
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

25. 6. 2017 – 12. neděle v mezidobí 

 

O H L Á Š K Y :  
� V červenci a v srpnu nebudou žádná pravidelná setkání na faře 

kromě modliteb matek. Středeční mše sv. bude o půl hodinu později, 
v 17:30. 
� V neděli 25. 6. bude při mši sv. v Dýšině pokřtěn Gabriel Michael Hahn, 

po mši sv. budou pokřtěni Liliana Oráčková a Jan Pavel Milota. 
� V neděli 25. 6. bude v 16:00 schůzka organizátorů Noci kostelů, 

jarmarku a bazaru u Brůčků (ul. Přátelství v Dýšině) 
� V úterý 27. 6. bude od 18:30 na dýšinské faře ekumenická modlitba 

společně s evangelickým sborem z Chrástu. 
� Ve čtvrtek 29. 6. je slavnost sv. Petra a Pavla. 
� V sobotu 1. 7. bude v Dýšině pokřtěn Kryštof Nagy. Ve 13:30 pak 

v plzeňské katedrále uzavřou manželství Marie Pešicová a Josef 
Němeček.  
� Ve středu 5. 6. je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. 
� V sobotu 8. 6. uzavřou v 11:30 v plzeňské katedrále manželství Marie 

Beránková a František Nedvěd. 
� O víkendu 14. – 16. 6. pojede farnost na vodu. Budeme na kánoích 

sjíždět Ohři, spát budeme v kempech ve stanech. Prosím, zapisujte se 
co nejdříve do tabulky v kostele u novin. V pátek a v sobotu nebude 
z tohoto důvodu mše sv. 
� Od 25. do 29. 7. nebudou mše sv. z důvodu dovolené kněze. 
� Od 30. 7. do 5. 8. bude farní tábor pro děti v Jesenici. Z tohoto 

důvodu nebudou od 1. do 5. 8. mše sv. 
� V sobotu 5. 8. bude v 18:00 v dýšinském kostele kytarový koncert 

místního rodáka Martina Škubala. 
� V neděli 6. 8. je svátek Proměnění Páně. Od 13 do 17 hod. bude na 

farní zahradě v Dýšině bazar, při němž můžete zakoupit všechno 
možné i nemožné. Jeho výtěžek bude věnován na opravu barokní 
brány na hřbitov. V týdnu předtím se budou na faře vybírat věci, které 
chcete do bazaru věnovat. O přesných časech budou informovat 
plakátky. V 17:00 bazar zakončí divadlo o bl. Hroznatovi v podání 
rokycanských farníků, MUDr. Anny Blažkové a Kristýny Waniekové. 
� Od 9. do 12. 8. nebudou mše sv. z důvodu studentské akce. 
� V neděli 20. 8. bude sbírka při mši sv. věnována na bohoslovce. 
� Ve čtvrtek 24. 8. je svátek sv. 

Bartoloměje. 
� Od 25. 8. do 27. 8. bude dvoudenní 

pěší pouť na Svatou Horu 
s přespáním na poutním místě 
Svatá Dobrotivá. Hlaste se 
zapsáním do tabulky u novin. 
V pátek a v sobotu nebude 
z tohoto důvodu mše sv. 
� V dýšinském kostele můžete přispět 

na opravu barokní brány na 
hřbitov. Především je třeba  provést 
nákladný restaurátorský zásah do 
zničené kamenické výzdoby portálu. 

.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chudoba kněze 
V úterý odpoledne bylo 

náboženství pro předškoláky. Přišli 
na něj Majda a Vašík Koutečtí. 

V úterý večer bylo setkání nad 
karmelitánskou modlitbou v počtu 
tří lidí. 

Ve středu přišli v Plzni na 
program po studentské mši svaté 
dva studenti. 

Ve čtvrtek bylo setkání rodin. 
Dorazila Jana Stajnerová a o půl hodinu později Kalousovi a společně se dohodli, že od příštího roku už 
setkání rodin nebude, neboť o ně není zájem. 

V pátek byl v Novém Dvoře kněžský den a na něm měl přednášku pastorální teolog Aleš Opatrný. 
Říkal v ní, že ke kněžství nutně patří chudoba a že nemyslí jen hmotnou chudobu, ale především 
chudobu v tom, že o to, co kněz říká, není zájem. Kněz musí být chudý v tom, že unese, když ho nikdo 
nepotřebuje. Biskup František se přihlásil do diskuze s tím, že má naopak pocit, že ve společnosti roste 
poptávka po duchovních hodnotách, že se lidé zas začínají zajímat o náboženství, nicméně Aleš 
Opatrný odvětil, že to sice pravda je, ale téměř nikdo nehledá odpověď na své otázky po smyslu života 
v křesťanství a už vůbec ne v církvi. Pravil, že lidé mají kněze rádi, pokud se s nimi baví o opravě 
kostela jako historické památky v obci, o rybaření, pokud je mezi rybáři, o včelaření, pokud je mezi 
včelaři, ale nikdo se ho většinou nezeptá na nic, co se týká křesťanského učení nebo vztahu k Bohu. 
Lidé prý rádi přijdou na Noc kostelů podobně jako chodí na Noc muzejní nebo noční prohlídky na 
zámcích, ale tím také končí jejich zájem a pokud bychom si namlouvali, že v nich noční prohlídkou 
kostela vzbudíme otázky po Bohu, byli bychom naivní. 

Čím to je, že staré dobré křesťanství už neláká, neprovokuje a nevzbuzuje otázky? Čím to je, že 
nám většinou pro náš vztah s Bohem stačí nedělní mše svatá a to je vlastně jediná příležitost v týdnu, 
kdy potřebujeme kněze? Čím to je, že kurzy jógy, židovských tanců, aerobiku a východní filozofie jsou 
narvané k prasknutí a setkání nad modlitbou nepřitáhne skoro nikoho?  

A tak si my, kněží, kteří jsme byli vysvěceni s touhou sloužit do roztrhání těla, s představou, že 
budeme hlasateli spásné zvěsti evangelia, pomalu, jak nás život otlouká, zvykáme na to, že ona služba 
moc není v poptávce a není moc uší, které by evangelium chtěly slyšet. Zvykáme si na to, že kněžství je 
ve výzkumech veřejného mínění považováno za jedno z nejzbytečnějších povolání.  

Což rozhodně nemá být stěžování si na svůj těžký úděl. Možná nás tím učí sám Kristus, že on je 
Spasitelem, ne my. Možná si tím postupně uvědomujeme, že to nejdůležitější pro naši spásu se nestalo, 
když zástupy hladově hltaly každé Ježíšovo slovo, ale když Ježíš, naprosto neúspěšný a skoro všemi 
opuštěný, visel na kříži. Možná je ono snášení chudoby toho, že od nás skoro nikdo nic nechce, 
nakonec tím nejdůležitějším, co můžeme jako kněží pro své farnosti udělat.             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.   
(o prázdninách v 17:30) 
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 

 
 

kontakt:  
 
P. Pavel Petrašovský  
tel. 737 814 525  
boyda@centrum.cz 
www.farnostdysina.cz 



Noc kostelů 
V pátek 9. 6. 2017 

proběhla v naší farnosti 
již poosmé Noc kostelů. 
Chrámové dveře se 
otevřel pro návštěvníky 
v Dýšině i Druztové.  

Bohatý program 
dýšinského kostela byl 
tentokrát zaměřen na 
církevní rok. Začal 
koncertem školky a 
pěveckého sboru Guta, 
pak přecházel přes 
různě pojaté vtahování 
do toho či onoho 
liturgického období. Pro 
děti např. připravoval 
program na farní 
zahradě masopustní 
průvod, šlo se cestou 
světla na hřbitově, či na 
konec církevního roku a 
Krista Krále pomítaný 
ohňostroj na strop kostela doprovázený podmanivou varhanní hudbou. 

V Druztové mezitím probíhal koncert žáků ZUŠ Chrást, paní 
doktorka Blažková recitovala básně svého oblíbeného B. Reynka, 
besedovalo se s farářem a naslouchalo se koncertu sboru Melodica. 

Za velmi dobrý program vděčíme týmu organizátorů, kterým za to patří velké poděkování.   
 

Dýšinská pouť a jarmark 
V neděli 11. 6. 2017, na slavnost Nejsv. Trojice, byla v Dýšině 

pouť. Po slavnostní mši sv. byla na faře zahradní slavnost s hudbou, 
klobásami a pivem a o kousek dál se konal řemeslný jarmark. A aby to 
nebylo málo, v kostele se mezitím konala přehrávka Základních 
uměleckých škol Plzeňského kraje. 

Hrálo se ostošet, zpívalo se ostosedm, lidé poslouchali ve stanech 
rozestavěných okolo. 

O kus dále se prodávalo mnoho šikovných lidí své výrobky: 
šperky, hrníčky, košíky, zástěry, háčkované hračky, sušenky, koláče a 
tak dále a tak dále. To vše bylo doprovázeno několika rukodělnými 
dílnami pro děti, za všechny vyzdvihněme výrobu papírových kytek 
Aničky Havelkové. 

Na faře mezitím byla otevřena čajovna a kavárna s rozmanitými 
druhy nápojů a buchet. 

I příprava poutě a jarmarku pohltila mnoho času lidem, kteří ji 
dávali dohromady. I jim se sluší velmi poděkovat. 

Všechno, co se na jarmarku vydělalo, bylo věnováno na opravu 
barokní brány na hřbitov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boží Tělo a první svaté přijímání 
V neděli 18. 6. 2017 se v dýšinském kostele slavila slavnost Těla a Krve Páně, Boží Tělo. Při mši 

sv. přistoupili k prvnímu svatému přijímání František Jonáš, Mikuláš Mádr a Jáchym Šampalík.  
Na konci mše sv. jsme vyšli na eucharistický průvod kolem čtyř oltářů v branách statků na návsi 

rozmístěných na všechny světové strany. U každého oltáře byla krátká modlitba a eucharistické 
požehnání obci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjezd Berounky 
V sobotu 24. 6. se konalo 

poslední setkání dětí v tomto 
školním roce. Po ranní mši sv. jsme 
se přesunuli k Dolanskému mostu, 
kde jsme si vypůjčili tři rafty. Nalodili 
jsme se, abychom dobyli Berounku. 
Do páté večerní hodiny se nám 
podařilo dojet do Plané. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


