
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

14. 5. 2017 – 5. neděle velikonoční 

 

O H L Á Š K Y :  
� od úterý 15. 5. do soboty 20. 5. nebudou z důvodu dovolené kněze 

mše sv. ani jiné aktivity farnosti  
� V neděli 21. 5. bude pouť v Kyšicích. ´Ve 13:00 vyrazíme pěší poutí 

od sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Klabavku v Nové Huti. 
Mše sv. před kaplí v Kyšicích bude v 15:00. 
� Ve čtvrtek 25. 5. bude mše sv. výjimečně o půl hod. dříve, už od 

17:00. Od 18:00 bude setkání rodin, místo bude ještě upřesněno. 
� V sobotu 27. 5. bude setkání dětí. Začíná se mší sv. pro děti v 9:00. 

Po mši sv. pojedeme do Hromnic na přírodní památku Hromnické 
jezírko, odtud pěšky do Chotinné, kde ve 14:00 požehnáme místní 
opravenou kapličku. Pak se přeplavíme přívozem přes Berounku a 
navštívíme pohádkový statek ve Vranovicích. 
� V sobotu 27. 5. bude večerní mše sv. v 17:30 sloužena jako rekviem – 

zádušní mše sv. 
� V neděli 28. 5. bude slavnost Nanebevstoupení Páně (přesunuta na 

neděli z 25. 5.) 
� Ve středu 31. 5. bude slavnost Navštívení Panny Marie. 
� V sobotu 3. 6. bude svatodušní vigilie. Začneme v 19:00 zapálením 

ohně před křížem u hřbitova. Při mši sv. bude příležitost k obnovení 
svých biřmovacích závazků. 
� V neděli 4. 6. je slavnost Seslání Ducha sv. Jí končí velikonoční doba 

a v pondělí začíná liturgické mezidobí. Po mši sv. se pomodlíme cestu 
světla. 
� Ve čtvrtek 8. 6. je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného 

kněze. Od 18:30 bude ekumenická modlitba v modlitebně 
evangelického sboru v Chrástu (Železniční ul.) 
� V pátek 9. 6. bude Noc kostelů.  
� V neděli 11. 6.  bude slavnost Nejsv. Trojice, v Dýšině bude pouť. Po 

mši sv. bude od 13 do 17 hod. jarmark: prodej nejrůznějších 
rukodělných výrobků na zahradě fary. Bude hrát muzika k tanci i 
poslechu, bude se čepovat pivo a grilovat klobásy. V kostele bude 
zatím probíhat přehrávka základních uměleckých škol plzeňského 
kraje. 
�  Ve čtvrtek 15. 6. bude v 19:00 mše sv. v kapli Druztové, v 19:30 na 

obecním úřadu Kurz Alfa (úvod do křesťanství pro věřící i nevěřící) 
� Ve čtvrtek 15. 6. bude v 19:00 na evangelické faře v Chrástu 

přednáška salesiánského kněze a biblisty Jaroslava Heryána o 
víře. 
� V sobotu 17. 6. nebude z důvodu svatby v Dýšině mše sv. 
� V neděli 18. 6. bude slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo – Oltáře. 

Př mši sv. v Dýšině přistoupí čtyři děti (František Jonáš, Mikuláš Mádr, 
Jáchym Šampalík, Sára Cvachová) k prvnímu sv. přijímání. Po mši 
sv. bude eucharistický průvod kolem čtyř oltářů u statků dýšinské 
návsi.  
� 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. Cena tábora je 1000,- 
Kč, pro další dítě z rodiny 800,- Kč. 
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Dobrý pastýř veverka 
 

Úterní náboženství pro 
předškoláky se ukazuje být 
nepřeberným zdrojem ú-
žasných nepředvídatelných 
situací. Tentokrát jsme 
probírali evangelium o 
dobrém pastýři a řekli jsme 
si, že ovce, o kterých se 
v něm píše, jsme my. Roz-
hovor probíhal takto: 

Já: Kdo je to děti, ten 
dobrý pastýř? Nikdo neví? 
To je přece jako v tom 
vtipu, jak se pan farář na 
náboženství ptá dětí, co je to: má to rezavý kožíšek, skáče to po stromech a žere to oříšky.  

Majda: Ovečka! 
Já: Ale ne, je to veverka. A ten vtip pokračuje, že se přihlásí Pepíček a povídá: Normálně bych řekl, 

že je to  veverka, ale když se ptáte Vy, bude to určitě Pán Ježíš. Takže kdo je to ten dobrý pastýř, děti? 
Majda: Veverka! 

Takhle to opravdu bylo. Můžeme z tohohle krásného rozhovoru vykřesat něco pro sebe? 
Za starých časů se náboženství učilo systémem otázek a odpovědí. Pan farář se zeptal: „Kolik je 

božských osob?“ A žák, který se učil, odpověděl: „Tři.“  Pan farář se zeptal: „Jaké jsou božské osoby?“ A 
žák, který se učil, odpověděl: „Otec, Syn a Duch Svatý.“ Ve škole to tak snad bylo dobře. Problém je, 
pokud se to bude s námi táhnout dál a křesťanství pro nás zůstane jen systémem správných odpovědí 
na položené otázky. Budeme vědět, že do Nejsvětější Trojice patří Otec, Syn a Duch Svatý, ale vůbec 
nic pro náš život to nebude znamenat. Budeme vědět, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, ale vůbec 
nic to pro náš život nebude znamenat. 

Ony správné odpovědi, které jsme si ze své výuky zapamatovali, nejsou ničím jiným, než ukazateli  
cesty. Jedeme kolem Berouna a na křižovatce se objeví cedule se šipkou a nápisem Koněpruské 
jeskyně. Není nám to skoro k ničemu, pokud se touto cestou nevydáme a neprojdeme si ony úchvatné 
prostory s krápníky, tajemnými chodbami a podzemními jezírky.  

Věty o Nejsvětější Trojici a božství a lidství Ježíše nám nebudou skoro k ničemu, pokud do tohoto 
oceánu úžasného nepochopitelného tajemství neskočíme. Je rozdíl dát správnou odpověď panu faráři 
na náboženství a je rozdíl cosi tušit o společenství lásky tří božských osob nebo o tom, že naše lidství je 
naroubováno na Ježíšovo božství. 

Sv. Augustin kdysi řekl: Pokud jsi to pochopil, buď si jistý, že to není Bůh. 
P. Pavel Petrašovský 
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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. 
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 



Zápis z pastorační rady farnosti z 28. 4. 2017 
 

Přítomni: P. Petrašovský,  A. Blažková, K. Panc, T. Koutecká, M. Králová,  A. Havelková, L. Bohuslav 
 

� PRF projednala využití zisku z postních kasiček (budou otevřeny a spočítány v následujícím týdnu) 
� P. Petrašovský informoval o budoucích investičních akcích v kostele a na hřbitově (oprava podlahy 

kostela, oprava kamenného ostění na bráně na hřbitov) – viz zápis z ekonomické rady farnosti 
� PRF doporučila v případě nedostatku financí na opravu barokní brány na hřbitov vyhlásit sbírku 

mezi farníky. 
� K. Panc uklidil a vyčistil pozemek nad farní zahradou. Pozemek tak bude snadné udržovat a sekat. 

Velké díky Karlovi! 
� A. Havelková informovala o přípravách letošní Noci kostelů 
� Pouť farnosti a farní jarmark se budou konat 11.června 2017 –  sud piva – A Blažková požádá P. 

Blažka, hudba – zajistí K. Panc, vypůjčení pivních setů – zajistí A. Havelková, klobásy (100ks) a 
chleba (12ks) – zajistí K. Panc, tácky, kelímky, hořčice, kečup, ubrousky – zajistí M. Králová. 
� PRF diskutovala náhradní řešení bohoslužeb během opravy podlahy v kostele 
� Sdružení Ledovec nabídlo zdarma farnosti mobilní pódium na zahradu fary – PRF nabídku přijala 

zapsala: A. Havelková 

Výjezd rodin farnosti na Šumavu 
 

O prodlouženém víkendu 28. 4. - 1. 5. 2017 vyrazily 
rodiny farnosti na bývalou faru v Dobré  Vodě u Hartmanic, 
jejíž kostel je známý svým unikátním skleněným oltářem, 
betlémem a křížovou cestou, které vyrobila místní sklářka. 
Kostel byl totiž během komunistického režimu naprosto 
vykraden, z jeho vnitřního vybavení nezbylo téměř nic. Teď 
je svým skleněným veledílem známou atrakcí pro zájezdy 
ze širokého okolí. 

Čas jsme chtěli trávit především výlety po Šumavě. 
Překvapilo nás ale množství sněhu. Pokud jsme chtěli 
vyrazit do přírody, museli jsme auty sjet o pár kilometrů 
níže, kde nám už sníh nebránil v toulání.  

V sobotu jsme vyrazili do vesnice Annína, odkud jsme 
došli ke starobylému kostelíku sv. Mořice. Na hřbitově 
stála kostnice plná kostí lidí, kteří zemřeli během třicetileté 
války. 

V neděli, po mši sv. v dobrovodském kostele, jsme 
auty dojeli k řece Vydře. Zezačátku jsme museli 

překonávat sněhové překážky (zvláště Kalousáci tlačící statečně kočárek s Klárkou), nicméně čím jsme 
dál po proudu vody, tím sněhové pokrývky ubývalo. Oblé kameny, které jsou rozesety v korytě Vydry, 
byly pravým rájem pro dětskou smečku, které tak stouplo sebevědomí, že se její klacky a sněhové koule 
staly nebezpečím pro všechny ostatní. 

Aby se o nich proneslo i něco pozitivního: každý  večer si děti připravily v některém pokoji krátké 
vtipné divadlo, některé jejich skeče byly vskutku geniální. 

Ve zbytku času jsme se modlili (každý den jsme zahajovali adorací a ranními chválami, večer jsme 
končili nešporami), debatovali nad nějakým tématem z prostředí křesťanské víry, vařili, jesli a spali. 

Velké poděkování patří organizátorce celé krásné akce, Janě Stajnerové. 
 

Varhanní a houslový koncert 
v dýšinském kostele 

 

V sobotu 6. 5. 2017 se dýšinský kostel rozezněl tóny varhan 
a houslí. To první měl na svědomí prof. Vojtěch Novák, to druhé 
Renata Klimešová. Zazněly skladby J. S. Bacha, A. Corelliho, G. 
F. Händela a dalších.  

Koncert přitáhl mnoho lidí, podle jejich reakcí i potlesku se 
jim velmi líbil. Bylo to velmi krásné. 
 

Fatimský den 
 

V pátek 13. 5. 2017, v předvečer stého výročí zjevení 
Panny Marie třem dětem u portugalské vesničky Fatimy, se 
v dýšinském kostele odehrál fatimský den. Za jeho 
zorganizováním stojí paní Jakoubková z Rokycan. Ta také 

zprostřed-
kovala za-
půjčení so-
chy Panny 

Marie Fatim-
ské, která byla 
po celou dobu 

vystavena 
před oltářem. 

Začalo 
se růžencem 

s krátkým 
rozjímáním 

před každým 
desátkem. 

Po ní se slou-
žila mše sv. 

s připomenutím onoho příběhu, který se odehrál v r. 
1917. Po ní jsme se pomodlili fatimské litanie a doprovodili 
sochu P. Marie k autu Jakoubkových.  

Panna Maria se od května do října 1917 zjevovala ve 
Fatimě každý měsíc třináctého desetileté Lucii Santosové, 
jejímu devítiletému bratranci Františku Martovi a jeho 
sedmiletá sestře Hyacintě. 


