
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

10. 9. 2017 – 23. neděle v mezidobí 

 

V bývalém augustiniánském 
klášteře jsme přespali a po nabrání 
nových sil zdolali v sobotu zbylých 25 
km do Příbrami a na Svatou Horu. 
Večer jsme ještě stihli mši sv. a 
přespali v místním exercičním domě 
do neděle. Po mši a křížové cestě 
jsme se pak vydali vlakem zpátky do 
Plzně.  
O H L Á Š K Y :  
� Se školním rokem novu začínají pravidelné aktivity farnosti na faře: 
� v pondělí v 17:30 modlitby matek 
� v úterý v 15:00 setkání předškoláků 
� v úterý v 18:30 setkání při modlitbě nad Písmem 
� v pátek v 16:00 příprava na  první sv. přijímání (začínáme až 15. 9.) 
� v pátek v 19:00  setkání mládeže 
� první sobotu v měsíci v 18:30 setkání chlapů 
� Středeční mše sv. budou v září v 17:30, od října v 17:00. 
� Ve čtvrtek 14. 9. je svátek Povýšení sv. Kříže. 
� V sobotu 16. 9. pojedeme na diecézní pouť do kláštera v Teplé. Pokud se 

chcete přihlásit do autobusu, učiňte tak zapsáním do tabulky v kostele u 
novin. Odjíždíme v 8:00 z parkoviště u dýšinského kostela. Z tohoto důvodu 
nebude v Dýšině večerní mše sv. 
� Ve čtvrtek 21. 9. je svátek sv. Matouše. 
� V neděli 24. 9. přijme při mši sv. první sv. přijímání Sára Cvachová. 
� Ve čtvrtek 28. 9. je slavnost sv. Václava, hlavníh ptrona českého národa. 
� V pátek 29. 9. je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. 
� V sobotu 30. 9. bude poutní mše sv. ze slavnosti sv. Václava v kapli ve 

Smědčicích.  
� V sobotu 30. 9. bude setkání dětí. Začínáme v 9:00 mší sv. Večerní mše 

sv. nebude. 
� V úterý 3. 10. začíná nový běh Kurzů alfa – úvodu do křesťanské víry pro 

všechny, věřící i nevěřící. 
Budou probíhat jednou za dva 
týdny, vždy v úterý v 18:30 na 
faře. Začíná se malým pohoš-
těním, následuje krátká 
promluva a diskuze. Pokud 
byste chtěli pomoci s pří-
pravou občerstvení, hlaste se 
prosím u MUDr. Anny 
Blažkové. 
� V sobotu  7. 10. bude v 18:30 

na dýšinské faře setkání 
chlapů. 
� Od úterý 10. 10. do pátku 

13. 10. nebudou z důvodu 
exercicií kněze mše sv. ani 
jiné aktivity farnosti. 
� V sobotu 14. 10. ve 14:00 

vystoupí na farní zahradě 
ochotníci ze Staňkova s hrou 
Járy Cimrmana Dobytí 
severního pólu. 

.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kříže 
Evangelický sbor v Chrástu přišel s nabídkou, abychom se 

jako farnost připojili k jejich iniciativě postavit na nové cestě 
mezi Dýšinou a Chrástem litinový kříž na kamenném soklu. 
Podstavec je sehnán, kříž se odlívá, místo je v jednání, 
zakrátko snad uděláme brigádu s kopáním základů a 
betonováním. 

Shodou okolností se právě v tomto týdnu propírá 
v médiích kauza obchodního řetězce Lidlu, který v reklamních 
snímcích řeckých pravoslavných klášterů vyretušoval z jejich 
kopulí kříže, aby prý tyto obrázky byly nábožensky neutrální. 
Když se kardinál Duka k tomu vyjadřoval, poznamenal, že zatím 
se to děje jen na fotkách, ale že je to první krůček k tomu, aby 
se ze stejných důvodů jednou odstraňovaly z veřejného 
prostoru i kříže reálné, neboť i ty mohou někoho pohoršit.  

Dvě iniciativy, které jdou přesně proti sobě: na jedné straně máme nový kříž stavět, na druhé straně se kříže 
retušují, aby náhodou fotky neurazily někoho, kdo není křesťan. Mám k tomu dvě poznámky: 

Ta první se týká Velikonoc a lítosti nad tím, že už přestaly být připomínkou ukřižování a zmrtvýchvstání Krista  
a uprostřed většinové společnosti se staly svátky pomlázek, barevných vajíček, zajíčků a housátek. Myslím si, že 
naše společnost o Velikonocích vyměnila hloubku za kýč. Přitom mám zato, že příběh o ukřižování Ježíše, který 
miloval až k smrti a zůstal věrný tomu, o co mu šlo, až k smrti, je něčím, co může oslovit  nejen křesťany, ale i ty, 
kteří se za věřící nepovažují. Kříž tak může být pro všechny, nejen pro křesťany, připomenutím alespoň toho, že 
jsou hodnoty, za které stojí zato žít a zemřít.  

Druhá poznámka: Myslím si, že být tolerantní neznamená ze zorného pole vyklidit všechno, co by se mohlo 
druhého dotknout. Být tolerantní neznamená přestat nosit na krku křížek, aby se nedotkl citu židů, ale dovolit židům 
nosit Davidovu hvězdu. Být tolerantní neznamená retušovat kříže na fotkách z Řecka, ale dovolit, aby na fotkách 
z Izraele byly hvězdy a sedmiramenné svícny a na fotkách z Turecka půlměsíce. Tolerance, která se projevuje 
bořením křížů, se nakonec stává nesnášenlivostí, která útočí na každého, kdo si dovolí projevit jakkoliv navenek, že 
je věřící. Pokud se budou retušovat kříže na fotkách nebo nám bude trapné stavět kříže u polních cest, žijeme 
v době, kdy jsme se místo Bohu začali klanět Toleranci, která se nenápadně stala strašlivým božstvem 
nesnášejícím vedle sebe nikoho, kdo si dovolí něco si myslet nebo v něco věřit.                        P. Pavel Petrašovský 

 

Zápis z pastorační rady farnosti z 1. 9. 2017 
¨ 

Přítomni:  P. Petrašovský, P. Blažek,  J. Blažek, A. Blažková,  L. Bohuslav, D. Klimeš , T. Koutecká, M. Králová, A. 
Havelková ,M. Blažková, M. Kučerová 
� P. farář seznámil přítomné s průběhem opravy vstupní brány a informoval členy rady, že peněžní prostředky jsou 

již plně vybrány. Možnost opravy dveří a jejich financování bude vázáno na zjištění, zda jsou součástí památkové 
ochrany. 
� Podle posledních informací proběhne oprava dlažby kostela v období října a listopadu 2017. 
� P. farář seznámil přítomné, že vstoupí do jednání s firmou Saltica, která bude opravu dlažby realizovat, jestli bude 

v této době kostel provozuschopný. Pokud ne, pastorační rada vybrala z možných řešení variantu využít v tomto 
období kostel v Druztové. Náhradním řešením by byl pronájem Lidového domu v Chrástu. 
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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 u 

modlitby nad Písmem  
- fara 

středa 
• 17:00 – mše sv.   
(v září 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 - setkání 

mládeže – fara     
sobota 
• 17:30 - mše sv.  
(16.9. mše sv. nebude, 
30. 9. 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 

 

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



� Pastorační rada vzala na vědomí informaci p. faráře o opravě elektriky v kostele v Dýšině, na  kterou jsme 
obdrželi od Biskupství plzeňského dotaci 300 tis. Kč. Výběr firmy proběhne po předložení cenových nabídek. 
� P. farář seznámil členy pastorační rady, že ukradenou sochu sv. Anny z kostela v Plané vykoupí muzeum 

v Mariánské Týnici, kde se stane součástí tamní expozice. (Je třeba zaplatit cca 100.000,- Kč za náklady na 
restaurování). 
� Členové rady byli informováni o možnosti výměny stávajících lavic v kostele za barokní , které jsou uloženy v 

Jesenici. Závěr: rada doporučila ověřit stav, jejich cenu a technické parametry a následně se touto variantou 
zabývat. 
� 16. 9. 2017 se uskuteční diecézní pouť v Teplé. Farnost objedná autobus. 
� Rada na základě návrhu evangelického sboru v Chrástu souhlasí podílet se na nákladech na zhotovení kříže 

na nově otevřené cestě mezi Dýšinou a Chrástem. 
� 19. 10. 2017 proběhne další setkání seniorů. Téma bude upřesněno. 
� P. farář informoval přítomné o výtěžku z postních kasiček. Byly respektovány úmysly dárců (především 

sociální sféra) - bude předáno Poradně pro matky a ženy v tísni, zbytek bude převeden na účet opravy 
kostela. 
� Rada vzala na vědomí zájem o opakování kurzů Alfa. První setkání proběhne 3. 10. 2017. 
� P. farář informoval přítomné o přípravě katechumenů na křest. Připravuje se pět dospělých. 
� Rada vzala na vědomí  možnost přednášek z teologie P. Pavla Frývaldského. Doporučila cyklus cca jednou 

za 2 měsíce - termín ve čtvrtek večer. 
� Petr Blažek informoval přítomné o možnosti zajištění dřeva z restituovaného lesa. Návrh: Lidé z farnosti by za 

malý poplatek měli možnost získání dřeva na otop. Zájemci ať se hlásí u faráře. 
� Rada vyslovila souhlas, aby z Tříkrálové sbírky bylo uhrazeno dřevo pro sociálně slabé ubytované na faře. 
� L. Bohuslav informoval přítomné o sociálním případu  (potřeba zajištění obědů ve školce v Chrástu pro 3 děti). 

Budou prověřeny ještě  jiné možnosti úhrady. V případě, že se nezdaří  zajistit prostředky  z jiných zdrojů,  
rada rovněž souhlasí uhradit z Tříkrálové sbírky. 
� J. Blažek poukázal na potřebu renovovat okno na farní chodbě- bude natřeno. 
� Návrh J. Blažka na eventuelní zhotovení druhých oken v kostele v budoucnosti bude řešen po 

vyjádření stanoviska  památkové péče                                                   zapsala dne 1. 9. 2017 Marta Kučerová 
 

CO SE STALO O PRÁZDNINÁCH? 
Farnost na vodě – 14. – 16. 7. 2017 

Když jsem se minulý týden těšila, že pojedeme po dvou letech na farní vodu, neměla jsem sledovat každý 
den předpověď počasí. Ušetřila bych si hodně strachu a obav, zda to zvládnem. Tedy tu zimu a téměř dvoudenní 
déšť, který střídavě s bezdeštím na různých meteorologických serverech předpovídali. No, ale dobře, že jsem 
koukala na předpověď, měli jsme nakonec dost suchých věcí i na cvaknutí a déšť. Do tršnického kempu jsme 
dorazili po společné cestě vlakem, busem či auty, po delší době se znovu přivítali se známými vodymilovnými 
tvářemi, seznámili s novými, půjčili potřebné lodě, pádla, barely, vesty, vše zabalili nepromokavě do lodí a                  
s většími či menšími vodáckým zkušenostmi, ale hlavně s chutí, vyrazili na Ohři. Ono se to prý nezapomíná, no 
párkrát jsme se zatočili, než se ten správný grif s pádlem zase objevil. 

Bylo to jiné než předpředloni na Berounce či předloni na Vltavě. Ohře na horním toku má nádherná zákoutí, 
zatáčky, takže jsme měli občas pocit, že jsme tam s naší lodí úplně sami. Pozorovali jsme zblízka kachní 
rodinky, vysoké olše, stromy s obnaženými kořeny ve vymletém břehu, nádherné druhy vodních rostlin, ani 
nevím, jak se všechny jmenují, ale kvetly krásně a měly hezké tvary listů a cestou nám nádherně zpívali ptáci 
schovaní v křovích a stromech, civilizačního hluku nebylo. 

Když jsme dorazili do Kynšperku nad Ohří, našli místo na táboření, rozbalili stany a odcházeli na mši 
svatou, začalo pršet, později opravdu dost. Během mše sv., kterou otec Pavel nakonec sloužil na krytém 
dřevěném mostě přes Ohři, s výhledy na řeku, stromy a nebe, se vyčasilo, vykouklo na chvíli sluníčko a zase 
nepršelo. Rychle na večeři, rozdělat oheň, u něj sušit namočené prádlo, pár se nás opravdu cvaklo, povídat, 
zasmát se, zazpívat, pomodlit... 

Když jsme ulehli, sice na tvrdší lože, než máme snad každý doma, ale spokojení, že máme kam hlavu 
složit, začalo znovu pršet. Několikrát mě za noc probudilo opravdu silné bušení deště na stan a myšlenka, jak to 
v tom mokru ráno sbalíme...No jak, prostě ráno přestalo pršet. Sice někteří museli vysušit ve stanu loužičky, ale 
voda z nebe nepadala. 

Ranní chvály - zimo a chlade, veleb Pána, deště a roso, velebte Pána chvalte a oslavujte ho navěky. Mnoho 
čtení toho víkendu bylo o vodě, počasí, přírodě, jak řekl otec Pavel. Opravdu je STÁLE možné děkovat. 
A když jsme opět bez deště, ale za asistence napitých mraků, v sobotu ráno vyjeli, začalo lehce mrholit. Máme se 
zabalit do pláštěnky, nebo nemáme? Jak dlouho bude mrholit nebo víc pršet? Fouká, no pláštěnka taky zahřeje, 
odvážní a otužilí jeli v tričku. Hlavně se necvaknout, to bychom někteří museli jet už dneska domů, suché teplé 
oblečení dochází... 

Řeka začala nabírat na šíři, vyzkoušeli jsme si pár jezů, sjet šlajsnou, pustit jen loď a dole jí chytat, zažili jsme 
pomoc jiného vodáka, který před kamenným jezem všechny lodě navigoval, kudy mezi kameny projet, milá 
pomoc od cizího... A co dál? No, odpoledne už nepršelo a do hradního města Loket nad Ohří jsme dojeli za teplých 
šimrajících slunečních paprsků, které jsme všichni s radostí vítali. Vylepšování situace je na těch nepříjemnějších 
chvílích to nejhezčí. Mši svatou s nešporami jsme tentokrát prožili před kolmou cvičnou horolezeckou skalní stěnou, 
jejíž výška děti hodně lákala.V Lokti už se začíná Ohře schovávat mezi lesy a začínajícími Svatošskými skalami, 
takže sluníčko v plném kempu na kraji lesa vystřídal večer opět hřející ohýnek. 

Některým z nás se v noci zdála být větší zima, takže jsme se rozhodli pro příště našetřit na teplejší spacák. No 
jasně, v noci nakonec bylo jasno, ráno je modré nebe a vytahujem z hloubi malý krém proti spálení, co kdyby 
náhodou... Ranní chvály u ještě doutnajícího ohniště, snídaně, co komu zbylo, vystát frontu u občerstvení, sdělit 
dojmy ve frontě i s neznámými nocležníky ze sousedních stanů. 

O nedělním ránu se naše vodácká skupina rozrostla o rodinu Tudosových, nastala pravidelná ranní rošáda, 
kdo s kým kde pojede, správně nalodit bagáž, pozor, břeh je prudký a kluzký a poté již opravdu za nefalšovaného 
teplého dne jsme vyjeli na Ohři, která jede...Dominik chytil uplavávající botu pod stromem, uf, dobrý... 

Tento úsek byl zase jiný, více kamenitý, píšou to i ve vodáckém průvodci. Kdo si myslel, že už pozná ve vodě 
schovaný kámen, ten musel uznat, že řeka má svá neviditelná tajemství. Tak jsme zůstali nečekaně viset na špičce 
kamene uprostřed řeky, nemohli nic dělat než čekat, co loď a proud udělá. Jednou nás vysvobodil náraz jiné lodi a 
ani jsme se nevyklopili. Dnes už to bude poměrně krátké, dojedem do Svatošských skal, oslavíme neděli mší svatou 
a pak už je to do Varů kousek. Nádherná příroda, skály, lesy, větší turistický provoz na suchu pěšky i na kole. 
Mše svatá byla krásná, na kraji lesa u nového prostorného kempu ve Svatošských skalách, mušky poletovaly                  
v paprscích slunce mezi kmeny stromů, kolem kamenného oltáře běhal rejsek a my přemýšleli, zda jsme a čím 
toužíme pro Boží slovo být...skálou, trním nebo úrodnou půdou? 

Po klidném obědě už bylo cítit, že je blízko loučení, kdy nám to jede domů, jak to provedem a tak... Ale ještě tu 
máme cestu do Varů, užíváme si ty krásné pohledy z koryta řeky na svět, poslední možnost vyčerpání fyzických 
sil při pořádném záběru pádlem, spojení lodí a lidí uprostřed řeky na kraji města, 
poněkud zvláštní společenství na vodě. 
No a to počasí, jak je možné to takhle naplánovat, když to zpočátku vypadalo 
přinejmenším nevesele? Po pár rozhovorech jsem zjistila, jak moc pro nás 
takové vodní dobrodružství znamená - společná modlitba a mše sv.v přírodě, 
společenství lidí, co mají rádi Boha a lidi. Díky všem za krásné tři dny na vodě a 
hlavně otci Pavlovi za organizační a duchovní záštitu. Ahooooooj :-) 

                                        Klimešovi 

Tábor pro děti – 31. 7. – 5. 8. 2017  
Dvacet devět dětí, pět vedoucích a dvě ženy v kuchyni hostila jesenická 

fara. Tématem tábora byl tentokrát sv. František, který na začátku přijal děti do 
svého řádu a na konci zemřel. A jeho životem byly inspirovány mnohé hry a 
soutěže. Přežili jsme to zdraví a šťastní. 
 

Bazar naboso – 6. 8. 2017 
K prodeji bylo k dispozici všechno možné, co přes týden nanosili lidé na faru. Na opravu brány na hřbitov se 

vybralo přes dvacet tisíc. To ale nebylo všechno: šily se bosé boty, točilo pivo, hrála pohádka o Jirkovi s kozou. Na 
závěr rokycanští farníci předvedli své divadlo o bl. Hroznatovi s velkolepou výpravou. 
 

Putování na Svatou Horu – 25. – 27. 8. 2017 
Šlo nás pěšky asi patnáct lidí. Pouť jsme zahájili v šest ráno v kostele a pak jsme se po lesních a polních 

cestách a malých silničkách dostali po asi čtyřiceti kilometrech na poutní místo Svatá Dobrotivá u Zaječova. Je to 
kostel, kde člověk tuší jeho zašlou slávu. Obrovská pomalu chátrající stavba uprostřed malé vesničky, který kdysi 
dávno pojímal zástupy poutníků.  


