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• V pondělí 5. července je slavnost 
sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv. 
v Dýšině bude výjimečně v 17:00. 
Bude ji sloužit P. Maciej Gozdzik 
z Rokycan. 

• V červenci a srpnu se nebudou konat úterní setkání nad biblí, čtvrteční 
katechizmus ani páteční setkání mládeže. Pondělní modlitby matek 
zůstávají.  

• Od úterý 6. 7. do pátku 9. 7. a v úterý 13. 7., ve čtvrtek 15. 7. a 
v pátek 16. 7. nebudou mše sv. a P. Pavel nebude v Dýšině přítomen. 
Důvodem je studentská akce a skautský tábor. Díky za pochopení. 

• V sobotu 10. července bude od 13:00 na faře v Dýšině duchovní 
obnova pro ženy. Bude trvat cca do 16:30. 

• Ve středu 14. 7. je slavnost bl. Hroznaty, patrona plzeňské diecéze a  
mše sv. bude v Dýšině výjimečně v 18:00. 

• V neděli 18. 7. bude při mši sv. v 11:30 v Dýšině pokřtěna Karolína 
Tizlerová.  

• Ti, kdo se přihlásili na farní dovolenou v Rumunsku (7. – 15. srpna), ať 
prosím složí zálohu 500,- Kč u paní Bradáčové.  

• Je stále možno se přihlásit na farní tábor dětí na faře ve Strážišti u 
Plas (26. – 31. července) 

• Na nová okna v přízemí fary zbývá vybrat cca 17.000,- Kč. Pokud byste 
chtěli na tento účel přispět, můžete tak učinit buď osobně u kněze nebo 
do kasičky, která je připravena v kostele. Všem ochotným dárcům již předem velmi děkujeme.  

• Ženy, které se schází v pondělí na modlitbách za své děti, vám nabízejí svou službu přímluvné 
modlitby – vložíte-li lístek s vaší potřebou do připravené krabičky na stolku s novinami v dýšinském 
kostele, budou se při svém setkání na tento úmysl modlit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sv. Cyril a Metoděj   

Když se studenti na středních školách učí o Cyrilovi a Metodějovi, učí se především to,  
že jsou autoři slovanského písma, překladů knih, obhájci svébytnosti slovanské kultury proti 
západnímu vlivu, obhájci slovanského jazyka, obhájci politické nezávislosti zemí Velké Moravy. 
Podle těchto charakteristik bychom si možná spíše představili národního buditele než mnicha a 
biskupa…  

Asi není třeba pochybovat o tom, že pro Cyrila a Metoděje bylo nejdůležitější hlásání 
evangelia. Ale věděli, že život podle evangelia není jen čas, který člověk stráví na modlitbě 
nebo při bohoslužbě. Evangelium prostupuje celý lidský život. Věděli, že věci evangelia může 
sloužit kultura národa, politické poměry, jazyk.  

Občas se člověk setká s tím, že třeba někdo pronese, proč dělat koncerty v kostele, 
když se tam lidi nechodí modlit, ale poslouchat hudbu. Nebo že se křesťanovi vyčítá, že se 
angažuje ve veřejných záležitostech, místo aby napnul své síly do farnosti. Nebo že se říká, že 
charitativní služba církve má smysl jen tehdy, když skrze ni lidé uvěří. Myslím si, že to tak není. 

Jako křesťané smíme věřit, že celý tento svět máme přetvářet v Boží království, celý 
tento svět má smysl a bude jednou naplněn. Křesťané by měli podporovat všechno, co slouží 
lidštějšímu světu, všechno, čím se společnost kolem nás podobá více ideálu Božího království. 
Sem patří předávání víry na prvním místě, ale sem patří i spravedlivé společenské uspořádání, 
sem patří i kultura, sem patří 
vzájemná lidská solidarita. 
To všechno je věcí 
evangelia. 

Tohle nám mohou říci 
osobnosti soluňských bratří 
Cyrila a Metoděje, o nichž 
se studenti učí nejen to, že 
hlásali křesťanství, ale i to, 
že díky nim rozkvetla 
slovanská kultura. Myslím, 
že klidně můžeme souhlasit 
s tím, že i toto patřilo k úkolu 
našich prvních hlasatelů 
evangelia. 

P. Pavel  
  

PRAVIDELNÝ  
PRÁZDNINOVÝ 
PROGRAM 
 
DÝŠINA: 
pondělí  
• 19:00 – modlitby 

maminek za své děti – 
fara 

úterý 
• 17:00 - možnost zpovědi 

– kostel 
• 17:30 – mše sv. 
středa 
• 16:00 – mše sv. 
čtvrtek 
• 17:30 – mše sv. 
pátek 
• 17:00 – adorace, 

možnost zpovědi –kostel 
• 18:00 – mše sv. 
sobota 
• 16:00 - mše sv. 
neděle 
• 11:30 – mše sv. 
• kafe po mši - fara  
TŘEMOŠNÁ: 
nedělní mše sv: 8:00 – 
dům Exodus 
DRUZTOVÁ: 
nedělní mše sv: 9:45 – 
kaple na návsi 

OHLÁŠKY 
 

aktuální 
informace o 
farnosti: 
www.farnost-
dysina.wz.cz  
kontakt:  
P. Pavel 
Petrašovský,  
tel.: 
737 814 525, 
boyda@centru
m.cz 



 

Naši převzácní slovanští 
věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj  

 
Svatí Cyril a Metoděj, patroni Evropy, byli bratři a 

pocházeli z řeckého města Soluně. Jejich otec byl v první 
polovině 9. století vysokým hodnostářem byzantského 
císařství. Metoděj se původně věnoval také úřednickému 
povolání, ale náhle se zřekl úspěšné kariéry a stal se 
prostým mnichem. Konstantin (později Cyril) si zvolil 
duchovní stav hned po skončení studií a byl vysvěcen na 
kněze. Konstantin už od mládí vynikal bystrým duchem a 
zbožností. Při studiu na cařihradském císařském dvoře brzy 
ovládl všechnu tehdejší učenost a byl za to obdivován 
svými učiteli, kteří ho obdařili titulem Filosof. Když mu bylo 
24 let, byl císařem vyslán na misii k Saracénům, kde měl 
velké úspěchy v disputacích. Tam se ho také pokusili 
otrávit, ale milost Boží však byla s ním. 

Okolo roku 860 byl Konstantin spolu se svým 
bratrem Metodějem vyslán byzantským císařem opět na misijní cestu, tentokrát k Chazarům. Při této 
cestě se bratřím podařilo nalézt a vyzvednout z moře ostatky svatého papeže Klimenta I.                    
V chazarské zemi pak vedli rozhovory s Chazary, Židy i Saracény. Výsledkem bylo to, že chazarský 
vládce přijal křesťanství za oficiální náboženství. 

Na žádost moravského knížete sv. Rostislava byli posláni na Moravu. K tomuto úkolu se 
napřed dobře připravili. Sv. Konstantin sestavil písmena pro slovanský jazyk, přeložil do něho části 
Písma svatého, které se čtou při bohoslužbách, a přeložili také všechny obřadní knihy. Na Moravě 
měli velký úspěch. Svatí Konstantin a Metoděj si vybrali z moravského lidu brzy vhodné kandidáty pro 
duchovenský stav a vzdělávali je, aby národ měl co nejdříve kněžstvo z vlastní krve. V r. 867 se 
vydali s čekateli na kněžství do Cařihradu a cestou byli přijati římským papežem Hadriánem II., který 
schválil dílo slovanských věrozvěstů včetně slovanské bohoslužby.  

Svatý Konstantin v Římě těžce onemocněl, a když cítil, že se neuzdraví, vstoupil do 
kláštera a přijal mnišské jméno Kyrillos (Cyril). Před smrtí, vida nebezpečí hrozící vykonanému dílu, 
prosil svatého Metoděje, aby neopouštěl misijní práci na Moravě. V den zesnutí se modlil se slzami, 
aby Bůh zachoval moravské duchovní stádce a nato, políbiv bratra i všechny shromážděné 
návštěvníky, vydechl dne 14. února 869 svou šlechetnou a svatou duši. 

Po zesnutí svatého Cyrila byl Metoděj vysvěcen na biskupa a poslán zpět na Moravu. Svatý 
Metoděj pokračoval na Moravě s velkým úspěchem v práci; počet slovanských duchovních rostl a lid 
zanechával pohanských bludů. Přistupoval ke křesťanské víře ne z donucení, ale s láskou. Do tohoto 
období patří též pokřtění českého knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily, babičky svatého 
Václava. 

Před svou smrtí se svatý Metoděj věnoval překladu do slovanského jazyka částí Písma 
svatého, které dosud přeloženy nebyly. Když dílo dokončil, postaral se o vhodného nástupce v osobě 
svatého Gorazda, jednoho z nejvěrnějších svých moravských učedníků. Naposledy se svatý Metoděj 
zúčastnil bohoslužeb na Květnou neděli, v dubnu r. 885. Tři dny nato 6. dubna 885 zesnul. 

Náš národ měl díky sv. Cyrilu a Metodějovi první ze všech ostatních středoevropských a 
západoevropských národů svou národní literaturu, zatímco u jiných národů celého tohoto velkého 
území byly knihy psány v latinském jazyku a byly tudíž pro lidové vrstvy nesrozumitelné a 
bezvýznamné. 

Petr Blažek 

STRÁNKA PRO DĚTI 
Skála církve 

 


