
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

29. 10. 2017 – 30. neděle v mezidobí 

 

O H L Á Š K Y :  
� V úterý 31. 10., 14.11 a 28. 11. bude v 18:30 na faře pokračování Kurzu 

alfa – úvodu do křesťanské víry pro všechny, věřící i nevěřící. Kurz 
probíhá 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. 
� Ve středu 1. 11. je slavnost Všech svatých. Vzhledem k tomu, že se 

posunula oprava dlažby v dýšinském kostele, nebude mše sv. 
v kostele v Druztové, jak bylo oznámeno, ale v Dýšině, a to v 17:00. 
� Ve čtvrtek 2. 11. je vzpomínka na věrné zemřelé – dušičky. Mše sv. 

budou opět jinak, než bylo ohlášeno: v 16:00 v kapli v Druztové a 
v 17:30 v kostele v Dýšině.  V 19:00 bude dušičková pobožnost na 
hřbitově za Smědčicemi.  
� Plnomocné odpustky pro zemřelé je možné získat prvních osm 

listopadových dnů. Podmínkou jsou: přijetí svátosti smíření v blízké 
době, svaté přijímání v daný den, modlitba n úmysl papeže. Dále je 
třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru). Od  poledne 
1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky získat návštěvou kostela 
spojenou s modlitbou Páně a vyznáním víry.  
� V sobotu 4. 11. budou dušičkové pobožnosti: v 16:00 na hřbitově 

v Druztové, v 17:00 na hřbitově v Dýšině 
� V sobotu  4. 11. bude v 18:30 na dýšinské faře setkání chlapů. 

Začneme přípravou kostela na opravu dlažby: sundáme obrazy a 
zakryjeme oltáře igelitem. 
� V neděli 5. 11. po mši sv. v Dýšině bude pokračovat příprava kostela 

na opravu dlažby: zakryjeme igelitem varhany a přestěhujeme lavice 
do zadní části kostela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� V úterý 7. 11.  bude v 18:30 na dýšinské faře ekumenická modlitba 

s evangelickým sborem z Chrástu. 
� Ve čtvrtek 9. 11. je svátek posvěcení Lateránské baziliky. 
� Od pátku 10. 11. do neděle 12. 11. bude víkendový výjezd mládeže 

farnosti do Manětína. Spát budeme na místní faře, spacáky s sebou. 
Vyráželo by se v pátek po mši sv., návrat by byl v neděli před dýšinskou 
mší sv. V sobotu 11. 11. z tohoto důvodu mše sv. nebude.  
� Od čtvrtka 16. 11. do soboty 18. 11. nebudou z důvodu studentské akce 

mše sv. 
� Ve čtvrtek 23. 11. bude v 18:30 ekumenická modlitba v modlitebně 

evangelického sboru v Chrástu (Železniční ul.) 
� V neděli 26. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále. Od 13 do 17 hod. se 

bude na faře pod vedením Brůčkových vyrábět keramický betlém. 
� Adventní duchovní obnova na Lomci bude letos o víkendu 15. – 17. 

prosince. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vsypy 
 

Vzpomínám si na 
jeden velmi zvláštní 
pohřeb, který se odehrál, 
když jsem byl kaplanem 
v Ostrově. Volali mi 
z krematoria, že by po-
třebovali kněze, neboť 
budou mít vsypy. 

Nevěděl jsem moc, 
o co jde, ale v určený 
den v určený čas jsem 
byl na hřbitově. Jednalo 
se o to, že vždy jednou 
za rok vzali urny 
s popelem zemřelých, 
které si nikdo nevyzvedl, 
příbuzným snad dali nějak vědět, že mohou přijít. Pozvali profesionálního pohřebního řečníka a pro 
případ, kdyby byl náhodou někdo věřící, i kněze. Před námi bylo v řadě za sebou asi patnáct 
vyrýpnutých drnů.  Řečník pronesl svou řeč, já se krátce pomodlil a vykropil urny svěcenou vodou. Pak 
zřízenec krematoria oblékl bílé rukavice a těch patnáct uren jednu po druhé do těch děr v zemi vysypal, 
na popel přimáčkl drny a šlo se domů. 

Zůstal ve mně rozpačitý pocit. Byl jsem velmi vděčný za naše katolické pohřby s rakví před oltářem 
a mší svatou slouženou za zemřelého, ona akce na hřbitově se mi zdála neuctivou k zemřelým, 
zapomenutí nebožtíci, o něž nikdo nestojí, kteří jsou anonymně pohřbeni bez jakéhokoliv náhrobku na 
louce jako když zahrabáváte mršinu, odsouzeni k zapomnění, a aby se neřeklo, odehraje se krátké 
divadlo s jakýmsi obřadem, na nějž stejně nikdo není zvědavý.  

A zůstaly ve mně rozpaky z toho, co pronesl profesionální řečník. Mluvil vznešeně o tom, že ostatky 
drahých zemřelých teď předáváme Matce Zemi a jak je krásné, že z jejich těl teď poroste tráva. Nevím. 
Mně na tom, že se z těl stane hnojivo pro trávu, nic krásného nepřipadalo. A myslel jsem si, že pokud 
má o smrti něco říci člověk, který nemůže nebo nechce mluvit o Bohu, je odsouzen k tomu mluvit 
nesmysly.  

Dušičky jsou svátky, kdy se ke slovu „smrt“ přidává slovo „Bůh“ a dává to smysl. Dušičky jsou 
svátky, kdy se k beznadějně zavřeným hrobům našich zemřelých přidává fakt Ježíšova hrobu, který se 
otevřel a Pán vstal z mrtvých.  

Buďme vděčni za to, že když o Dušičkách přicházíme ke hrobům, nemusíme vymýšlet hloupé věty 
o Matce Zemi a o trávě, která si bere sílu z těl zemřelých, a smíme se  pomodlit Otčenáš. 

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.   
čtvrtek 
• 17:30 –  mše sv. 
• 15:30 – příprava na 

první sv. přijímání – 
fara 

(16.11. mše sv. nebude) 
pátek 
• 17:15 – adorace, 

možnost zpovědi  
• 18:00 – mše sv. 
• 19:00 - setkání 

mládeže – fara     
(17.11.mše sv. nebude) 
sobota 
• 17:30 - mše sv.  
(11.11. a 18.11. mše sv. 
nebude) 
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 

OD 6. 11. BUDE PROBÍHAT REKONSTRUKCE DLAŽBY A 
ELEKTRIKY V DÝŠINSKÉM KOSTELE A KOSTEL BUDE ASI 
DO KONCE LISTOPADU UZAVŘEN. Mše sv. budou ve všední 
dny na faře, v neděli v 8:45 v kapli na návsi v Druztové a 
v 11:00 v kostele na hřbitově v Druztové. Prosím, pokud nemáte 
odvoz nebo jej naopak můžete nabídnout, zapište se do tabulky 
v kostele nebo volejte 737 814 525. 



Setkání pro seniory 
 

Ve čtvrtek 19. 10. se odehrálo na 
faře tradiční říjnové setkání seniorů. 
Pozvaným neseniorem byla tentokrát 
Petra Bernhardtová, která se v Ledovci 
v Ledcích stará o lidi s duševní nemocí. 

Mluvila třeba o tom, že člověk 
s tímto problémem se musí naučit sám 
sebe nepovažovat za svou diagnózu. Má-
li třeba schizofrenii, nesmí se považovat 
za někoho, jehož identitu určuje jeho 
nemoc, ale za někdo, kdo dejme tomu je táta od rodiny, sbírá 
známky, stará se o zahrádku a mimo jiné se potýká se svou nemocí. 
Je dost možné, že se tato moudrá rada nebude týkat jen duševní 
nemoci. Po přednášce jsme se pak věnovali zpěvu prostonárodních 
písní s kytarou až do úplného  vyčerpání přítomných. 
 

Podzimní bazar na faře 
  

V sobotu 21. 10. vypukl na faře podzimní bazar – výprodej 
zimního oblečení a obuvi, které si nikdo z pochopitelných důvodů 
nekoupil při letním bazaru. Za cenu deset korun za kus si mnozí lidé 
odnášeli z fary plné tašky našeho zboží. Výtěžek byl věnován na 
dofinancování opravy barokní brány na hřbitov.  

Mimoto se Brůčkovi postarali o kavárnu a čajovnu ve farním sále, kterou mnoho lidí využilo 
k příjemnému posezení. Anička Havelková zas vedla dílnu k výrobě vlněných bambulí. Pod její 
podrobnou instruktáží to zvládl opravdu každý. 

 A tak odpoledne příjemně uběhlo a přiblížila se šestá hodina, kdy v kostele měl začít koncert 
Popelky nazaretské. 
 

Popelka nazaretská 
  

V Dýšinská schola předvedla 
v sobotu 21. 10. návštěvníkům kon-
certu v kostele, že si krásně nacvičila 
(pod vedením Renči) Renčovu Popelku 
nazaretskou.  

Zhudebněný text básně o 
Panně Marii, kterou Václav Renč složil 
v r. 1955 v komunistickém vězení v Le-
opoldově, se linul kostelem doprovázený kytarami, flétnou, houslemi, varhanami a čelem, paní 
doktorka Blažková  krásně recitovala části, které Vít Petrů v sedmdesátých letech nezhudebnil, a až 
na druhou kytaru to vše bylo dokonalé. 

Na konci se ozval předlouhý potlesk a mnohým citlivějším posluchačům se v očích leskly slzy.  
Schole patří velké poděkování. Kdo si nechal tuto příležitost ujít, přišel o hodně. 
 

Pouť ke sv. Šimonu a Judovi 
 

V sobotu 28. 10. byla kromě státního svátku i slavnost sv. Šimona a Judy, kterým je zasvěcen 
dýšinský kostel. Pouť jsme slavili tradičně: již podeváté jsme se sešli v Chrástu na nádraží, nastoupili 

do vlaku, aby nás odvezl do Plzně na Doubravku. Odtud jsme se 
odebrali do kostela sv. Jiří, v němž nám salesián P. Pavel Lepařík 
požehnal k pěší pouti. 

Vyšli jsme do krásné přírody listnatých lesů u Berounky, 
brodili jsme se v záplavách okrového listí, listovali jsme listy 
v kancionálu, a zpívali písně z něj, opékali buřty, modlili se 
růženec, rozjímali jsme nad oblíbenými texty z Písma účastníků 
pouti. V Chrástu jsme se 
zastavili k modlitbě na evan-
gelické faře. 

Ve tři hodin se pak 
konala poutní mše, na niž 

přijel i staňkovský farář P. Vojciech Pelowski se svými farníky a 
rodina Kamarádova z Ostrova. 

Po mši sv. se šlo na faru jíst a pít a 
zpívat, jak je dobrým katolickým zvykem. 

Končili jsme tím, že jsme se v kapli 
pomodlili nešpor z poutní slavnosti. 

 

Opravená brána na hřbitov 
 

V říjnu byla dokončena oprava barokní brány na 
hřbitov, kterou projektoval architekt Jakub Auguston, autor 
dýšinské fary. Restaurování kamenného portálu prováděl 
Karel Granát ze Starého Plzence. Pískovec, který se 
rozpadal, byl zpevněn, díky doplnění umělým kamenem 
dostaly všechny kamenické ozdoby svůj původní tvar a 
stříška byla opatřena olověným plechem. Byly také 
zrestaurovány kuželkovité ozdoby, tzv. čučky, na obou 
stranách brány a restaurátoři k nim vyrobili nové koule na 
jejich vrcholu. O výměnu tašek a opravu omítky se postarali 
Nedvědovi z Letkova, o obílení paní Bradáčová.  

Všem, kdo na opravu brány přispěli, patří velké 
poděkování. 

 

Pro děti: Dušičky 
 

  
 
 
  


