OHLÁŠKY:
V úterý 22. 2. je svátek stolce sv. Petra.
Ve čtvrtek 23. 2. bude v 19:00 mše sv. v kapli v Druztové. v 19:30
následuje na obecním úřadě Kurz alfa, úvod do křestanství pro všechny,
věřící i nevěřící.
V pátek 24. 2. bude v 19:00 na dýšinské faře místo nábožka pro náctileté a
setkání mládeže povídání o ekologické encyklice papeže Františka

Laudato si s promítáním sestřihu z filmu „Je s námi konec?“
herce a producenta Leonarda DiCapria. Povídat a promítat bude
MUDr. Petr Lejčko – lékař a farník plzeňské dominikánské farnosti.
V sobot 25. 2. bude setkání dětí. Začíná se v 9:00 mší sv.pro děti
v dýšinském kostele, v 11:30 pojedeme vlakem do Radnic, odkud
půjdeme pěšky na zříceninu hradu Libštejn. Večerní mše sv. nebude.
V neděli 26. 2. bude po mši sv. v Dýšině nedělní koláč. Zakoupením
koláče za dobrovolný příspěvek podpoříte poradnu pro ženy s dětmi
v tísni na Husově nám. v Plzni.
1. 3. je popeleční středa, začátek postní doby, den přísného postu.
Mše sv. s udělováním popelce bude výjimečně o půl hod. později
v 17:30 v dýšinském kostele.
V postní době se páteční program pro mládež posunuje o půl
hodiny: v 19:30 nábožko pro náctileté, ve 20:00 setkání mládeže.
V postní době budou modlitby křížové cesty: v pátek v dýšinském
kostele po mši sv., v neděli na dýšinském hřbitově po mši sv. a
v druztovské kapli půl hod. přede mší sv.
V sobotu 4. 3. bude v 18:30 na dýšinské faře setkání chlapů.
V úterý 7. 3. bude v 18:30 na
dýšinské faře v rámci setkání
nad
biblí
ekumenická
modlitba spolu s evangelickým sborem z Chrástu.
Postní duchovní obnova na
Lomci bude o víkendu 10. –
12. 3. Prosím, hlaste se co
nejdříve zapsáním v kostele
do tabulky u novin.
V pátek 10. 3. a v sobotu 11.
3. nebudou mše sv. ani jiné
aktivity farnosti, v neděli 11.
3. bude mše sv. sloužit
někdo z plzeňských kněží.
V sobotu 18. 3. bude
slavnost
posvěcení
dýšinského kostela –
posvícení. Mše sv. bude
v 17:30, po ní vyrazíme na
tradiční
křížovou cestu
ulicemi Dýšiny.
V neděli 19. 3. bude v 16:00
ekonomická rada farnosti.

PRAVIDELNÝ

PROGRAM:
DÝŠINA:
pondělí
• 17:30 – modlitby
maminek za své děti
– fara
úterý
• 15:00 – setkání
předškoláků - fara
• 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
• 16:00 – příprava na
první sv. přijímání fara
• 17:15 – adorace,
možnost zpovědi
• 18:00 – mše sv.
• 19:00 – nábožko pro
náctileté . fara
• 19:30 - setkání
mládeže – fara
sobota
• 17:30 - mše sv.
(25. 2. 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

•

čtvrtek 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
www.farnostdysina.cz
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zpravodaj
Římskokatolické farnosti Dýšina
19. 2. 2017 – 7. neděle v mezidobí

Prach jsi a v prach se navrátíš
Na začátku postní doby budeme
označeni popelem z ratolestí loňské
květné neděle a bude nám řečena
jedna ze dvou vět, které se při té
příležitosti používají: „Obrať se a
věř evangeliu!“ nebo „Pamatuj,
že prach jsi a v prach se
navrátíš.“ Zastavme se u té
druhé.
Prach jsi a v prach
se navrátíš. Vybavuje se mi to
vždy, když jsem požádán, abych se
pomodlil při uložení urny s popelem
zemřelého do hrobu. Všechno, co onen
člověk žil, jeho lásky, plány, radosti a naděje, jeho
vztahy, závislosti a potěšení se proměnilo do hromádky šedobílého
prachu, která se vtěsná do urny o rozměrech třicet krát dvacet centimetrů. Vše se obrátilo v trochu
prachu.
Vědci sedmnáctého století, často hluboce věřící lidé, se rozhodovali postupovat při zkoumání
přírody pod zorným úhlem „jako by Bůh nebyl“. Věděli, že když se věnují vědě, musí na chvíli
zapomenout, že existují andělé, duše a Nejsvětější Trojice a zaměřit se na to, co se v přírodě dá změřit,
zvážit, pozorovat dalekohledem nebo lupou, protože taková je – marná sláva - metodika přírodních věd.
A jako by nám ona věta „Prach jsi a v prach se navrátíš“ nabízela něco podobného. Na chvilku
si prožij to, co bys byl, kdyby Bůh nebyl. Zapomeň na chvilku na Boha a ptej se, jak má tvůj život smysl.
Máš dům, auto, jachtu a soukromý vrtulník? A co z toho? Prach, prach, prach. Máš fungující rodinu a
báječné děti? Že by byl smysl života pár let se starat o děti a pak se s bolestí dívat na to, jak postupně
odcházejí žít své životy? Prach, prach, prach. Máš svou zahrádku, svou sbírku známek a svou dílničku,
ve které si vyřezáváš? Že by se měl smysl života ukázat v kvetoucí skalce, v albu všech známek z první
republiky nebo v dřevěném bizonovi? Prach, prach, prach.
Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Jaký
užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí? Úmornou lopotu vložil
Bůh lidským synům, a tak se lopotí. Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je
pomíjivost a honba za větrem. (Kaz 1,2-3.13-14)
A když si dostatečně prožijeme, že jsme prach a v prach se navrátíme, uvědomme si, že slovo
„evangelium“ je složené z řeckých slov eu = dobrý a angelion = poselství a zkusme zvěst o tom, že Bůh
je, že se rozhodl vtělit a žít náš život se vším, i s naší úzkostí opuštěností, bolestí a smrtí, vnímat ne jako
samozřejmost, ale jako dobré poselství do naší beznaděje.
P. Pavel Petrašovský

Zápis z ekonomické rady farnosti ze dne 29. 1.
Přítomni: P. Pavel Petrašovský (předseda), Václav Bradáč, Ing. Marta Kučerová, Ing. arch. Jakub
Chvojka, Ing. Tomáš Kalous, Monika Čechová, Mgr. Jana Stajnerová
Všichni přítomní byli jmenováni předsedou do ekonomické rady farnosti a obdrželi jmenovací
dekret se slibem, který na místě podepsali. Byli též seznámeni se Směrnicí pro službu
ekonomických rad farností v Plzeňské diecézi.
ERF se shodla, že roli sekretáře bude vykonávat Tomáš Kalous.
Ing. Martě Kučerové byla udělena výjimka od generálního vikáře diecéze a smí vykonávat stávající
funkci účetní farnosti společně se členstvím v ERF.
ERF se shodla, že je nutná spolupráce s PRF, což bude zajištěno přes P. Pavla Petrašovského a
Martu Kučerovou (členka PRF).
Předseda informoval členy o Solidárním fondu Plzeňské diecéze a o rozdělení farností podle
ekonomické situace resp. podle výše příspěvku do fondu následně:
1. standardní – přispívá 20% ze zisku do 200 tis. Kč ročně, nad 200 tis. Kč ze zisku přispívá 40%,
nad 300 tis. Kč 50%, nad 400 tis. Kč 75%, dále přispívá 10% ze sbírek a darů (mimo účelových)
2. s nadstandardní ekonomickou situací - přispívá 17% ze zisku do 1 mil. Kč ročně, nad 1 mil.
Kč 25% a zároveň přispívá na polovinu platu faráře, dále přispívá 10% ze sbírek a darů (mimo
účelových)
3. s nedostatečnou ekonomickou situací – správu majetku předá biskupství
ERF se shodla, že naše farnost bude v první skupině (standardní farnost).
ERF vytvořila a schválila rozpočet farnosti na rok 2017:
NÁKLADY
[tis. Kč]
PŘÍJMY
[tis. Kč]
Nájemné
100
Pojištění
11
Sbírky
130
Daň z nemovitostí
6
Lesy
180
Telefony + služby
90
Dary
120
Opravy *)
80
Mezisoučet
530
Bohoslužebné výdaje
40
Energie
75
Mezisoučet
302
Solidární fond
Elektřina v kostele
Ozvučení
Mezisoučet

150 (hrubý odhad)
30 (hrubý odhad)
180

Plánované investice
Nová elektřina v kostele
Ozvučení
Mezisoučet

Celkem

710

Celkem

cca 300
60
360
662

*) včetně podílu vlastníka 30 tis. Kč na opravě kaple v Druztové

Další setkání ERF bude 19. 3. 2017

Farnost na horách
Od neděle 5. 2. do neděle 12. 2. 2017
se asi čtyřicet lidí (včetně potěru) převážně
z naší farnosti vypravilo do Perninku v Krušných horách, kde okupovalo místní bývalou faru. Pod
vedením a dozorem hlavní organizátorky Jany Stajnerové jsme se to převážně věnovali zimním
radovánkám, jako jsou lyžování, běžkování, koulování, stavění sněhuláků a tunelů ve sněhu. Každá
rodina si určovala svůj vlastní program, některé se spojily dohromady, aby jim bylo veseleji. Vařilo se
v obrovské kuchyni zrovna tak.

Každý den jsme zahajovali společnou
modlitbou, odpoledne byla příležitost
zúčastnit se slavení mše sv., třikrát jsme
se večer sešli, abychom diskutovali o
tématech, jako jsou četba bible, smysl
života nebo víra. Promítal se také
nádherný ruský film Ostrov z prostředí
pravoslavného kláštera.
Míša Stajnerová si sice z Perninku
odvezla naraženou ruku zavěšenou
v šátku, ale snad ani jí to nezkazilo
adrenalinové zážitky ze sjezdovky. Díky
všem, kdo svou účastí přispěli, že to bylo
tak hezké.

Čtyři kroky v postní době
Pomocí na cestě postní dobou nám mohou být stáletími
osvědčené prostředky: modlitba, půst, almužna a smíření.
Modlitba nás sbližuje s Bohem. Je příležitostí přezkoumat s Bohem vše důležité v našem životě.
Modlitba je i projevem naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé…
Půst zdaleka není jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě zbytečné
nebo překážející, co nás spoutává. Když se postíme, dáváme ve svém životě větší prostor Bohu.
Almužna je praktický projev toho, že ve druhých lidech vidíme Boha. Tím, čeho se postem vzdáme,
můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem,
trpělivost a hmotné prostředky všem těm, kteří to potřebují - vlastní děti, životní partneři, rodiče,
osamělí lidé, nešťastní, trpící... Zřeknutím se něčeho ve prospěch druhých se ztotožňujeme s Kristem
a naplňujeme zákon lásky.
Smíření a odpuštění znamená vyměnit zlo za spásu. Smíření člověk potřebuje neustále. Smíření s
druhými lidmi, s Bohem a dokonce i se sebou samým. Smíření je postoj, který nás orientuje k Bohu.
z webu pastorace.cz

Pro děti: Postní výzva

