
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

24. 9. 2017 – 25. neděle v mezidobí 

 

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 , 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. 
� V neděli 24. 9. bude v 17:00 na faře beseda s cestovatelem Martinem 

Dolejšem o jeho cestě do Kyrgyzstánu. Adorace z tohoto důvodu nebude. 
� Ve čtvrtek 28. 9. 

je slavnost sv. 
Václava, hlavní-
ho patrona čes-
kého národa. 
Mše sv. bude 
v dýšinském 
kostele v 17:30. 
� V pátek 29. 9. je 

svátek sv. Mi-
chaela, Gabri-
ela 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. 
Pojedeme do Všenic, odkud 
půjdeme do Smědčic a Dýšiny. 
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 pohoštěním, následuje 
promluva a diskuze. Pokud 
byste chtěli pomoci s přípravou 
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. 
� Ve středu 18. 10. je svátek sv. Lukáše. 
� Ve čtvrtek 19. 10. bude v 15:00 na dýšinské faře setkání seniorů.  
� Ve čtvrtek 19. 10. bude v 18:30 ekumenická modlitba na evangelické faře 

v Chrástu.  
� V sobotu 21. 10. bude na faře podzimní bazar. Dýšinská schola vystoupí 

v kostele se zhudebněnou básní Václava Renče Popelka nazaretská.  
 

.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kopat základy  
Moc se mi líbilo kázání 

biskupa Tomáše na letošní  
diecézní pouti v Teplé. Vycházelo 
z evangelia o muži hloupém, který 
si stavěl svůj dům na písku a muži 
moudrém, který si stavěl dům na 
skále (Mt 7,24-27). Biskup mluvil o 
tom, že stavět dům na skále 
znamená kopat hluboké základy, 
což znamená únavnou práci, která 
není vidět. Nakonec zbude čas na 
oněch mohutných základech 
postavit třeba jen malý domeček. 
Mezitím druhý muž, který se se 
základy nezdržuje, postaví za 
stejný čas obrovskou vilu. A biskup vyzýval, abychom si zvolili onu první možnost.  

Kopat základy znamená dělat to podstatné: starat se o to, aby život diecéze, farnosti i každého 
z nás byl zakotven na Kristu. Možná už pak nezbude mnoho času a energie na velkolepé akce, které 
budou druhými obdivovány, o kterých se bude mluvit a dostanou se do televize. Možná se podaří 
z oněch viditelných věcí postavit jen malou chatrč, která ale bude mít své základy ukotveny v Kristu. 

Asi to známe každý z nás: člověk si udělá čas na modlitbu v kapli nebo doma před křížem nebo se 
rozhodne jít ve všední den na mši sv. a když odchází z kaple, od kříže nebo z kostela, má pocit 
prázdných rukou. Za stejnou dobu mohl doma umýt auto, opravit poličku, vyžehlit košile nebo uklidit 
pokoj. Asi to známe i ve farnosti: máme mnohem větší  pocit, že jsme udělali něco důležitého, když se 
podaří nějaká přednáška na faře, na niž přijde mnoho lidí a o které se pak píše v obecním zpravodaji, 
než když skončí tichá adorace v kostele, při které se nic viditelného neodehrálo a o které se nikde psát 
nebude. Kopat základ není nic povznášejícího, je to úmorná práce s krumpáčem a lopatou. Stavět bez 
základů znamená hned se vrhnout do realizace svých nápadů, jak by měl můj palác vypadat, se všemi 
římsami a štukovými ozdobami, se všemi věžičkami a pozlacenými korouhvičkami, jehož trvanlivost ale 
prověří první povodeň nebo vichr. 

Moc se mi to biskupovo kázání líbilo, myslím, že bylo řečeno pro mě, myslím, že máme občas 
problémy s malou vírou, že to, co můžeme vykonat při modlitbě, při adoraci nebo při mši sv., je pro nás i 
pro lidi kolem nás mnohem důležitější než vyžehlené košile, uklizený pokoj nebo přednáška na faře.  

Kéž by se nám dařilo dál žehlit si své košile, připevňovat poličky a mýt svá auta, kéž by se nám 
dařilo dělat dál přednášky na faře, ale kéž by to všechno stálo na hlubokých základech, které sahají až 
na samou skálu. Kristus je skála. 

    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 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 



Přednáška Jiřího Grygara v kostele 
V pondělí 28. 8. 2017 zavítal do dýšinského kostela slavný astronom 

a popularizátor vědy Jiří  Grygar. Před naplněnými lavicemi pronesl 
přednášku s obtížným názvem Záludné výběrové efekty a zářné vyhlídky 
astronomie, při níž stručně představil nejdůležitější poznatky astronomie 
v průběh dějin.  

Moc děkujeme manželům Blažkovým, kteří návštěvu tohoto 
vzácného hosta zrealizovali a po přednášce ho odvezli domů do Prahy. 

 

Požehnání školákům a odpoledne plné her 
 Na první den školního 
roku, což bylo letos 4. září 
2017, se již jako tradičně 
požehnání-chtiví školáci 
sešli v půl páté v kostele. 
Když vyslechli příběh o 
mnichovi tkajícím koberec, 
obrátili koberec v kostele a 
obdrželi požehnání, vydali se 
na farní zahradu, kde pro ně 
farnost s TJ Sport pro 
všechny připravili deset 
různých soutěží inspiro-

vaných školními předměty.  
A tak při zeměpisu přiřazovali k mapě 

hlavní města států, při matematice řešili 
početní příklady a výsledek sráželi míčkem, při 
chemii zkoušeli čichem různé látky, při fyzice 
projížděli trasu na papíru s železným 
knoflíkem, který zespodu drželi magnetem, při 
tělocviku probíhali překážkovou dráhu, při 
hudebce hráli na varhánky písničku, při češtině 
se podepisovali nohou, při dějepisu 
archeologicky vykopávali plyšáky, při výtvarce 
skládali z vystřižených geometrických tvarů 
obrázky, zkrátka hezké to bylo. Děti obcházely 
tyto disciplíny se žákovskými, aby na konci 
obdržely vysvědčení a malou odměnu. Děkuju 
všem, kdo se jakkoliv zapojili.  

 

Koncert varhan a  
zobcových fléten v kostele 

V sobotu 9. září zazněl v dýšinském kostele krásný koncert. 
Varhany rozezněl bývalý regenschori u plzeňské katedrály Pavel 
Šmolík, který bude nově tutéž službu vykonávat na Svaté Hoře. O 
zvuk zobcových fléten se postarala Iveta Fraitová.   

Úchvatná byla zejména závěrečná improvizace na písně, jejichž 
čísla visela náhodou na kazatelně. 

 

Oprava brány na hřbitov 
Probíhá oprava barokní brány na hřbitov. Zatímco o 

restaurování kamenné výzdoby portálu se vrhl pan Granát ze 
Starého Plzence, všeho ostatního, tj. nové střechy a 
naštukování, se zhostili Nedvědovi z Letkova. Děkujeme. 
Děkujeme také všem, kdo přispěli do sbírky. Šedesát tisíc se 
vybralo v rekordním čase. 

 

Restaurování oltáře  
sv. Barbory a kazatelny 

Restaurátor pan Halata dokončil poslední pozlacovací 
práce na oltáři sv. Barbory v dýšinském kostele a nyní začíná 
s restaurováním kazatelny. Pod tmavěhnědým přetěrem se skrývý barokní 
mramorování ve stejných odstínech, které zazářili na oltáři sv. Barbory. 
Hotovo by měl být do března. Střechu kazatelny ochotně pomohli sundat a 
odvézt Miloš a Dominik Hahnovi. Děkujeme.  

 

Dřevěné lavice v kostele? 
Deset zachovalých barokních lavic s vyřezávanými čely by možná 

bylo možné získat pro přední část dýšinského kostela. Lavice jsou usklad-
něny ve stodole, jsou zaprášené a špinavé, ale dřevo je zdravé. Bylo by 
nutné je na některých místech znovu sklížit a zasadit do trámů, v nichž 
původně spočívaly. Sedí se v nich celkem pohodlně. Minulý pátek si je byli 
prohlédnout Karel 
Panc, Ladislav Bohu-
slav a farář. Na farní 
radě o této změně 
proběhla diskuze 
s rozdílnými názory. 

Co vy na to? Ozvěte se prosím se svým pohledem. 
 

 

Hádanky 
Kolik je písmen v Bibli? B – I – B – L – E. Pět. 
Která svatá není v nebi? Svatá Hora. 
Který svatý má uprostřed oko? PrOKOp. 
Kteří sportovci jsou nejzbožnější? Cyklisté. Velmi jim 
záleží, aby měli v pořádku duše. 
 

Deník Brousek, 6. 7. 1876 


