
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

14. 1. 2018 – 2. neděle v mezidobí 

 

O H L Á Š K Y :  
� Od úterý 16. 1. do pátku 19. 1. nebudou z důvodu dovolené kněze 

mše sv. ani jiné aktivity farnosti.  
� V sobotu 20. 1. bude na dýšinské faře v 18:30 přednáška Marka 

Novotného o severní Tanzánii s promítáním fotek z této exotické 
země. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Ve čtvrtek 25. 1. je svátek Obrácení sv. Pavla. 
� V sobotu 27. 1. bude setkání dětí. Začíná se v 9:00 mší sv. pro děti, 

následuje oběd na faře a výlet . Večerní mše sv. nebude. 
� V sobotu 27. 1. bude od 19:00 zasedání ekonomické rady farnosti. 
� V pátek 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Při 

mši sv. se budou žehnat svíčky. 
� V sobotu 3. 2. je památka sv. Blažeje. Po mši sv. se bude udělovat 

svatoblažejské požehnání. 
� V neděli 4. 2. bude v 17:00 ekumenická bohoslužba v modlitebně 

evangelického sboru v Chrástu (Železniční ul.). 
� Ve čtvrtek 8. 2. bude v 18:30 na dýšinské faře spolu s evangelickým 

sborem z Chrástu ekumenická modlitba nad Písmem. 
� V sobotu 10. 2. bude na dýšinské faře přednáška Marka Novotného 

o Namibii. 
� Letní tábor farnosti pro děti bude letos v termínu 8. – 14. 7. na faře 

v Jesenici.  
� Pokud máte někdo zájem o novoroční žehnání bytu či domu, dejte 

vědě knězi (737 814 525, boyda@centrum.cz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Prezidentské volby 
 

Do druhého kola tedy postupují Zeman a Drahoš. 
Říká se, že českou národní povahu nejvěrněji 

vystihuje dobrý voják Švejk. Jeho autor Jaroslav Hašek 
nám nezanechal jen komickou literární figurku, ale někoho, 
v kom jako v zrcadle vidíme sebe sama a můžeme se s tím 
buď ztotožnit, nebo proti tomu bojovat. Národ Josefa 
Švejka nemá rád patetická slova a velká gesta, všemu se 
dokáže vysmát, všechno shodit, do kina chodí většinou na 
komedie, filmy s myšlenkou se u nás se moc netočí, 
protože Švejk v nás by si na ni hned vymyslel vtipnou 
hlášku. Sochy svým národním hrdinům moc nestavíme, 
hrdiny ostatně moc rádi nemáme a když se volí největší 
Čech, nejvíce hlasů dostane s příslovečným českým 
humorem neexistující Jára Cimrman. 

Za čtrnáct dní už budeme vědět, koho jsme si 
vybrali za svého prezidenta. Jeho volba je jiná než volba do 
obecních zastupitelstev, do parlamentu nebo do senátu. Víme dobře, že při ní nejde o to prosadit novou 
kanalizaci v obci nebo zvýšení důchodů, neboť na to prezidentovy pravomoci nestačí. Prezident je spíš 
někým, do koho projektujeme sebe sama, promítáme si do něj svou povahu a to, jací jsme nebo jací 

bychom chtěli být. Myslím, že osobnost přímo voleného 
prezidenta víc než cokoliv jiného ukazuje na českou 
národní povahu. Rozhodujeme se, jestli chceme, aby naše 
češství spíše reprezentoval bodrý hospodský humor, nebo 
žité hodnoty a morální kvality. Když byl poprvé zvolen 
prezidentem Miloš Zeman, kdosi k tomu poznamenal, že to 
báječně souzní s tím, jaký je u nás nejčtenější deník a 
nejsledovanější televize. Něco na tom bude. 

Nevím, kdo se stane naším novým prezidentem. Sám 
za sebe vím velmi dobře, koho bych na Hradě rád viděl a 
vím velmi dobře, koho bych tam vidět nechtěl. Ne proto, že 
bych se domníval, že prezident může kdovíco rozhodnout 
a kdovíco změnit. Ale rád bych zažil pocit, že se naše 
národní povaha trochu posunula od dobrého vojáka Švejka 
směrem k osobě, do které jsme si promítli touhu žít 
hodnoty, které nás přesahují.  

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 

pátek 
• 17:15 – adorace, 

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

mládeže – fara     
sobota 
• 17:30 - mše sv.  
(27. 1. 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 

Malý kluk napjatě sleduje kněze, který hřebíkem přibíjí oznámení na dveře 
kostela. „Chceš si přečíst, co nového tady oznamuji?" ptá se kněz. „No, 
spíš chci slyšet, co budete říkat, až se klepnete do prstu.“ 
 

V kostele byla vyloupena pokladnička. Po několika dnech obdržel farář 
obálku s dvacetikorunou. Na přiloženém lístku stálo: Ukradl jsem ve vašem 
kostele sto korun. Protože mě trápí svědomí, posílám tímto dvacet korun 
zpět. Bude-li mě svědomí trápit dál, můžete počítat s dalšími splátkami. 
 

Bože, tobě patří všechno  
na nebi i na zemi, 
a ti, kdo vládnou,  
jsou ve tvých službách; 
vyslyš naše prosby 

za budoucího nejvyššího 
představitele našeho státu: 
pomáhej mu, ať poznává,  
co je správné, 
a dobře vykonává svůj úřad, 
aby byl vždycky zajištěn právní řád 

a svobodné rozvíjení  
lidské osobnosti. 
Prosíme o to skrze tvého Syna, 
našeho Pána Ježíše Krista. Amen. 

z Českého misálu



Koncert rybovky 
 

Jak bývá před Vánoci už dobrou tradicí, praskal  
v sobotu 23. 12. 2017 dýšinský kostel ve švech při 
koncertu České mše vánoční Jana Jakuba Ryby.  

Zpěvu se zhostil Smíšený sbor ze Spáleného 
Poříčí a sólisté, nástrojů se chopili členové 
Chrástecké lidové muziky. Všechny s velkým 
nadšením dirigoval Ing. Antonín Švehla, který 
mimochodem také spolupracoval na projektové 
dokumentaci k opravě kostela. Bylo to krásné. 

 

Tříkrálová sbírka 
 

V sobotu 6. 1. 2018 vyrazili z dýšinského kostela, kde 
jsme ráno sbírku zahájili, do ulic Dýšiny, Chrástu, Kyšic, 
Červeného Hrádku, Druztové, Smědčic a Bušovic koledníci 
Tříkrálové sbírky. Celkem 24 našich skupinek vybíralo částku, 
která bude ze 35% použita na celostátní projekty Charity ČR, 
ze 65% se vrátí do míst, kde byla vybírána, aby 
prostřednictvím dýšinské farnosti z ní bylo pomáháno lidem, 
kteří se ocitli v nezaviněné sociální nouzi.  

Při sobotním počítání sbírky jsme došli k částce 
101.738,- Kč, což je zatím nejvíce, kolik se kdy vybralo. 

V předcházejícím roce se vybralo celkem 72 706,- Kč. Po 
odečtení částky, která se věnuje na velké charitní projekty se 
nám vrátilo 47 395,- Kč. Dýšinská farnost ve spolupráci se 
školami a obecními úřady z této částky koupila sociálně 
potřebným lidem dřevo na topení, potraviny a léky, dětské 
plenky, v jednom případě zaplatila nájemné na jeden měsíc, 
pomohla s poplatkem v domě s pečovatelskou službou, 
pomohla s jízdným na vlak rodině, která jela navštívit svého 
syna umístěného v diagnostickém ústavu, zaplatila dětem, 
jejichž rodiče si to nemohli dovolit, obědy ve škole, školní 
pomůcky, letní tábory, školu v přírodě a poplatky v mateřské 
školce.  

Velké poděkování patří všem, kdo se sbírky zúčastnili, ať 
už jako koledníci, vedoucí skupinek nebo do tříkrálových 
kasiček přispěli.  

  

Poslední zpívání koled  
a prodej keramického 
betlému 

 

V neděli 7. 1. 2018 začal v dýšinském 
kostele v 17 hod. malý koncertík místního 
dětského sboru Gutta, který pod vedením své 
sbormistryně Bedřišky Koželuhové v tento 
poslední den vánoční doby naposledy zpíval 
koledy. Lidé, kteří přišli, se většinou přidali a pěli 

s nimi.  
Když děti skončily, přesunul se celý 

kostel do zadní části, kde se nacházel 
letošní keramický betlém. Petr a Irena 
Brůčkovi, kteří tvoří spiritus movens 
všech dýšinských keramických betlémů 
v celé jejich slavné historii, pak prodávali 
jednotlivé figurky, abychom dali 
dohromady částku 4 900,- Kč, kterou 
potřebujeme k tomu, abychom v rámci 
charitního projektu Adopce na dálku mohli zaplatit své adoptivní dceři v Indii 
Marii Shalini další rok jejího studia. Podařilo se.  

 

Lavice v kostele 
Poté, co se podařilo do přední 

části dýšinského kostela umístit 
opravené staré lavice, naskytla se 
příležitost levně koupit dřevěné 
lavice i do jeho zadní části.  

Jistý restaurátor starožitného 
nábytku z Prahy nabízí za 25.000,- 
Kč sedm kostelních lavic spolu 
s dvěma předními čely. V zadní části 
kostela je celkem osm lavic, jedna by se tedy 
musela nechat dodělat. Zároveň bude třeba opravy 
drobné odřeniny (jinak jsou ve velmi slušném stavu) 
a dodělat klekátka – ta totiž nabízené lavice nemají.  
Také se typově odlišují od těch v přední části, což 
by ovšem nemuselo vadit, protože jsou od sebe 

vizuálně oddě-
leny. Výroba re-
plik předních 
lavic by vyšla asi 
na 130.000,- Kč. 
Samozřejmě by 
nové lavice dostaly i dřevěnou podlahu 
kterou bychom udělali vyšší než vepředu, 
aby se tím vyřešil problém 
s nedostatečným výhledem na oltář. 

Většina farní rady se vyjádřila pro 
tuto výhodnou koupi, pokud to bude 
možné, půjdeme tedy do toho. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To je ona. Naše 
adoptivní indická dcera 
Maria Shalini. 
 

Pro děti: Tříkrálové bludiště 


