
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  
4. 6. 2017 – Seslání Ducha sv. 

 

O H L Á Š K Y :  
� V neděli 4. 6. bude sbírka v kostele věnována na diecézi. 
� Ve čtvrtek 8. 6. je svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného 

kněze. 
� Ve čtvrtek 8. 6. bude v 18:30 ekumenická modlitba nad biblí 

v modlitebně evangelického sboru v Chrástu (Železniční ul.) 
� V pátek 9. 6. bude v Dýšině i v Druztové Noc kostelů. Program 

naleznete na str. 2. 
� V sobotu 10. 6. se budou od 14:00 na farní zahradě stavět stany a 

připravovat stoly a lavice na poutní slavnost. Nemohl by někdo 
pomoci? 
� V neděli 11. 6. je slavnost Nejsv. Trojice. V Dýšině se koná pouť. Od 

13:00 do 17:00 bude na zahradě před farou posezení s hudbou 
k tanci i poslechu, klobásami a točeným pivem. Ve stejném čase se 
bude konat řemeslný jarmark, na kterém mnozí šikovní lidé budou 
nabízet svoje ruční výrobky. 
� Ve čtvrtek 15. 6. bude v 19:00 na evangelické faře v Chrástu 

přednáška o víře známého salesiánského kněze P. Ladislava 
Heryána. 
� V pátek 16. 6. bude v 19:00 na dýšinské faře přednáška obláta P. 

Gűntera Ecklebauera o životě křesťanské menšiny v muslimských 
zemích. P. Gűnter mnoho let působil v misiích. 
� V sobotu 17. 6. z důvodu svatby mše sv. nebude. 
� V neděli 18. 6. bude slavnost Těla a Krve Páně = Boží Tělo = Oltáře 

(přeložený ze čtvrtku na neděli). Při mši sv. v Dýšině přijmou František 
Jonáš, Jáchym Šampalík, Mikuláš Mádr a Sára Cvachová první sv. 
přijímání.  Po mši sv. v Dýšině bude eucharistický průvod kolem čtyř 
oltářů na návsi. 
� Ve čtvrtek 22. 6. bude mše sv. už v 17:00. Od 17:30 bude setkání 

rodin. Místo ještě bude upřesněno. 
�  V sobotu 24. 6. je slavnost Narození Jana Křtitele. Tento den bude 

setkání dětí. Mše sv. pro děti bude v 9:00. Po ní vyrazíme 
k Dolanskému mostu, odkud 
vyjedeme na raftech po Berounce. 
Večerní mše sv. nebude.  
� V sobotu 24. 6. v 18:00 bude 

v dýšinském kostele koncert Jany 
Marcinkové Smolové (varhany) a 
Jana Kaňky (trombón).   
� Letní tábor pro děti bude 

v termínu 30. 7. - 5. 8.  2017 na 
faře v Jesenici. Přihlášku si můžete 
vzít v kostele u novin. Cena tábora 
je 1000,- Kč, pro další dítě z rodiny 
800,- Kč. 
� V termínu od 25. 8. do 27. 8. bude 

dvoudenní pěší pouť na Svatou 
Horu s přespáním na poutním 
místě Svatá Dobrotivá.  

.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pravoslavný patriarcha Ignatius IV. řekl: „Bez Ducha Svatého je Bůh vzdálený, Kristus zůstává        
v minulosti, evangelium je mrtvou literou, církev pouhou institucí, autorita se stane nástrojem ovládání 
lidí, misie pouhou propagandou, liturgie vzpomínkovým rituálem a z křesťanství nám zbude zotročující 
morálka.“ 

Občas se v nějakém městě otevře pojízdná Kavárna potmě. Je připravena v dlouhém autobuse se 
začernělými skly, není v ní vidět na krok a obsluhují v ní slepí číšníci. Člověk si může na půl hodiny 
zakusit, jak by se mu pilo kafe, kdyby neviděl. Celé to provozuje nadační fond Světluška, který pomáhá 
nevidomým, a slibuje si od toho, že ti, kdo tuto netradiční kavárnu navštíví, budou více chápat slepce. 

Co kdyby existovalo něco podobného, autobus, ve kterém bychom mohli na půl hodiny zakusit svět, 
jaký by byl bez působení Ducha Svatého? Vstoupili bychom a na ploše několika metrů čtverečních by 
byl svět vzdáleného Boha, ukrytého za neprostupnými nebesy, z nichž určitě nic a nikdo nemůže projít 
na jednu ani na druhou stranu. Svět, ve kterém by se vyprávěl příběh o Ježíši, který kdysi žil a byl 
ukřižován, ale už je to tak dávno, že ani s jistotou nemůžeme říct, jestli se to opravdu stalo, nebo ne. 
Svět, ve kterém by žili křesťané, kteří by byli hrdí na to, že nelžou, nekradou a nepodvádí, ale o Bohu a 
vztahu k němu a jeho bláznivé lásce by nevěděli nic. Svět, ve kterém by kněží a biskupové kázali ve 
jménu kdysi dávno žijícího Krista, kolikrát, co a jak člověk smí či nesmí dělat, aby to nebyl hřích (což by 
byla tragédie, protože by neexistovalo odpuštění), dohlíželi by, aby z farníků byli spořádaní občané 
platící včas daně a příspěvky na církev, ale o Bohu by se nezmínili ani slovem, protože k němu stejně 
nemáme přístup. Svět, ve kterém by byli všichni lidé stejně šediví a stejně výkonní a stejně schopní a 
neexistovaly by v něm obrazy, básně a symfonie a katedrály by byly podobné betonovým panelákům, 
protože by v tomto světě Duch Svatý nerozdával svoje dary a charizmata. 

Dopili bychom rychle kafe (pokud by ve světě bez Ducha Svatého kafe existovalo) a vypadli 
bychom co nejdříve ven, kde vane dech Ducha. A v tom našem obyčejném světě, v němž se smíme 
modlit a zpovídat a smíme Krista nazývat svým přítelem a smíme věřit, že je živý a přítomný a smíme 
malovat, zpívat a dívat se na katedrály s gotickými rozetami a barokními sochami s rozevlátými šaty  
bychom si připadali, jako při novém stvoření. 

Pokud jsme nervózní z toho, že Duch Svatý nedělá v našem životě zrovna moc veliké věci, zkusme 
si na chvíli představit svět bez něj. Možná pochopíme, že v tom běžném, normálním světě se jeho 
přičiněním dějí zázraky.                                                                                              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. 
(17. 6. mše sv. nebude, 
24. 6. 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 



 

Setkání dětí 

 

V sobotu 27. 5. 
2017 se konalo jedno         
z pravidelných setkání 
dětí farnosti. Začali jsme 
mší sv. pro děti v devět 
ráno. Při ní to vypadalo 
dost nahnutě, protože se 
dosta-vily pouze dvě děti.  

Naštěstí po mši 
dorazili i ostatní, takže 
jsme nakonec v počtu 
deseti byli dvěma auty 
(z nichž jedno ochotně 
řídil pan Merhaut) 
odvezeni do Hromnic. 
Odtud jsme po turistické 
značce došli k jezírku, které je zajímavé tím, že jeho 
voda je vlastně slabým roztokem kyseliny sírové, a 
proto v něm není žádný život. Jeho hladina je 
lemována tak příkrými břehy, že jsme k sestupu museli 
použít lano. U této mrtvé vody a krásné přírody jsme si 
opekli buřty.  

Nato jsme vyrazili lesem do Chotinné. Šli jsme 
podél potoka, do něhož mnozí z nás vlezli. Zahráli 
jsme si hru s plavením umělohmotných talířů a jejich 
bombardování kameny a větvemi. V Chotinné došlo 
k občerstvení nanuky a tatak jsme stihli ve dvě hodiny 
dorazit ke kapličce, kterou nedávno obec opravila a 
chtěla ji požehnat. K tomu došlo. 

Další naše cesta vedla lesem a polemi                         
k Berounce, přes niž nás převezl převozník. Už jsme 
byli dost unaveni,horko nás sužovalo a žízeň 
jakbysmet, nicméně čekaly nás poslední tři kilometry 
do Vranovic. Zde stojí výborný pohádkový statek. Po 
zaplacení vstupného jsme si mohli prohlédnout stodolu 
s mnoha pohádkovými postavami, projít si strašidelnou 
stezkou a pohladit ovce a kozy.  

Nestačili jsme ani dopít zde zakoupenu limonádu 
a už pro nás pan Merhaut a Pepa Panc dorazili auty, 
aby nás odvezli zpět domů, unavené, ale spokojené. 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ V DÝŠINĚ 
pátek 9. 6. 2017 
� 19:00 - 19:10 - starostovské vyzvánění a zahájení  
� 19:10 - 19:20 - průvodce církevním rokem – 

začínáme adventem  
� 19:20 - 20:00 - zpívání nejen adventní – mateřská 

školka a Gutta 
� 20:00 - 20:40 - Advent, Vánoce a další církevní 

svátky na slavných  malířských plátnech – 
přednáška Karla Švugera 
� 20:00 - 20:40 - maškaráda - program pro děti na farní 

zahradě 
� 20:40 - 20:45 - průvodce církevním rokem – Advent, 

Mikuláš a Vánoce v pranostikách a lidových obyčejích 
� 20:45 - 21:15 - Masopust a další svátky na starých 

dýšinských fotografiích - prezentují Honza a Slávka 
Nesvadbovi 
� 21:15 - 21:20 - Průvodce církevním rokem – 

Hromnice, masopust, posvícení a půst v pranostikách 
a lidových obyčejích 
� 21:20 - 22:00 – o Velikonocích s farářem Pavlem 

Petrašovským  
� 22:00 - 22:30 - Cesta světla po hřbitově 
� 22:30 - 22:50 - svatodušní svátky a slavnost 

Božího těla - hudba v podání Emmy Jančové a 
Vašíka Klimeše (kytary) a Hedviky Klimešová 
(violoncello), květy a bublinky se vznáší v kostele 
� 22:50 - 23:05 - průvodce církevním rokem – Dušičky 

a Všichni Svatí - rozeznění kostela a vzpomínka na 
naše zemřelé 
� 23:05 - 23:30 - Krista Krále aneb křesťanský 

silvestr - burácí varhany, ohňostroj uvnitř kostela 
� 23:30 - 24:00 – bohoslužba slova  
 
� Cesta po rumunských kostelech a klášterech 

v houpací síti – celý večer na půdě kostela 
� Čajovna na faře – celý večer v sálu fary 
� Možnost ztišení v kapli – celý večer v přízemí fary 
� Výstava obrazů v lodžii fary – celý večer v prvním 

patře fary 

PROGRAM NOCI 
KOSTELŮ 
V DRUZTOVÉ 
� od 17:00 – program pro děti 

a pohoštění na pozemku 
Lesní školky Berounka a 
prohlídka kostela sv. Máří 
Magdalény 
� od 18:00 – slavnostní 

zazvonění na kostelní zvon a 
koncert  druztovských žáků 
Základní umělecké školy 
Třemošná 
� od 19:00 – recitace veršů 

Bohuslava Reynka v podání 
p. doktorky Blažkové  a 
rozjímavé setkání s P. 
Pavlem Petrašovským, 
diskuse a zodpovídání otázek 
z řady publika 
� od 20:00 - koncert sboru 

Melodica 
� Cantate Domino Guido von 

Pogatschnigg (Zpívejte Pánu 
píseň novou, dobrořečte 
Jménu Jeho) 
� Veliký tvůrče náš - Antonín 

Dvořák 
� Messe Breve Nr. 7 - Charles 

Gounod, čtyři části: Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Agnus Dei 
� Ave Verum Corpus - 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(Buď pozdraveno, pravé Tělo 
narozené z Marie Panny) 
� Air - Johan Sebastian Bach 
� Pater Noster - Zdeněk Lukáš 

(modlitba Otče náš) 
� Siyahamba - africký duchovní 

song (kráčíme ve světle 
božím) 

� od 21:00 – malé kulturní 
překvapení v setmělé 
atmosféře kostela  

 

Pro děti: Kde je co v kostele? 


