedy a potřebujeme, aby nám zazvonil budíček?
V Plzni byla nedávno odhalena nová socha obřího
růžového králíka požírajícího člověka. Její autor, Adam Trbušek, o ní prohlásil: „Cílem mé práce bylo
vytvořit monument, pomník současnosti zobrazující stav společnosti tak, jak jej vnímám. Satirické dílo,
znázornění člověka uvězněného v systémovém mechanismu. Naprosto bezmocný, nemocný a oddaný.
Každý svým dílem přispívá k živení tohoto monstra, a co hůř, nekrmíme ho ničím jiným než sami sebou
a ještě ho s láskou opečováváme.“
Barokní sochaři pracovali na tom, aby z kamenů vytesali světce nebo alegorie ctností. Sochaři
devatenáctého století zobrazovali velké postavy českých dějin. Dnešní sochaři už nemají komu tesat či
odlévat sochy, protože vymizeli lidé, které bychom považovali za své vzory. Už nezobrazují žádné
hodnoty, protože ve společnosti zkrátka nejsou.
A tak už nemůžeme stavět nic jiného než sochy lidožravých králíků, protože už neusilujeme o nic
jiného, než o to, co nás nakonec samo sežere. Jsme společností,
která chce ekonomicky růst a mít se stále líp a líp, a tohle je naším
nejvyšším cílem. A když by nám zbytky hodnot, které přece jen
někde v záhybu šatů zůstaly, zkomplikovaly čínské nebo jakékoliv
jiné investice, tak tedy pryč s nimi, protože to, oč jde, je mít se líp, a
tomu je třeba obětovat cokoliv.
Své politické představitele nevolíme podle toho, v co kdo věří
a jaké má hodnoty, ale podle toho, o kom tušíme, že nám pomůže
mít se líp. Stavíme si svého růžového králíka, kolečko betonu za
kolečkem betonu přisypáváme do jeho formy, třebaže víme, že až
bude hotový, sežere nás.
Spící společnosti se zdá její sen o vyšší životní úrovni, vyšších
příjmech, nižších cenách, nových autech a zařízených
domácnostech. Potřebuje opravdu občanský budíček, neboť růžový
králík už si brousí zuby a vydává se na lov.
Křesťané by měli být kvasem a solí země. Dnešní společnost
je možná potřebuje více než kdykoliv jindy, protože jsou jedn i
z mála, kdo ještě pořád nese hodnoty, které stojí zato žít. Povinnou
výbavou každého křesťana by měl být pořádný hlučný budík.
P. Pavel Petrašovský

Zápis z jednání farní rady dne 4. 11. 2016
Přítomni: P. Petrašovský, P. Blažek, J. Blažek, A. Blažková, T. Koutecká, M, Králová, A. Havelková
,M. Blažková, M. Kučerová
P. farář seznámil přítomné s průběhem oprav v sakristii ( okna a dveře). Dále byla FR
informována o dotaci na opravy kostela v Kostelci a Druztové v celkové výši 310 tis. Kč. Z programu záchrany kulturního dědictví bude financována v další etapě oprava dlažby v kostele
Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině.
P. farář seznámil členy FR s průběhem plánované opravy kazatelny v kostele. Na základě
nabídkového řízení (osloveni 2 restaurátoři) se FR přiklonila k uzavření smlouvy s nižší cenovou
nabídkou cca 75 tis. Kč.
Z FR vzešel návrh koupit nový vysavač (zakoupí Mudr. T. Koutecká)
Dále se FR zabývala programem na vánoční období s tímto závěrem:
26. 11. 2016 - výroba keramického Betlému, v 18 hod. koncert židovských písní
4. 12. 2016 - sv. Mikuláš v kostele v Dýšině. Organizace se ujala MUDr. T. Koutecká
17. 12. 2016 - úklid kostela (v 9.30 hod) a stavění stromečků
23. 12. 2016 - koncert Česká mše vánoční J. J. Ryby - v 18.00 hod. Před provedením bude
rozdáváno betlémské světlo
24. 12. 2016 - .v 16 hod. - vánoční mše sv. pro děti., ve 24 hod. půlnoční mše sv.
24. 12. 2016 bude na faře uspořádána večeře pro osamělé lidi
FR vzala na vědomí informaci pí. Havelkové o plánu obce na revitalizaci hřbitova.
Dále se FR zabývala pozemkem za farou a jeho další údržbou a možností efektivního
využívání 50 ha lesa, který naše farnost získala v rámci restitucí.
Zapsala dne 4. 11. 2016 Marta Kučerová

Nové sochy sv. Terezie a sv. Františka
V dýšinském kostele přibyly na sloupy pod kůr dvě nové sošky velmi inspirativních světců:
sv. Terezie od Ježíše a sv. Františka z Assisi. Seznamte se, prosím:
sv. Terezie od Ježíše (z Avily)
Narodila se 28. 3. 1515, jako potomek šlechtického rodu Cepedú
v Avile ve Španělsku. Byla třetí z deseti dětí.
Jako mladá vstoupila do karmelitánského řádu a prožila zde tělesnou i
duševní krizi. Kolem roku 1556 se v jejím srdci rozrostla veliká touha po
přátelství s Ježíšem a po modlitbě. V této době začala mít mystická
zjevení. Terezie zakoušela nadpřirozený pokoj, prožívala spojení s Bohem,
extáze.
Rozhodla se zreformovat karmelitánský řád, aby byl více věrný
původnímu poslání a aby v něm bylo více prostoru pro modlitbu. Založila
bosé karmelitky a bosé karmelitány a během svého života zřídila mnoho
klášterů. Pro reformu svého řádu snášela velká příkoří.
Napsala několik vynikajících knih (např. Kniha života, Kniha o
zakládání, Vnitřní hrad), v nichž je nejcennější její nauka o modlitbě.
Modlitbu definovala jako úkon přátelství, častý rozhovor mezi čtyřma očima
s tím, o kom víme, že nás miluje. Říkala, že modlitba není záležitostí
mnoha slov, ale mnohého milování.
Zemřela 4. 10. 1580. Její svátek se slaví 15. 10. Za blahoslavenou ji
prohlásil papež Pavel V. v r. 1614 a papež Řehoř XV. ji v r. 1622
kanonizoval. V r. 1970 byla prohlášena za učitelku církve.

sv. František z Assisi
Narodil se v r. 1182 v Assisi v Umbrii ve střední Itálii. Jeho otec Petr
Bernardone byl bohatým obchodníkem s látkami. Otec si přál, aby se
kupcem stal i František, ale jeho život se ubíral jiným směrem. Zprvu
bychom ho mohli označit za bouřlivého mladíka. Ve svém postavení
nehleděl na peníze a pěkně oblékaný pobýval rád ve veselé společnosti.
Situace se změnila, když se zapletl do bojů mezi měšťany z Assisi a z
Perugie. Octl se v zajetí, z něhož se dostal až po roce. Brzy si uvědomil, že
dosavadní způsob života není ten pravý a jako svou snoubenku si vybral
absolutní chudobu.
V tomto duchu vytvářel František kolem sebe společenství a se svými
druhy v hrubé kutně, prostými slovy skrze kázání na různých místech a
osobním příkladem ukazoval ostatním lidem, jak je zapotřebí žít podle
evangelia. V doprovodu prvních dvanácti bratrů přišel František v roce 1209
do Říma a dosáhl potvrzení své řehole papežem. František přijal jáhenské
svěcení a byl ustanoven generálním představeným nového řádu františkánů.
Roku 1212 František společně se sv. Klárou založil II. řeholní větev klarisky.
František měl jedinečný vztah k přírodě a ke všem tvorům. Je znám
jeho vztah ke zvířatům a jejich přítulnost k Františkovi. Kázal ptactvu, které
ho obletovalo a domlouval se s vlky.
3. října 1226, jako kajícník na holé zemi kláštera, František zemřel.

Pro děti: sv. Martin
Svatému Martinovi utekl jeho kůň. Najdeš mu cestu?
Pak se pomodli:
Milosrdný Bože, dal jsi nám
svatého Martina, který ti sloužil už jako
voják a který měl soucit s bídou
chudých, takže se rozdělil o plášť se
žebrákem.
Ale připomínáme si také biskupa
Martina, který budoval církev s láskou,
milosrdenstvím a zároveň s jasností.
Často míváme pocit, že nejsme
pro
tento
svět
důležití.
Nezanecháváme v něm tak zřetelnou
stopu jako svatý Martin.
A přece nám skrze něho chceš
ukázat, že i my můžeme otisknout do
světa svou stopu a že i to, co po sobě
zanecháme, bude mít svůj účinek.
Daruj nám dnes svého Ducha
lásky a milosrdenství, aby stopa, kterou
otiskujeme do tváře tohoto světa, byla
pro
ostatní
stopou lásky a
milosrdenství, aby se tak i jejich srdce
otevřelo tvému milosrdenství.
Amen.

