
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

7. 1. 2017 – Křest Páně 

 

O H L Á Š K Y :  
� Svátkem křtu Páně (7. 1.) končí vánoční doba a začíná liturgické 

mezidobí. 
� Ve čtvrtek 12. 1. a 26. 1. bude v 19:00 mše sv. v kapli v Druztové. Po 

ní bude na obecním úřadu v 19:30 kurz Alfa – úvod do křestanství pro 
všechny, věřící i nevěřící. 
� V sobotu 14. 1. bude celodenní setkání dětí, které začne v 9:00 mší 

sv. pro děti. Večerní mše sv. nebude. 
� V sobotu 14. 1. se bude v 18:00 na faře počítat tříkrálová sbírka.   
� V neděli 15. 1. bude v 16:00 v dýšinském kostele varhanní koncert 

dětí. Po jeho skončení budou k prodeji nabídnuty figurky 
keramického betlému. 
Z výtěžku zaplatíme další rok 
studia dívce v Indii, které 
každoročně přispíváme v rámci 
charitního projektu Adopce na 
dálku.   
� Ve čtvrtek 19. 1. bude v 19:30 

ekumenická bohoslužba 
v modlitebně evangelického 
sboru v Chrástu (Železniční ul.) 
� Ve středu 25. 1. je svátek 

Obrácení sv. Pavla 
� Od 5. do 12. února bude zimní 

dovolená farnosti v Krušných 
horách. Bydlet budeme na faře 
v Perninku. Pokud se chcete 
zúčastnit, přihlaste se zapsáním 
do tabulky u novin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Černý vzadu 
 

Nevím, jestli jste zaregistrovali malou aféru, která 
nedávno proběhla sdělovacími prostředky ohledně letáku 
supermarketu Lidl, v němž byl pro roli modela 
předvádějícího nabízený svetr vybrán mladý černoch. Na 
facebookové stránce obchodu se na to objevilo mnoho 
neuvěřitelných reakcí: „Proč máte na reklamním letáku 
černocha? Víte, že tím štvete hodně lidí, kteří ty 
darmožrouty a parazity nemůžou ani cítit a bojí se 
jich?“ „Jsme v Čechách, nebo v Africe? Proč máte 
na letáku černocha?“ Takhle nějak se 
v předválečném Německu muselo mluvit o Židech. 
To, co vadí, nejsou názory nebo morální postoje, 
ale národnost nebo barva pleti. 

Matoušovo evangelium píše o třech mudrcích 
od východu, kteří uviděli hvězdu a vydali se na 
dlouhou cestu vstříc narozenému Mesiáši. Ježíšovi 
se přišli poklonit lidé jiné barvy pleti, jiné národnosti, 
jiného náboženství a jiné kultury. V Jeruzalémě se 
setkávají s Herodem, který s Ježíšem sdílel barvu 
pleti, národnost, náboženství i kulturu a s tím vším 
bude Ježíši usilovat o život. To, co v tomto příběhu dělí lidi na ty, kteří jsou s Ježíšem a na ty, 
kteří jsou proti němu, není pravé náboženství, pravá národnost, pravá kultura, ale touha hledat Boha, 
jít za ním cestou necestou, lhostejno jak daleko a jak dlouho. Mudrci tuto touhu mají, Herodes ne, a 
proto je jasné, že v Bohu, který se vlomil do tohoto světa, cítí jen ohrožení svých zajetých kolejí, ve 
kterých žije. 

Ježíš před svým nanebevstoupením říká učedníkům: „Jděte ke všem národům a získávejte mi 
učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28,19). Když v Dýšině slavíme 
v sobotu kolem 15. března slavnost posvěcení kostela, uvědomujeme si, že všichni lidé, kteří chodí nebo 
kdykoliv v historii chodili do tohoto chrámu na mši, jsou našimi bratry a sestrami. Když slavíme výročí 
posvěcení plzeňské katedrály, uvědomujeme si, že naprosto stejně jsou našimi bratry a sestrami lidé, 
které vůbec neznáme, kteří chodí do kostela v Chebu nebo Sokolově, kdekoliv na území diecéze. Když 
slavíme svátek posvěcení papežské Lateránské baziliky, uvědomujeme si, že naprosto stejně jsou 
našimi bratry a sestrami žlutí křesťané v Číně, rudí v Americe, černí v Africe a černovlasí a černovousí 
v Sýrii.  

Svatý František z Assisi měl ve zvyku nazývat svými bratry a sestrami nejen lidi, ale i  zvířata, 
rostliny, slunce a měsíc. Nic naplat, nazýval-li Boha Otcem a věřil-li, že není bůžkem jednoho národa, 
jedné barvy pleti nebo jedné kultury, ale Bohem vesmíru, nebe a země, jsme všichni bratry a sestrami.                                                                              

P. Pavel Petrašovský 
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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. 
pátek 
• 17:15 – adorace, 

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

mládeže – fara     
sobota 
• 17:30 - mše sv. 
(14. 1. mše sv. v 9:00) 
neděle 
• 10:30 – možnost 

zpovědi - kostel 
(kromě 2. a 4. neděle 
v měsíci) 

• 11:00 – mše sv  
• 18:00 – adorace a 

nešpory – kaple na 
faře 

DRUZTOVÁ:  
• nedělní mše sv: 8:45 

– kaple na návsi               
2. neděle v měsíci: 
setkání nad tématem, 
4. neděle: povídání u 
buchet 

• jednou za 2 týdny: 
mše sv. v 19:00 
v kapli, po ní kurz Alfa 
na obecním úřadu 

 

kontakt:  

P. Pavel 
Petrašovský  
tel. 737 814 525  
boyda@centrum.cz  
 

stránky farnosti: 
www.      
    farnostdysina.cz 

Pro děti: Křest Páně 



Zápis z farní rady dne 6. 1. 2017 
 

přítomni: P. Petrašovský, A. Havelková, T. Koutecká, A. Blažková, L. Bohuslav, P. Blažek, J. Blažek, 
K. Panc 
 

� FR odsouhlasila, že z letošní tříkrálové sbírky se uhradí : 
� 3. 000,-  Kč na obědy ve školní jídelně v ZŠ Chrást pro žáka ze soc. slabé rodiny 
� pravidelný příspěvek 1.000,- Kč měsíčně soc. slabé rodině na nákup potravin 
� lednový nájem soc. slabé rodiny ve výši cca 3.000,- Kč 
� nákup menšího množství dřeva na topení pro soc. bydlení 
� FR nevyhověla žádosti o příspěvek na jídlo  

� Byla poslána žádost na biskupství, aby byl účet farnosti určený na opravu kostela vyjmut z po-
vinnosti odvodu poplatků do fondu diecéze. 

� FR odsouhlasila úpravu platby za vytápění fary – P. Petrašovský zaplatí od 1. ledna 2017 
čtvrtinu z celkové ceny plynu. 

� Biskupství vyžaduje, aby ekonomická rada farnosti a pastorační rada farnosti byly dva na sobě 
nezávislé orgány. FR by tedy dále pokračovala jako tzv. pastorační rada farnosti. By podán 
návrh na složení ERF – navržené je třeba oslovit a zjistit jejich zájem. 

� diskuze: 
� Pozemek za farní zahradou – využít jej jako pastvinu, oplotit, vyčistit  od náletových dřevin, 

pokusit se oslovit obec, aby pomohla s posekáním (P. Petrašovský),  domluvit se se 
sousedem, který parkuje na pozemku svůj traktor (K. Panc) 

� Podlaha v kostele – v projektu by bylo potřeba zohlednit možné nové rozvody elektřiny (P. 
Petrašovský zjistí u p. Lachmana) 

� Úprava zavěšení věčného světla 
� Vyhlášení sbírky na vyčištění obrazu sv. Jana Nepomuckého 
� Zjistit termín podání žádosti o dotaci na obci (A. Havelková) – požádáme o 40.000,- Kč na 

kamenické práce na opravě hřbitovní brány a 60.000,- Kč na opravu  dlažby v kostele.   
 

Rozdávání betlémského světla  
a koncert rybovky 
 

V pátek 23. 12. se mládež farnosti vypravila do Plzně, aby zde 
tradičně prošla trhy, nakoupila náušnice a vařečky pro maminky a  
převzala od skautů v katedrále betlémské světlo, které jsme se ve 
dvou záložních lucerničkách pokusili transportovat do Dýšiny. 

Podařilo se. 
Mezi šest-

náctou a osm-
náctou hodinou 
pak usměvaví a 
komunikativní ú-
častníci této akce připalovali betlémským světlem 
lucerničky příchozím zájemcům.  

Během toho probíhalo zaplňování kostela 
zpěváky a hudebníky ze spálenopoříčského 
sboru a Lidové muziky z Chrástu, kteří zde od 
šesti večer zazpívali a zahráli Českou mši 
vánoční Jana Jakuba Ryby. 

Kostel praskal ve švech vlivem hudbychtivých návštěvníků, kteří s probuzeným Rybovým mistrem a 
jeho pastýři prožívali jejich cestu do Betléma a zpět.  

 

Tříkrálová sbírka 
 

V sobotu 7. ledna vypukla tříkrálová sbírka. Napříč 
nepříznivým klimatickým podmínkám, kdy teploty klesly 
hluboko pod bod mrazu, se kostel v devět ráno poměrně 
zaplnil koledníky i vedoucími skupinek. 

Poté, co jsme zazpívali koledu a přijali požehnání, 
začal v kostele mumraj s oblékáním, spínáním korun, 

vyplňo-
váním 

formulá-
řů a pře-
dáváním kasiček a skupinky dospělého průvodce a tří 
králů se postupně vydávaly do ulic Dýšiny, Nové Huti, 
Druztové, Kyšic a Chrástu. 

Až se příští sobotu peníze z  kasiček spočítají, 
budou po odeslání na účet charity použity na pomoc 
sociálně obyvatelům Dýšiny a okolí, kteří se ocitli 
v nezaviněné sociální nouzi. 

Velké poděkování patří vedoucím skupinek, 
koledníkům i všem, kteří do sbírky přispěli.    

 

Socha sv. Anežky České 
 

Po mši sv. v neděli 1. ledna jsme požehnali novou sochu sv. Anežky 
České umístěné na schodišti ke hřbitovu. Na jejím soklu je nápis: 

SERVA MISERICORDIÆ E GENV REGALE AGNES 

BOHEMICA ORA PRO LIBERTATE IN PATRIA NOSTRA. 

V překladu to znamená: Služebnice milosrdenství z královského rodu 
Anežko česká přimlouvej se za svobodu v naší vlasti. 

Pokud se sečte číselná hodnota zvýrazněných písmen, dojde se 
k letopočtu 2017. 

Anežka se narodila mezi roky 1205 a 1211 jako česká princezna, 
pravděpodobně nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a 
královny Konstancie Uherské.  

Anežka odmítla několik nabídek ke sňatku ze strany evropských 
panovníků a rozhodla se pro řeholní život.  

Společně s bratrem Václavem I., založila roku 1232 v Praze na 
Starém Městě špitál, z něhož se vyvinul mužský špitální a rytířský řád 
křižovníků s červenou hvězdou, který je jediným českým řádem.  

Roku 1234 Anežka opět se svým bratrem založila na 
severovýchodním okraji tehdejšího města, v místě později zvaném „Na 
Františku“, nový podvojný klášter žen a mužů řehole sv. Františka. Stavbu 
osobně vedla a klariskám se stala první představenou. Vynikala pokorou a 
láskou ve službě nemocným, chudým i spolusestrám. Osobně si 
dopisovala se sv. Klárou.  


