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OHLÁŠKY 
• Ve čtvrtek 24. června je slavnost 

Narození sv. Jana Křtitele 
• V neděli 27. června ráno je dům 

Exodus v Třemošné obsazen a mši 
sv. musíme mít až odpoledne 

v 15:00. Pravidelně budou nedělní mše sv. v Třemošné v 8:00 a 
v Druztové v 9:45. 

• V úterý 29. června je slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. 
• V úterý 29.června v 19:00 je v Druztové zasedání zastupitelstva 

obce, na němž se bude projednávat možný příspěvek na opravu 
kostela sv. Maří Magdalény. 

• V sobotu 3. července je svátek sv. apoštola Tomáše. 
• V neděli 4. července budou na všech mších sv. v našem farním 

obvodu z důvodu studentské akce zastupovat kněží z Plzně. 
• Po celý červen budou ještě probíhat setkání na faře: v pondělí 

v 19:00 modlitby maminek za své děti, v úterý v 18:30 setkání 
nad biblí, ve čtvrtek v 18:30 katechizmus pro dospělé a v pátek 
v 19:00 setkání mládeže. 

• Ti, kdo se přihlásili na farní dovolenou v Rumunsku (7. – 15. srpna), 
ať prosím složí zálohu 500,- Kč u paní Bradáčové. Stále je ještě 
několik posledních míst volných. 

• Je také možno se přihlásit na farní tábor dětí na faře ve Strážišti u 
Plas (26. – 31. července) 

• Ženy, které se schází v pondělí na 
modlitbách za své děti, vám nabízejí 
svou službu přímluvné modlitby – 
vložíte-li lístek s vaší potřebou do 
připravené krabičky na stolku 
s novinami v dýšinském kostele, 
budou se při svém setkání na tento 
úmysl modlit. 

• Do konce srpna by měla proběhnout výměna zničených oken 
v přízemí dýšinské fary. Nahradí je jejich kopie s izolačním 
dvojsklem. Cena nových oken  činí cca 115 000,- Kč. Zatím se 
z různých zdrojů podařilo vybrat asi 65.000,- Kč. Zbývá tedy 
sehnat cca 50.000,- Kč. Pokud byste chtěli na tento účel 
přispět, můžete tak učinit buď osobně u kněze nebo do kasičky, 
která je připravena v kostele. Všem ochotným dárcům již 
předem velmi děkujeme.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Škarvada: Uvěřili jsme lásce    

 Jaká víra svítí v našich srdcích? Myslím, že se dá ve zkratce 
vyjádřit slovy svatého Jana: Uvěřili jsme lásce. Připustit, že 
existuje Bůh, ještě zdaleka nestačí k tomu aby člověk byl 
křesťanem. My jsme uvěřili, že Bůh je nejen tvůrce všeho 
viditelného i neviditelného, nýbrž že se dá i definovat jako 
Láska. A že se projevil jako osobní Láska tím, že nás stvořil ke 
svému obrazu a podobenství. Což znamená, že stvořil i nás 
pro lásku. My se za to někdy skoro stydíme, často nemáme 
odvahu si to přiznat sami před sebou, ale ať chceme či 
nechceme, každého z nás mučí touha milovat a být milován.   
 Na to se dá samozřejmě namítnout, že existuje-li takováto 
Láska, musí ji přece někde byt vidět. My křesťané na to máme 
odpověď. Jen se podívejme do jesliček. Kdo je to dítě, které 
tam leží na slámě? My věřící odpovídáme: To je ten Bůh, který 
je Láska. Přišel k nám v tom Dítěti, aby s námi mohl mluvit 
lidským hlasem. Přišel k nám jako člověk, aby nás mohl milovat 
lidským srdcem. Srdcem, které dovede spolucítit a spolutrpět, 
srdcem, které dovede chápat a odpouštět, které se dovede 

radovat a plakat, srdcem, které je schopno opravdového osobního přátelství.  
 Při všem zlu ve světě nemůžeme nebýt optimisty, protože se občas od obrazovek, 
které líčí hrůzu lidské nenávisti a žízně po moci, podíváme na to Dítko, které leží                  
v betlémských jeslích. To není jen někdo, kdo byl a už není. To je Bůh z Boha. Světlo ze 
Světla, pravý Bůh z pravého Boha, který se tam v Betlémě stal člověkem a nyní sedí po 
pravici Boha Otce.  
 My nemůžeme nebýt optimisty, když si uvědomujeme, že on patří k nám a my              
k němu, že od té betlémské noci, ve které ho šli uctít pastýři, už nikdy nejsme a nebudeme 
sami. Že je skutečně s námi, že jede spolu s námi v autobusu, který nás veze dějinami. 
Jistě, cesta toho autobusu není a nebude pohodlná, to se ukázalo hned na prvním 
kilometru, který vedl přes Kalvárii, ale my víme, že se nikdy neztratí a že přes všechny 
nástrahy dojede nakonec bezpečně k svému cíli. Jak to řekl on sám: „Na světě budete mít 
soužení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět !“ 

Z knihy Svedl jsi mě, Hospodine 
 

aktuální informace o farnosti: www.farnost-dysina.wz.cz  
kontakt: P. Pavel Petrašovský,  tel.: 737 814 525, boyda@centrum.cz 

PRAVIDELNÝ 
PROGRAM  
 
DÝŠINA: 
pondělí  
• 19:00 – modlitby 

maminek za své děti – 
fara 

úterý 
• 17:00 - možnost zpovědi 

– kostel 
• 17:30 – mše sv. 
• 18:30 – setkání nad biblí 

– fara 
středa 
• 16:00 – mše sv. 
čtvrtek 
• 17:30 – mše sv. 
• 18:30 – katechizmus pro 

dospělé - fara 
pátek 
• 17:00 – adorace, 

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

– fara 
sobota 
• 16:00 - mše sv. 
neděle 
• 11:30 – mše sv. 
• kafe po mši - fara  
TŘEMOŠNÁ: 
nedělní mše sv: 8:00 – 
dům Exodus 
DRUZTOVÁ: 
nedělní mše sv: 9:45 – 
po mši: 1. neděle 
v měsíci: biblická hodina, 
3. neděle: posezení u 
kafe – na obecním úřadu 
 

 
 
Biskup Mons. Jaroslav 
Škarvada byl sekretářem 
kardinála Berana v Římě, 
do Čech se mohl vrátit až 
po r. 1989. Do r. 2002 byl 
pomocným pražským 
biskupem.  
Zemřel 14. června 2010. 



Ozvěna Tříkrálové sbírky 
aneb co si to vlastně Dýšiňáci a okolní vykoledovali... 

  
 Po zdánlivě neko-
nečné zimě a ne příliš 
přívětivém jaru jsme se 
konečně rozhodli důvěřovat 
rozmarům počasí a 
naplánovat „odměňující“ výlet 
pro děti a mládež, kteří se 
účastnili letošní Tříkrálové 
sbírky. 
 Přes nádherné 
slunečné ráno se nás 5. 6. 
2010 dopoledne na chrás-
teckém nádraží příliš mnoho 
nesešlo, nikomu z nás to však 
nevadilo a příště to po 

letošním úspěchu bude jistě lepší. Vyrazili jsme společně vlakem k Rokycanům, odkud jsme se 
pak vydali turistickou stezkou přes místní Everest – vrch Žďár – ke svému cíli, Dobřívu. 
 Pochod za téměř tropického vedra nebyl jednoduchý a již původně dosti náročnou 
trasu jsme si ještě dokázali – samozřejmě zcela „úmyslně“ – prodloužit „malou“ zacházkou po 
ztrátě turistické značky. Vše, včetně opékání buřtů, ale nakonec dopadlo na výbornou.  Do cíle 
jsme dorazili všichni – tedy až na utopenou kšiltovku Markétky, která už asi plave někde ve 
Vltavě – a to pouze s mírným zpožděním a mohli jsme si tak důkladně prohlédnout a  trochu i 
vyzkoušet překvapivě vyspělou techniku našich předků v dobřívském hamru.  

Zpáteční cesta na lokálku do Hrádku u Rokycan, ještě navíc v mírném časovém presu, 
ale už doslova „bolela“. Na tomto místě proto musíme ocenit všechny poutníky, protože podali 
heroický výkon!   
 Sedíce na měk-
kých sedadlech osobního 
vlaku z Rokycan do Chrástu 
nám zbyla pak už jen dobrá 
nálada, bolavé nohy a 
hodnocení... „Tak co se vám 
na výletě nejvíc líbilo?“ ….  
„Nanuk a jak jsme si máčeli 
čepice v potůčku!“   
 Co k tomu dodat?! 
Asi snad jen že už se 
těšíme na příští ročník jak 
Tříkrálové sbírky, tak i její 
letní ozvěny! 

 
Tereza Koutecká 

 

 

STRÁNKA PRO DĚTI 
Co kdo v církvi dělá? 
 
Papež, biskup i kněz slouží v církvi Bohu a lidem. V jejich službě 
najdeme mnoho společného, ale některé úkoly se liší. Přiřaďte 
k jednotlivým větám písmeno P, B nebo K – podle toho, zda jde o úkol 
papeže, biskupa či kněze. K obrázkům dopište jméno současného 

papeže, našeho diecézního biskupa a kněze naší farnosti. 

.□ Spravuje farnost                □ Svolává koncil.                □ Předsedá farní radě. 

□ Nosí fialovou kleriku.          □ Volí ho konkláve.             □ Nosí černou kleriku                               

□ Je římským biskupem.       □ Světí posvátné oleje na Zelený čtvrtek 

□ Je podřízen biskupovi.       □ Světí biskupy.                  □ Je mu svěřena péče o diecézi. 

□ Nosí kleriku bílé barvy.      □ Světí kněze. 
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