
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

23. 4. 2017 – 2. neděle velikonoční 

 

O H L Á Š K Y :  
� V neděli 23. 4. bude od 14:00 v dýšinském kostele setkání sborů 

z okolí, kte-
ré zazpívají 
při koncertě 
od 14:00. 
� V úterý 25. 

4. je svátek 
sv. Marka, 
evangelisty. 
� Ve čtvrtek 

27. 4. bude 
od 9:00 na 
dýšinské fa-
ře klub 
maminek 
s malými dětmi. Na programu bude vyrábění, povídání, hry. Končí se 
v 11:00. 
� V pátek 28. 4. bude v 19:00 setkání farní rady. 
� Od pátku 28. 4. do pondělí 1. 5. bude víkendový výjezd rodin 

farnosti do Dobré Vody u Hartmanic. Ubytování bude na bývalé faře 
v pokojích s vlastním soc. zařízením. Cena je 260,- za osobu a noc 
(děti do 15 let 150,- Kč). Na programu bude společná modlitba, mše sv. 
výlety po okolí. Hlaste se u J. Stajnerové, tel. 775 361 048. 
� V sobotu 29. 4. nebude  mše sv. 
� V neděli 30. 4. nebude večerní adorace a nešpory. 
� V květnu budou v pátek a v neděli po mši sv. májové pobožnosti. 

Z tohoto důvodu bude náboženství pro náctileté a setkání mládeže 
začínat o půl hod. později. 
� V úterý 2. 5. bude v 18:30 na dýšinské faře ekumenická modlitba 

společně s evangelickým sborem z Chrástu. 
� Ve středu 3. 5. je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. 
� Ve čtvrtek 4. 5. bude v 19:00 mše sv. v kapli v Druztové a od 19:30 

na druztovském obecním úřadu Kurz alfa – úvod do křesťanství pro 
věřící i nevěříci. 
� V sobotu 6. 5. bude v 17:00 v dýšinském kostele varhanní koncert 

prof. Jolany Chaloupkové. Z tohoto důvodu bude mše sv. už v 16:00 
v kapli na faře. 
� V sobotu 6. 5. bude v 18:30 na faře setkání chlapů.  
� Ve čtvrtek 11. 5. bude v 18:30 v modlitebně evangelického sboru 

v Chrástu (Železniční ul.) ekumenická modlitba. 
� V pátek 12. 5. bude v dýšinském kostele fatimský den u příležitosti 

100. výročí zjevení P. Marie v portugalské Fatimě. Místo adorace bude 
v 17:30 v kostele modlitba růžence. Při mši sv. bude vystavena socha 
P. Marie, kterou dovezou členové Fatimského apoštolátu. Po mši sv. se 
pomodlíme mariánské litanie.  
� Letní tábor pro děti bude v termínu 30. 7. - 5. 8.  2017 na faře v Jese-

nici. Přihlášku si můžete vzít v kostele u novin. 
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Kdo tu bude farářem, až ty umřeš?  

„A kdo tu bude farářem, až ty umřeš?“ 
ptá se mě bezelstně Leontýnka na náboženství 
pro předškoláky. Odpovím, že někdo jiný, kdo tu 
taky bude sloužit mši a učit nábožko. 
Připomíná to trochu vtip, ve kterém se 
farář loučí s farností a říká lidem: 
„Uvidíte, že můj nástupce bude mnohem 
lepší než já.“ A z kostelních lavic se 
ozve: „Jo, to říkal i ten i před Vámi a 
nebylo to tak!“ Nebo hru Járy Cimrmana, 
kde se někdy před první světovou válkou 
loučí smrtka, která odchází do důchodu a 
slibuje: „A přijde novej, lepší, to bude 
sekáč, ne jako já, ten se nezakecá!“ 

Každý je nahraditelný, Leontýnko, 
až umřu, bude tu možná kněz, který bude 
konečně klečet před svatostánkem 
mnohem déle než já a bude umět hrát 
fotbal s ministranty a bude umět vést farní 
rady a bude vždy veselý a radostný a 
bude přitahovat lidi. A ozvěnou se mi 
vrací: To říkal i ten před tebou! A moje 
jméno bude možná drobným písmem na šedesátém osmém 
místě v sloupečku se seznamem kněží, kteří kdy v Dýšině 
působili, v brožuře, kterou možná k nějakému výročí farnosti 
vydá nějaký nástupce Harryho.  

V semináři, když první naši spolužáci zjistili, že 
kněžími být nechtějí – a byli to skoro vždycky výborní lidé – 
jsme si my zbylí říkali: ti zbožní a zralí už odešli, tak tady nás 
Pan Bože máš.  

Jsme to pěkná cháska, my, katoličtí kněží. Sbírka 
lidských zranění, neuróz, nedokonalostí a sklonů k hříchu. 
Jakoukoliv lidskou neřest mezi námi najdete. Kážeme o lásce 
ke Kristu, snad bychom ho i chtěli milovat, ale naše láska je 
jako jitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu mizí. 

Kdo ví, Leontýnko, kdo tu bude farářem, až já umřu? 
Budou mu možná vytýkat úplně jiné chyby, než jaké se 
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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. 
(29.4. mše sv. není, 6. 5. 
v 16:00 na faře) 
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 

Nedávný výzkum nashromáždil kvality, 
které lidé očekávají od svého  kněze a 
tato data byla vložena  do počítače. 
Výsledek ukázal, že perfektní kněz má 
mít 28 let, je vysoký, štíhlé a atletické 
postavy a pohledný. Káže přesně 
deset minut, běžně zavrhuje hřích, ale 
nikdy nikoho nenaštve. Pracuje bez 
únavy od 6.30 ráno do 11 večera, a to 
za minimální mzdu, nosí pěkné 
oblečení, kupuje dobré knihy, vozí se  
v dobrém autě a dává polovinu svého 
platu na chudé. Je to člověk 
neomezené trpělivosti, jemnosti a 
laskavosti, ale je silný a pevný vůdce. 
Odevzdává se kompletně druhým, ale 
nikdy není příliš blízko k nikomu, aby 
se nedostal do řeči. Má horoucí touhu 
pracovat s mladými, ale stejně velkou 
část svého času věnuje seniorům. Celý 
den navštěvuje farníky, utěšuje 
nemocné a truchlící. Také pracuje pro 
církevní školu, ale je vždy na faře, 
kdykoli ho někdo potřebuje. Je to 
člověk hluboké spirituality se širokým 
rozhledem a vědomostmi, ale praktik 
stojící nohama pevně na zemi. Dále je 
schopný správce, finanční génius, 
architekt a stavitel. 
 
Pokud váš kněz nesplňuje tyto 
požadavky, pošlete tento článek šesti 
farnostem, které už mají plné zuby 
svého kněze. Potom zabalte vašeho 
kněze a pošlete do farnosti, která je na 
tom nejhůř. Do jednoho týdne obdržíte 
poštou 36 kněží, z nichž přinejmenším 
jeden by měl být ten pravý. 
http://www.dpv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=260
53&Itemid=2 



vytýkají mně a bude chválen za úplně jiné věci, než za jaké jsem chválen já. 
Ať to bude kdokoliv, je krásné vědět, že bude ve stejném kostele sloužit stejnou mši svatou, 

klečet před stejným svatostánkem a podávat stejného Krista ve svatém přijímání. Bude číst stejná 
evangelia a stejně křtít a vyslovovat stejné rozhřešení (možná i nad stejnými hříchy). Bude stejným 
olejem mazat nemocné a stejně oddávat, bude mluvit jinými slovy o stejné křesťanské naději při 
pohřbech.   

Jsme to pěkná cháska, my, katoličtí kněží. Sbírka lidských zranění, neuróz, nedokonalostí a 
sklonů k hříchu. A skrze naše tak hrůzně nedokonalé lidství se v dýšinském kostele už skoro sedm 
set let dává Kristus ve svátostech. Bohu díky.                                                       P. Pavel Petrašovský 
 

Zápis z jednání ekonomické rady farnosti  
 

omluven: Ing. arch. Jakub Chvojka  
 

� Paní Kučerová přinesla na schůzku ERF aktuální výsledky farnosti za rok 
2016 jako podklad pro upřesnění plánovaného rozpočtu na rok 2017. 
� ERF provedla úpravy na straně příjmů a výdajů tak, aby odpovídaly 

reálným možnostem farnosti. 
� Na straně výdajů byly zváženy možnosti opravy stodoly u fary a rozpočet 

na opravu rozvodu elektrické energie v kostele. Těmito možnostmi se bude 
ERF zabývat na další schůzce s tím, že požádá o odborné posouzení a kvantifikaci 
předpokládaných nákladů. 
� Paní Kučerová informovala přítomné o skutečnosti, že rozsah účetních prací a povinností 

vycházejících z metodického vedení ze strany biskupství plzeňského již přerůstají její časové 
možnosti a že účetní agenda farnosti bude předána na biskupství. 
� Rok 2016 bude zpracován ještě v naší farnosti a výkazy se bude ERF zabývat jako možným 

východiskem pro plánování budoucího dění ve farnosti.   
Zapsala dne 19. 3. 2017 Marta Kučerová 

Velikonoce v dýšinském kostele ve fotkách 
Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. 
Spojila nás vjedno láska Krista Pána. 
Jásejme a hledejme jen v něm svou radost! 
Boha živého se bojme, milujme ho! 
Upřímně se navzájem vždy mějme rádi! 
Tvoříme-li tedy jedno společenství, 
varujme se všeho, co nás vnitřně dělí, 
nechme nerozumných hádek, nechme sporů, 
ať je Kristus jako Bůh náš mezi námi! 
 

 
Co se to děje? Na zemi je dnes veliké ticho. 
Veliké ticho a samota. Veliké ticho, protože 
Král spí. Země se zděsila a zmlkla, protože 
vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od 
věků spali. Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší 
mrtvých. Jistě jde hledat praotce lidstva 
jako ztracenou ovci. Jistě chce navštívit ty, 
kdo se nacházejí v naprostých temnotách a 
ve stínu smrti; jistě přichází vysvobodit 
z bolestí uvězněného Adama spolu 
s uvězněnou Evou, jako Bůh i Evin syn. 

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! 
Zaskvějte se v slávě, božská 
tajemství!  K vítězství tak mocného 
Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu!  
Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou 
září a tonoucí v jasu věčného Krále, 
pohleď, jak na celém světě rychle 
zmizely temnoty! Raduj se i ty, matko 
Církvi, zkrášlená leskem tak jasného 
světla!  A v mohutném zpěvu lidu ať 
tento svatý dům Boží zní ozvěnou té 
radosti! Dnes je slavnost veliké noci, 
kdy se zabíjí onen pravý Beránek, 
jehož krev posvěcuje veřeje věřících.  
To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše 
praotce, Izraelovy děti, kdysi vyvedl         
z Egypta; Rudým mořem jsi je pak 
převedl suchou nohou.  

Setkání dětí – slaňování na Věžce 
V sobotu 22. dubna se konalo další setkání dětí. Začínalo se jako 

obvykle mší sv. v dýšinském kostele. Po ní se přítomní účastníci rozdělili na 
tři skupiny a rozeběhli se po hřbitově luštit zprávu z písmen na náhrobcích. 
Když už konečně byla kompletní, vytáhli jsme lano, sedák a karabinu 
s kyblíkem a vyzkoušeli jsme základní techniky slaňování, abychom je použili 
ještě odpoledne v terénu. 

Po dobrém obědě tvořeném – jak jinak – špagetami jsme dvěma auty 
vyrazili do Druztové.  Protože se už solidně rozpršelo, našli jsme útočiště 
v kapličce. V ní jsme se pomodlili (Pepa Panc se modlil za dobré počasí) a 
vyslechli obsáhlý vý-
klad o její architek-
tuře a mobiliáři. Pak 

došlo i na nějakou hru. Farář si mezitím odskočil na 
pohřeb na hřbitov. 

Modlitba Pepy se ukázala jako velmi účinná, 
přestalo pršet a my se už v pohodě a za svitu sluníčka 
mohli vypravit na Věžku, zříceninu hradu nad místním 
kostelem. Zde jsme vyrušili skauty, kteří zde měli svůj 
Svojsíkův závod, nicméně i v jejich společnosti jsme se 

dvěma lany a dvěma 
sedáky zkoušeli slaňovat 
z místních kopců. Šlo to 
velmi dobře. 

Trochu delší ces-
tou (i přes výhrad 
Honzíka Petrlíka) jsme 
pak kolem páté hodiny 
došli k silnici u Dolan-
ského mostu, kde nás 
nabrala opět auta a 
zavezla do naší domo-
viny. 

Pro děti: ženy u hrobu 


