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O H L Á Š K Y :  
 
 
 
 
 
 
 
 
� Každý adventní čtvrtek bude v 5:00 ráno v dýšinském kostele rorátní mše 

sv. za svitu svíček se zpěvem staročeských rorát doprovázeným houslemi. 
Večerní mše sv. nebude. 
� V úterý 5. 12. bude v 18:30 na dýšinské faře ekumenická modlitba spolu 

s evangelickým sborem z Chrástu. 
� V pátek 8. 12. je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 

hříchu. 
� V úterý 12. 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.  
� O víkendu 15. – 17. 12. bude adventní duchovní obnova na poutním místě 

v Lomci u Vodňan. Pokud se chcete zúčastnit, zapište se prosím do tabulky 
v kostele u novin nebo volejte 737 814 525. Z tohoto důvodu nebudou mše 
sv. 15. a 16. 12. V neděli 17. 12 bude sloužit mši sv. některý z plzeňských 
kněží. 
� Ve čtvrtek 21. 12. bude v 18:30 ekumenická modlitba na evangelické faře 

v Chrástu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rorate coeli desuper 
 

Když všichni normální lidé ještě spí, 
začíná každý adventní čtvrtek v pět hodin ráno 
v dýšinském kostele rorátní mše sv. Letos bude 
probíhat v ještě rozkopané lodi, uprostřed do 
igelitů zabalených oltářů.  

Mše sv. je v temném kostele, prostor 
ozařují jen svíčky. Zpíváme přitom nádherné 
staročeské rorátní zpěvy, které doprovází na 
housle Renata nebo David Klimešovi.  

Ještě předtím však začínáme u sakristie. 
Každý vyfasuje svíčku a nejprve obcházíme 
kostel za zpěvu krásného latinského hymnu 
Rorate coeli desuper. Slovům samozřejmě 
téměř nikdo nerozumí, ale přesto tento ranní zpěv rozechvívá srdce. Pojďme si tedy onen starobylý text 
přeložit a chvíli nad ním rozjímat. 

Roráte, coeli, désuper, et nubes pluant iustum. - Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása. 
Nebe je zavřené, Bůh se neprojevuje, mlčí. Mám dvě možnosti: buď s Bohem přestat počítat a pozvolna 

uspořádat svůj život  bez něj, nebo být drzý a začít se pokoušet o nemožné: se vší touhou, kterou ze sebe 
vymáčknu, volat, aby se už konečně nebe protrhlo, vždyť bez toho tento život nedává smysl.  

Ne irascáris, Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: ecce cívitas Sáncti facta est desérta, Sion 
desérta facta est, Jerúsalem desoláta est: domus sanctificatiónis tuae et glóriae tuae, ubi laudavérunt 
te patres nostri. 

Odlož hněv svůj, ó Pane náš, a zapomeň už na naše nepravosti. Hle, tvé svaté město je 
pouští, opuštěný je Sión, Jeruzalém je liduprázdný, to místo tobě zasvěcené, dům tvé slávy, kde 
k chvále tvé zpívali otcové naši. 

Mám za sebou dlouhou cestu. Na svých malých odbočkách jsem si vybíral své oblíbené modly, můj život 
je série drobných kompromisů a maličkých uhnutí z cesty. Přišel čas se zastavit a rozhlédnout se kolem sebe 
a najednou s údivem zjišťuji, kam jsem se dostal. Kolem mě je poušť, vyprahlá země, v níž nic nemůže růst. A 
nikdo mě sem nedotáhl násilím, to já sám jsem se kdovíproč na svých mnohých  křižovatkách rozhodl jít právě 
sem. 

Peccávimus, et facti sumus tamquam immúndus nos, et cecídimus quasi fólium univérsi, et 
iniquitátes nostrae quasi ventus abstulérunt nos: abscondísti fáciem tuam a nobis, et allisísti nos in 
manu iniquitátis nóstrae. 

Pro hříchy své stali jsme se lidem nečistým a odpadli jsme jako zvadlé listí. Jako vichr nás 
uchvátily naše viny, když jsi před námi ukryl svou tvář a vydal nás napospas nepravosti naší. 

Bůh nemusí trestat. Stačí, když nebude dělat nic a vydá mě napospas mé nepravosti. Nemusí 
projektovat žádné peklo jako trest pro hříšníky. To si umím s obdivuhodnou bravurností vyrobit sám. Stačí 
nechat mi volnou ruku. Vynikám jako architekt vlastního pekla. 
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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.        

(v adventu v 5:00 
v kostele) 

• 15:30 – příprava na 
první sv. přijímání – 
fara 

pátek 
• 17:15 – adorace, 

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

mládeže – fara     
(15.12.mše sv. nebude) 
sobota 
• 17:30 - mše sv.  
(16.12. 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 

ASI DO 16. 12. PROBÍHÁ REKONSTRUKCE DLAŽBY A 
ELEKTRIKY V DÝŠINSKÉM KOSTELE A KOSTEL JE UZAVŘEN. 
Mše sv. jsou 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. 

VÁNOČNÍ PROGRAM: 
� neděle 24. 12. – Štědrý den:  
� 8:45 – mše sv. ze 4. neděle adventní – kaple v Druztové  
� 11:00 – mše sv. ze 4. neděle adventní – kostel v Dýšině 
� 22:00 – půlnoční mše sv. – kaple v Druztové 
� 24:00  - půlnoční mše sv. – kostel v Dýšině 
� pondělí 25. 12. – slavnost Narození Páně 
� 8:45 – mše sv. – kaple v Druztové 
� 11:00 – mše sv. – kostel v Dýšině 
� 15:30 – 16:30 – dýšinský kostel otevřen k prohlídce betlému 
� úterý 26. 12. – svátek sv. Štěpána 
� 8:45 – mše sv. – kaple v Druztové 
� 11:00 – mše sv. – kostel v Dýšině 
� 15:30 – 16:30 – dýšinský kostel otevřen k prohlídce betlému 
� středa 27. 12. – svátek sv. Jana Evangelisty 
� 17:30 – mše sv. s  žehnáním vína - kostel v Dýšině 
� čtvrtek  28. 12. – svátek sv. Mláďátek betlémských 
� 17:30 – mše sv. - kostel v Dýšině 
� neděle 31. 12. – svátek sv. Rodiny, sv. Silvestra I., papeže 
� 8:45 - mše sv. s obnovou manželských slibů – kaple v Duztové 
� 11:00 – mše sv. s obnovou manželských slibů – kostel v Dýšině 
� 23:15 – mše sv. na poděkování za uplynulý rok  
� pondělí 1. 1. – slavnost Matky Boží Panny Marie 
� 8:45 - mše sv.– kaple v Duztové 
� 11:00 – mše sv. – kostel v Dýšině 

 



Vide, Dómine, afflictiónem pópuli tui, et mitte quem missúrus es: emítte Agnum Dominatórem 
terrae, de Petra desérti ad montem fíliae Sion, ut áuferat ipse iugum captivitátis nostrae. 

Pohlédni, Pane, na ponížení lidu svého, ať přijde ten, jenž přijít má. Pošli Beránka, ať vládne 
zemi, od Skály na poušti až k hoře siónské dcery. Ať on sám sejme jho poroby naší. 

Je to drzé, nesmírně drzé, ale nemám jinou možnost, než si sednout jako žebrák na dlažbu a volat: 
Přijď, Pane, napravit, co jsem zpackal. Sám svůj život neumím. Pokoušel jsem se o to to zvládnout, ale 
zjistil jsem, že zkazím, na co sáhnu.  

Consolámini, consolámini, pópule meus, cito véniet salus tua: quare moeróre 
consúmeris, /quia innovávit te dolor? Salvábo te, nóli timére, ego enim sum Dóminus Déus 
tuus, Sanctus Israel, redémptor tuus. 

Přijmi útěchu, přijmi útěchu, můj lide drahý, neboť blízko je tvoje spása. Proč se stále trápíš 
v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachráním tě, neboj se, doufej! Vždyť já to jsem, já Hospodin, 
Pán a Bůh tvůj, Izraelův Svatý a Spása tvoje. 

A Bůh promluvil. Mohl by vyčítat, hrozit, trestat, nic z toho by nebylo divné. Jeho první slova jsou: 
Přijmi útěchu. Přemlouvá mě, abych se nechal utěšit. Buď tak hodný a přijmi útěchu. Copak takhle může 
mluvit Bůh? Jako Janu Křtiteli bránícímu se křtít Mesiáše mi říká: Připusť to nyní, neboť tak je to třeba. 
Přijmi útěchu. Vstup do Adventu.                                                                                   P. Pavel Petrašovský  
 

Víkendovka mládeže v Manětíně 
 

O víkendu 10. - 12. 11. 2017 vyrazila mládež farnosti na 
Manětínsko. Vyrazili jsme v pátek po dýšinské mši sv. a protože  
jsme měli půjčený minibus z DCM, potřebovali jsme k transportu 
jen jedno vozidlo. Ubytováni jsme měli být na místní faře. Při 
příjezdu nastal problém. Byli jsme domluveni na tajném místě, 
kde byl schován klíč. Při jeho vyprošťování jsme ho však 
naprosto zneškodnili, takže nakonec muselo pomoci pár 
telefonátů, po nichž přijela záchrana s klíčem náhradním.  

Začali jsme vařit večeři (nebo spíš „začaly“, protože to bylo 
převážně v režii holek). Večer se pořádal přebor ve stolní hře 
s poetickým názvem Postav a rozboř. Pak nešpory v kapli a šlo 
se spát. 

Sobotní ráno jsme začali adorací a ranními chválami. Po 
vydatné snídani jsme chvilku pátrali v m apě a když došlo 
k domluvě, kam bychom se chtěli vydat na výlet, přepravili jsme 
se autem do nejmenšího města ve střední Evropě Rabštejna 

nad Střelou. Prohlédli jsme si 
místní most, údajně starší než 
Karlův v Praze a zavzpomínali 
jsme na chvíle, kdy jsme viděli 
pohádku Šťastný smolař, v níž 
chtěl hlavní hrdina skokem 
z tohoto mostu spáchat 
sebevraždu. A pak jsme se 
vydali krásným údolím podél řeky Střely klikatící se v neskutečných 
meandrech mezi kameny a skalami uprostřed prudkého údolí. Jedno 
z nejprudších jsme pak museli zdolat směrem nahoru, protože tam 
nás podle mapy čekala modrá turistická značka, která nás dovedla 
zase zpátky do Rabštejna.  

Jelo se autem zpátky na faru, kde začala výroba pozdního 
oběda, palačinek. Trvalo to sice dlouho, ale stálo to za to, zvláště 

když byly tyto kulinářské výrobky potřeny domácí marmeládou od Stárů. 
Už pozdě odpoledne se konala mše svatá, opět v místní kapli. Po ní jsme hráli osvědčenou 

společenskou hru Aktivity, při níž se předvádí pantomimou, kreslí na papír nebo popisuje slovy pojem, 
jenž má uhádnout zbytek družstva. Tím jsme se propracovali až k večeru. Následovaly nešpory a 
spánek. 

V neděli ráno po modlitbě, zatímco se farář flákal sloužením mše sv. pro místní farnost, zbytek 
mančaftu uklízel faru. Vytíralo se, vysávalo se, mylo se, abychom v deset mohli naskákat do minibusu, 
zastavit po cestě u poutního kostela sv. Barbory, projít se po jeho lešení a zase uhánět dál, neboť jsme 
museli stihnout mši sv. v jedenáct v Druztové. 
 

Výroba keramického betlému 
 

Už po deváté se v Dýšině na faře vyráběl v neděli 26. 11. keramický betlém.  
Hlavní keramik Petr Brůček zasvěcoval každého z hojných příchozích do tajů 

práce s hlínou a pod jejich rukama pak mohly vznikat postavičky Ježíška, Panny 
Marie, sv. Josefa, tří králů, pastýřů, oveček, muzikantů, slonů, žížal, hadů a jiné 
havěti.  

Povedlo se a betlém bude o Vánocích vystaven v kostele, po Vánocích prodán, 
aby pomohl adoptivní dívce v Indii Marii Shalini. 
 

 Dýšinská schola v Kadani 
 

Dýšinská schola (spolu s recitátorským uměním 
paní doktorky Blažkové) je tak proslulá, že si ji zvou na 
koncertování i do tak vzdálených míst, jako je Kadaň. 
Stalo se tak v sobotu 25. 11. a mohlo za to pásmo 
recitace a zpěvu Renčovy básně Popelka nazaretská, 
kterou schola uvedla před nedávnem i v dýšinském 
kostele. 

 Začalo se odpoledne prohlídkou nádherné stavby 
kadaňského františkánského kláštera s přilehlým kostelem, kde právě probíhá odhalování úžasných gotických 
fresek.  

Koncert se konal v podvečer ve farním kostele na místním náměstí a byl stejně krásný jako ten v Dýšině.  
  

 
 

 
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Ejpovicích dlí se 
svou rodinou bývalá 
dýšinská farnice p. 
Marta Šašková, která 
se svým zemřelým 
manželem Jaroslavem 
hojně podpořila 
restaurování oltáře sv. 
Barbory i jiné opravy 
dýšinského kostela. 
Děkujeme. 

Pro děti: Adventní nesmysly 
 

Oprav tyto věty o Adventu: 
� Slovo „advent“ znamená „začátek zimy“.  
� Advent začíná, když se objeví první čokoládoví                                     

Mikuláši, a končí zabitím vánočního kapra.  
� V adventu se připravujeme na příchod tří králů.  
� V adventu používáme při mši bílou barvu, protože se těšíme na sníh.  
� Roráty jsou zvláštní adventní obrázky Panny Marie, která na nich drží 

rorýse jako znamení bdělosti.  
� Adventní věnec má tolik svíček, kolik je členů rodiny, pro každého jedna. 
� Rodiče Jana Křtitele se jmenovali Matouš a Sára.  
� V době, kdy k ní přišel anděl, žila Maria v Betlémě.  
� Jan Křtitel hlásal „Připravte cestu Pánu!“, aby lidé opravili silnici, po 

které pojedou Josef s Marií do Betléma 
� Jméno Ježíš vybrala Marie spolu s Josefem cestou do Betléma.  
� Když se Josef dozvěděl, že Panna Maria čeká dítě, šel to oslavit            

s přáteli. 


