
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

22. 1. 2017 – 3. neděle v mezidobí 

 

O H L Á Š K Y :  
� V mrazech se mše sv. ve všední dny (kromě pátku) přesouvají z kostela 

do kaple na faře. 
� Od pondělí 23. 1. do soboty 28. 1. bude Pavel Petrašovský na dovolené a 

mše sv. ani jiné aktivity farnosti v tomto týdnu nebudou. 
� V neděli 29. 1. bude v 16:00 na dýšinské faře první setkání ekonomické 

rady farnosti. 
� V úterý 31. 1. bude v 18:30 na dýšinské faře v rámci setkání nad biblí 

ekumenická modlitba spolu s evangelickým sborem z Chrástu. 
� Ve čtvrtek 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Mše sv. 

bude v 17:30 v kostele v Dýšině. Budou se při ní žehnat svíčky 
(hromničky). 
� Ve čtvrtek 2. 2. bude setkání rodin, tentokrát u Ringelhahnů v Žichlicích. 

Začínat se bude o půl hodiny později než obvykle, až v 18:30. 
� V pátek 3. 2. je památka sv. Blažeje. Při mši sv. se bude udělovat 

svatoblažejské požehnání. 
� V sobotu 4. 2. budeme v 9:00 rušit vánoční výzdobu dýšinského kostela. 
� Od pondělí 6. 2. do soboty 11. 2.  bude farní dovolená v Krušných horách. 

Bydlet budeme na faře v Perninku. V této době nebudou mše sv. ani jiné 
aktivity farnosti. 
� Ve čtvrtek 16. 2. bude v 18:30 v modlitebně evangelické fary v Chrástu 

ekumenická modlitba. 
� Ve čtvrtek 23. 2. bude v 19:00 mše sv. v kapli  v Druztové. Po ní bude na 

obecním úřadu kurz Alfa – úvod do křesťanství pro všechny, věřící i 
nevěřící.  
� V pátek 24. 2. bude v 19:00 na dýšinské faře přednáška MUDr. Petra 

Lejčka o ekologii, vztahu k přírodě a „ekologické“ encyklice papeže 
Františka Laudato sii. 
� Ve středu 1. 3. je Popeleční středa, den přísného postu, kterým začíná 

čtyřicetidenní postní doba. Mše sv. v Dýšině bude o půl hodiny později, 
v 17:30. Při ní se bude udělovat popelec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hromnice  

Druhého února přináší Maria a Josef 
malého Ježíše do chrámu, kdesi se tam objeví 
stařec Simeon, bere dítě do náručí a skoro 
básnicky o něm prohlašuje: Nyní můžeš, Pane 
propustit svého služebníka, protože moje oči 
uviděly tvou spásu…“ Jednou si pochová 
Ježíše v náručí a může umřít. 

To zní docela absurdně. Ježíš pro 
něj ještě nic nemohl udělat. Ještě nekázal, 
nezvěstoval milujícího Otce, nezemřel, nevstal 
z mrtvých. Je malý, nemotorný, sám 
neschopný ničeho. A přesto pro Simeona 
znamená spásu. Kdyby se tohle nestalo, jeho 
dlouhý život by neměl smysl. Ale teď už může 
umřít s naplněným životem. 

Samozřejmě, že jsme zvyklí obracet 
se na Ježíše tehdy, když něco potřebujeme: 
Nemocný jej prosí o uzdravení, hříšník o 
odpuštění, osamocený o jeho blízkost. To vše 
je v pořádku a pokud to člověk takto dokáže 
vnímat, je to už samo o sobě hodně. 

Ale Simeon k tomu dodává: stačí ho 
vidět a držet v náručí, ay se lidský život 
naplnil. 

 Vztah k Ježíši nesmí být jen o tom, že je to pro nás výhodné. Vztah k Ježíši má smysl už kvůli 
němu samému 

Ježíši říkáme: „Ulehči mé kroky.“ A sv. Terezie z Liseux píše ve své básni o tom, že ona by 
chtěla ulehčit jeho kr oky: „Když vidím Ježíši, jak ruce matky směle sám opouštíš / a zkoušíš nejistě na 
zemi neveselé své krůčky již / chtěla bych otrhat růžový nepovadlý vonící květ, / aby se dětské tvé nožky 
jen měkce kladly na tento svět.“ A pokračuje, že tím opadaným květem je ona sama a že touží pro 
Ježíše opadat. 

Ježíši říkáme: „Dej mi odpočinutí.“ A Eva Henychová zpívá v jedné ze svých písní Ježíši, že by 
chtěla, aby si on u ní odpočinul: Vím, že každý něco po tobě chce / a dáš mu to do roztrhání těla, / já 
bych ale taky něco chtěla: / pojď si ke mně odpočinout, / pojď si ke mně odpočinout. 

Eva Henychová, Terezie z Lisieux a stařec Simeon nám kladou otázku: Proč stojíš o Ježíše? 
Kvůli tomu, že je to pro tebe výhodné, nebo kvůli němu samotnému? 

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: Jak si Ježíš vybíral učedníky 



Ekonomická rada farnosti 
 

Biskup Tomáš vydal nové stanovy pro ekonomické rady 
farnosti. Podle nich už nemůže farní rada rozhodovat o 
ekonomických otázkách farnosti, ale musí být ustanovena 
svébytná ekonomická rada. Stávající farní radě nyní přísluší 
jednat o pastoračních otázkách, správnější by tedy bylo jí 
nadále nazývat pastorační radou. 

Ze stanov vybíráme část o úkolech ekonomické rady:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po poradě s farní radou byli do ekonomické rady jmenováni tito členové naší farnosti: Václav 
Bradáč, Ing. Marta Kučerová , Ing.arch. Jakub Chvojka, Ing. Tomáš Kalous, Monika Čechová. 
 

Dopis od naší adoptivní dcery z Indie 
 

Naše indická adoptivní dcera Maria Shalini, na jejíž studium každoročně vybíráme při prodeji 
keramického betlému, nám poslala následující dopis spolu se svou aktuální fotografií: 

Ahoj, jak se máte? Doufám, že dobře. Tady je vaše milovaná dcera Maria Shalini. 

 Mám se dobře. Jste zdraví? Denně se modlím za vás a vaše rodiny. 
Dokončila jsem devátý ročník a brzy přijdu zkoušky. Chci vás poprosit, 

abyste se za to modlili. Moje rodina se modlí za vás a vaše zdraví. 
Studuji teď v desátém ročníku. Viděla jsem vaši obec, kde bydlíte, a je 

opravdu nádherná, ale z tohoto místa ji nemohu vidět dobře. Potřebovala 
bych tam přijet. Chtěla bych vás brzy vidět. 

Jak se mají vaše rodiny? Můj táta, máma i mé sestry se mají dobře a 
děkují vám, že pomáháte s mým vzděláním. 

Občas také tvrdě pracuji, to ale pomáhá mé výchově. 
Máme tu také takové jeviště, na kterém můžeme předvádět své 

talenty.  
Děkuji vám ještě jednou, protože jste lidé dobrého srdce. 
Opatrujte se. Mám vás moc ráda. 
Vaše milující Maria Shalini 
 

Setkání dětí farnosti 
 

V sobotu 14. ledna proběhlo setkání dětí farnosti. Jako obvykle 
jsme se sešli v devět hodin na 
ranní mši.  

Kostel byl vymrzlý, atak se 
po ní šlo na faru na čaj, sušenky a 
hru, u které musíte mít stůl, 
postřeh a obě ruce. 

Když nám roztály končetiny, šli jsme je zas nechat 
umrznout ven. Stavělo se eskymácké iglů a obří sněhuláci. 
Zatímco postup výroby sněhuláků je notoricky známý, možná by 
někoho zajímalo, že ke vzniku ig  lů je třeba sníh pěchovat do 
bedničky, pak ji vyklopit, čímž vznikne sněhový kvádr. A když 
jich máte asi sto, je už vznik iglů dílem okamžiku. Děti to moc 
bavilo asi čtvrt hodiny, pak si šly po své zábavě a kvádry 
vyráběli už jen dospěláci, tedy s výjimkou Dominika, který se 
osvědčil jako skvělý stavbyvedoucí. 

 Po obědě (špagety z Týniny kuchyně) jsme vyrazili na 
chrástecké nádraží, pak vlakem do Ejpovic, abychom odtud 
došli k jezeru, které před padesáti lety bylo železnorudným 
lomem. A tehdy se  řeka Klabavka, která dnes jezero napájí, 
odklonila dvěma podzemními tunely. Do jednoho z nich jsme 
vnikli. Všichni dokázali ujít v podzemí kilometr a půl, i když se 
někteří báli tmy.   

Po výlezu na denní světlo jsme se co nejrychleji 
přesunuli přes golfové hřiště do Dýšiny a domů. Omlouváme se 
maminkám za špinavé (a v jednom případě i mokré) boty. 
 

Varhanní koncert dětí a 
prodej keramického betlému 

  

V neděli 15. ledna odpoledne zněl dýšinský kostel varhanní hudbou v podání žáků J. Esterleho, 
mezi něž patří i náš ministrant Vašík Klimeš. Po koncertíku se davy vrhly na keramický betlém, 
nakupovali ve velkém. Potřebovali jsme pro adopci na dálku utržit 4.900,- Kč, což jsme dokázali. Díky. 


