
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

18. 12. 2016 – 4. neděle adventní 

 

O H L Á Š K Y :  
� V neděli 18. 12. začíná ve 14:30 na dýšinské faře malá adventní 

duchovní obnova s P. Petrem Konopíkem z Rokycan. 
� V úterý 20. 12. bude od 18:30 na dýšinské faře místo setkání nad biblí 

příležitost ke zpovědi. 
� Ve čtvrtek 22. 12. bude v 18:30 ekumenická modlitba v Chrástu 

v budově evangelického sboru v železniční ul. 
� V pátek 23. 12 . bude mše sv. o hodinu dříve, v 17:00 v kapli na faře. 

od 16:00 do 18:00 se v dýinském kostele bude rozdávat betlémské 
světlo. V 18:00 vystoupí Smíšený sbor ze Spáleného Poříčí a Lidová 
muzika z Chrástu s koncertem České mše vánoční Jana Jakuba 
Ryby. Vstupné bude dobrovolné. 
� V sobotu 24. 12. bude v 19:00 na dýšinské faře štědrovečerní večeře 

pro osamělé. Prosím, pokud můžete k tomuto účelu darovat jednu 
porci kapra a salátu, případně pár kousku cukroví, přihlaste se. 
� Program vánočních bohoslužeb je uveden na str. 2. 
� V úterý 3. 12. bude místo setkání nad biblí ekumenická modlitba na 

faře v Dýšině. 
� V pátek 6. 1. bude v 19:00 na dýšinské faře zasedání farní rady. 
� V sobotu 7. 12. bude v 9:00 v dýšinském kostele zahájení tříkrálové 

sbírky. Prosím, pokud můžete chodit koledovat jako vedoucí skupinek i 
koledníci, zapište se v kostele do tabulky u novin. 
� V neděli 8. 1. je svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba. 
� V sobotu 14. 1. bude další setkání dětí. V 9:00 bude mše sv. pro děti. 

Po ní s dětmi vyrazíme na výlet. Večerní mše sv. nebude. 
� V neděli 15. 1. bude v dýšinském kostele v 16:00 krátký varhanní 

koncert dětí. Po něm 
se budou nabízet 
k prodeji figurky kera-
mického betlému. 
Z výtěžku zaplatíme 
další rok studia dívce 
v Indii, které každo-
ročně přispíváme 
v rámci charitního 
projektu Adopce na 
dálku.   
� Od 5. do 12. února 

bude zimní dovo-
lená farnosti v Kruš-
ných horách. Bydlet 
budeme na faře 
v Perninku. Pokud se 
chcete zúčastnit, při-
hlaste se zapsáním 
do tabulky u novin 
� Požehnané Vánoce i 

celý nový rok! 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vánoce pohledem svatého Josefa 
 

Svatému Josefovi se po nejnáročnějším týdnu v jeho 
životě už pořádně klížily oči. Byl rád, že se snad konečně 
trochu prospí. Všichni už jsou konečně pryč, v betlémské 
stáji už zbyli jen ni tři: on, Maria a dítě. 

Zezačátku to vyhrávání pastýřů na dudy, housle a basy 
bylo krásné, ale i ta nejlepší muzika člověka unaví, když je jí 
příliš. Veselí bylo hodně, ale spánku málo.  

A pak tři mudrci z východu a ty jejich dary: první přinesl 
truhlu zlata a deset lahví toho nejlepšího perského vína. 
Druhý nádobu s kadidlem a vedle ní postavil patnáct lahví 
prvotřídní medoviny. Třetí, jako by se omlouval za svou 
malinkou krabičku myrhy, přitáhl o to větší demižon 
slivovice, moc dobré. Všechno bylo na oslavu narození 
dítěte vypito, lahve spolu s demižonem stály v rohu stáje a 
Josefovi třeštila hlava jako střep.  

Ježíšek už v jeslích spokojeně oddychuje, Maria 
zabalená do ovčí kůže vedle něj. Josef si z darů, které přinesly zástupy, jež uplynulé dny chodily ve dne 
v noci, vytáhl pěknou chlupatou deku, sfoukl svíčku, zavrtal se do slámy a když se mu zavíraly oči, ještě 
spokojeně zašeptal: „Teď už bude na pár dní klid.“ Za chvíli spal a temnou nocí se v okolí betlémské 
stáje rozléhalo jeho mohutné chrápání. 

Měl krásný sen. Zdálo se mu o tom, jak několik dní odpočívají v Betlémě, jak si po odchodu těch, 
kdo přišli na sčítání lidu a kvůli nimž musela Maria rodit ve chlívu, pronajali malý podkrovní pokojík 
v místním hostinci, jak je nikdo neruší a jak ujídají všechny ty zásoby jídla, které jim sem lidé nanesli.  

Když byl Josef ve svém snu právě u oběda a chystal se zasednout k pečené huse, kterou včera 
přinesla jedna místní selka, zazněl ostře jak polnice hlas, který už jednou slyšel: „Vstaň, vezmi dítě i jeho 
matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil." 

Poprvé se to stalo před několika měsíci, když se rozhodl Marii propustit, protože čekala dítě a on 
věděl, že není jeho. Spal tehdy neklidně, převaloval se z boku na bok. A tehdy také zatroubila polnice: 
„Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha 
svatého.“ Byl trochu naštvaný. Jednak na to, že ze všech milionů lidí musí být vybrána právě jeho žena, 
aby počala z Ducha svatého. Chtěl mít své vlastní dítě, je na tom něco nepochopitelného? Ale Boží 
úradky nejsou úradky lidskými a on poslechl. Hlavně ho ale štval ten přístup: Proč si to anděl nechal na 
poslední chvíli? Proč ho nechal se tak dlouho trápit, složitě uvažovat, co má nebo nemá dělat a sžírat se 
žárlivostí? Proč tohle poselství nemohlo přijít před měsícem, aby si všechny ty starosti ušetřil? 

     A teď znovu stejná andělova laxnost. Copak nechápe, že potřebuje spát? Copak neví, jak se 
těší na tu chvíli klidu? Teď že má vstávat, budit Marii a uprostřed noci prchat do cizí země? A když už, 
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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 
• 17:30 –  mše sv. 
(v adventu v 5:00) 
pátek 
• 17:15 – adorace, 

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

mládeže – fara     
(23. 12. v 17:00 v kapli 
na faře))  
sobota 
• 17:30 - mše sv. 
(14. 1. mše sv. 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 

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  
boyda@centrum.cz  
 
stránky farnosti: 
www.      
    farnostdysina.cz 



copak to nemohl vědět už včera, aby se všechno připravili? Byl by pro svatého anděla problém přijít o 
den dříve? 

Svatý Josef otevřel oči, řekl cosi, co se do textu evangelia dostat nemohlo, a do své chlupaté 
deky vztekle hodil pár chlebů a měch s vodou. Něžně vzbudil Marii, vysadil ji s dítětem na osla a vedl 
ho do temné noci směrem, kde tušil, že by mohl ležet Egypt. V betlémské stáji zůstaly osiřelé 
prázdné lahve, obrovská hromada darů, na jejímž vrcholu ležela veliká husa. 

Josef začínal chápat, že Bůh, kterému uvěřil, už nebude jiný. Bude ho budit na poslední chvíli, 
na nic ho nepřipraví a osvítí mu vždycky jen následující  krok, ani o píď víc. Věděl už ale také, že 
tento krok bude vždy jistý jak skála a bude správným směrem. 

Rozednilo se. Josef s Marií a malým Ježíšem už byli pěkný kus za Betlémem. Do stáje dorazili 
Herodovi vojáci. Když si nad ohněm opekli husu, kterou zde našli, začali hledat v širokém okolí 
chlapce do dvou let, neboť tak zněl rozkaz krále.                                                  P. Pavel Petrašovský 

 

Výroba 
keramického 
betlému 
 

V sobotu 26. 11. se na dýšinské faře 
vyráběl pod vedením Ireny a Petra 
Brůčkových další ze série keramických 
betlémů. Protože nápor lidí, kteří se chtějí 
zapojit, bývá veliký, rozložila se samotná 
dílna do několika hodin během 
dopoledne i odpoledne, aby se 
jednoroční keramici v nedostatku 
prostoru vzájemně neutloukli. 

Vznikly opět krásné figurky, které se 
o týden později po porvním výpalu natřely 
glazurou a po výpalu druhém budou o 
Vánocích zdobit prostor za mříží 
dýšinského kostela, aby mohly být 
v neděli 15. 1. nabídnuty k prodeji a mohli 
jsme zaplatit další rok studia naší 
adoptivní dceři v Indii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Setkání dětí 
 

V sobotu 26. 11. proběhlo také setkání 
dětí farnosti. Začalo se v 9:00 v kostele 

dětskou mší sv. Po ní jsme se odebrali na faru, abychom uplácali figurky do 
keramického betlému a ti, kteří už byli hotovi, vařili k obědu špagety.  
Až na drobný incident s hořícím vařičem vše proběhlo podle plánu. (Anička 
Havelková dobře věděla, co se stane, stěžovala si na nesnesitelný zápach 
v místnosti, z níž raději odešla ještě před vznícením spotřebiče) 

Po dobrém obědě jsme se vybali dvěma velkými balíky sádry, vodou, 
čtvrtkami a sešívačkou a vyrazili jsme do novohuťských lesů, abychom zde 
odlévali do sádry stopy divé zvěře. Podařilo se nám najít a zvěčnit otisk psa, 
srnce, koně a divokého prasete.  

S těmito úlovky jsme se nadšeně vrátili d Dýšiny, kde jsme si mezi sebou 
rozdělili svou loveckou kořist.  

 

Koncert židovských písní 
 

Do třetice proběhl v sobotu 26. 11. v dýšinském kostele 
výborný koncert židovských písní. Plzeňský soubor Chavruta 
skládající se ze dvou párů mladých manželů zpíval 
v originálním hebrejském znění převážně biblické texty a 
doprovázel je krásnými melodiemi na flétny, housle, kytaru a 
basu. Moc hezké to bylo.  

Po následném krátkém posezení na faře u kafe spěchali 
už muzikanti domů poděkovat svým rodičům za hlídání dětí. 
 

Sv. Mikuláš v kostele 
 

  V neděli 4. 12. navštívil po nedělní mši sv. dýšinský 
kostel sv. Mikuláš, který se nejprve vyrovnal s čertem, zkrotil 
ho svou biskupskou holí tak, že se po celou dobu jeho přítomnosti choulil a třásl u 
oltáře sv. Barbory.  Pak se s andělem obrátil k  přítomným dětem, kterým po 
zazpívání písničky nebo přednesení básně rozdal dárky.  

Bylo na něm jasně vidět, že není moc spokojený s pravdivostí říkanky o 
tom, že ztratil plášť, a moc si nevěděl rady, kdo že je to ta Mikuláška, která ztratila 
sukni. Nikoho takového jeho životopisy totiž neuvádějí. Příští rok v rámci 
spokojenosti tohoto svatého biskupa z Myry raději toto říkadlo ze svého repertoáru 
vynechme. 

Až na Simona Hahna nikdo neutrpěl šok z panické hrůzy ze soukromého 
zjevení světce ze čtvrtého století, a tak se děti mohou v dobrém psychickém zdraví 
těšit na Vánoce. 
 

Duchovní obnova na Lomci 
 

O víkendu 9. - 11. 12. jsme se s farností a plzeňskými 
studenty vypravili na duchovní obnovu na poutní místo Lomec 
u Vodňan, kam obvykle míříme v adventní a postní době a ani 
ti nejstarší pamětníci nedokážou spočítat, po kolikáté už. 
Hostily nás místní šedé sestry.  

Během tří sobotních promluv jsme se zamýšleli nad 
poezií sv. Terezie z Avily a mezitím bylo dostatek čas na 
společnou modlitbu, mši sv. i soukromé rozjímání v kapli nebo 
nádherných lesích v okolí.  

V neděli jsme pak s místní farností slavili v krásném 
barokním kostelíku mši sv. Po dobrém obědě jsme vyrazili zpět 
do končin západočeských. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY: 
 

sobota 24. 12. – Štědrý den:  
� 16:00 – mše sv. pro rodiny s dětmi v kostele               

v Dýšině 
� 22:00 – půlnoční mše sv. v kapli v Druztové 
� 24:00  - půlnoční mše sv. v kostele v Dýšině 

neděle 25. 12. – Narození Páně 
� 8:45 - mše sv. v kapli v Druztové 
� 11:00 – mše sv. v kostele v Dýšině 
� 15:30 – 16:30 - kostel bude otevřený 

k prohlídce betlému 
pondělí 26. 12. – svátek sv. Štěpána 
� 8:45 - mše sv. v kapli v Druztové 
� 11:00 – mše sv. v kostele v Dýšině 
� 15:00 – mše sv. v kostele v Kostelci 
� 15:30 – 16:30  - kostel bude otevřený 

k prohlídce betlému 
úterý 27. 12. – svátek sv. Jana Evangelisty 
� 17:30 – mše sv. s  žehnáním vína v kostele               

v Dýšině 
středa 28. 12. – svátek sv. Mláďátek 
betlémských 
� 17:30 – mše sv. v kostele v Dýšině 

čtvrtek 29. 12. 
� 17:30 – mše sv. v kostele v Dýšině 

pátek 30. 12. – svátek sv. Rodiny 
� 18:00 – mše sv. s obnovou manželských slibů 

v kostele v Dýšině 
sobota 31. 12. – památka sv. Silvestra I., papeže 
� 23:15 – mše sv. na poděkování za uplynulý rok 

v kostele v Dýšině 
neděle 1. 1. – slavnost Matky Boží Panny Marie 
� 8:45 - mše sv. v kapli v Druztové 
� 11:00 – mše sv. v kostele v Dýšině 

 


