
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

4. 2. 2018 – 5. neděle v mezidobí 

 

O H L Á Š K Y :  
� V neděli 4. 2. bude v 17:00 ekumenická bohoslužba v modlitebně 

evangelického sboru v Chrástu (Železniční ul.). 
� Každé úterý v 18:30 na dýšinské faře setkání nad Písmem při 

karmelitánské modlitbě. 
� 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 s promítáním fotek z této exotické země. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Středa 14. 2. je Popeleční středou, začíná jí čtyřicetidenní doba 

postní. Mše sv. bude výjimečně v 17:30. Bude se při ní udělovat 
popelec a katechumeni, kteří budou o Velikonocích pokřtěni, budou 
přijati mezi čekatele křtu.  
� Každý postní pátek a neděli bude po mši sv. v Dýšině modlitba 

křížové cesty, v pátek v kostele, v neděli na hřbitově.  
� V pátek 16. 2. a v sobotu 17. 2. nebudou z důvodu duchovní obnovy 

mládeže mše sv. ani jiné aktivity farnosti. V neděli 18. 2. bude mši 
sv. sloužit P. Vojtěch Soudský OP. 
� Od úterý 20. 2. do soboty 24. 2. z důvodu farní dovolené rodin na 

horách mše sv. ani jiné aktivity farnosti nebudou.  
� V neděli 25. 2. bude sbírka při mši sv. věnovaná na Haléř sv. Petra 

– charitativní dílo Svatého stolce. 
� Ve čtvrtek 1. 3. bude v 18:30 ekumenická modlitba v modlitebně 

evangelického sboru v Chrástu (Železniční ul.) 
� V sobotu 3. 3. budou zazní v 18:00 v dýšinském kostele úryvky ze 

slavného díla J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. 
Přednášet budou Irena Pulicarová a Pavla Sovová, na varhany 
doprovází Petr Blažek. 
� Postní duchovní obnova farnosti je naplánována na 9. – 10. 3. 

Tentokrát z důvodu nemoci s. Mlady nebude na Lomci, ale na faře 
ve Štěnovicích u Plzně. 
� Letní tábor farnosti pro děti bude letos v termínu 8. – 14. 7. na faře 

v Jesenici. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Po volbách 
 

Poslední lednovou 
sobotu jsme během farního 
setkání dětí stoupali v Rad-
nicích na křížové cestě ke 
kostelíku nad městem, pod 
námi se jak na dlani 
rozprostíral výhled na 
město a u krásných ka-
menných zastavení jsme 
rozjímali nad Ježíšovou 
cestou pokory, odpuštění 
nepřátelům a obětování se. 
V pozadí za tím vším je 
sdělení, že Boží Syn si na 
sobě nechá kdo ví proč od 
kohokoliv líbit cokoliv. 

O několik hodin 
později byl podruhé Miloš Zeman zvolen prezidentem. Ve svém vítězném projevu konstatoval, že chce 
být už méně arogantní a více smířlivý, pak nazval novináře pitomci a lidmi se sníženou inteligencí a 
jednoho z nich požádal, aby mluvil hlubším hlasem, protože mu připomíná mutanta. V pozadí za tím 
vším je sdělení, že prezident si může vůči komukoliv dovolit cokoliv. 

Ježíš se protlouká svou křížovou cestou, poplivaný a zakrvácený, a komentátoři v televizních 
zpravodajských relacích rozebírají, že takhle to nikdy nemůže vyhrát, protože je málo tvrdý a 
neodpovídá na výpady protivníků a takhle toho moc nedokáže a jestli chce prosadit své myšlenky, musí 
mít ostré lokty a že je sice možná hodný člověk, ale nikdo nechápe, proč se chtěl s tímhle přístupem stát 
Mesiášem, protože to samozřejmě nedotáhne nikam. 

A když Ježíš naposledy vydechne na kříži, televizní komentátoři zkušeně sdělují, že na jejich 
slova došlo a že od začátku bylo jasné, že tak nepromyšlený projekt nemohl dopadnout jinak. Ježíšova 
smrt je sice tragická, ale můžeme si z ní vzít poučení, že příště se to musí dělat od základů jinak. 

Napadá mě myšlenka, kterou by si kněz asi neměl dovolit. Neberte ji prosím jako učení víry, spíš 
jako dětskou hru. Co kdyby to bylo tak, že Ježíš se do poslední chvíle rozmýšlel, jestli má, nebo nemá 
vstát z mrtvých? A když viděl, že jsme natolik hloupí, že komentáře o nutnosti ostrých loktů a 
bezohlednosti v prosazování svého bychom snědli i s navijákem, rozhodl se, že vstát z mrtvých musí. 
Musí vstát z mrtvých, aby nás přesvědčil, že křížová cesta má smysl. Musí vstát z mrtvých, abychom byli 
schopni věřit, že arogance mocných nemůže mít poslední slovo. Musí vstát z mrtvých, aby alespoň 
někdo v tomto světě dokázal nevsázel na to, že účel světí prostředky.                        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 

(20. 2. vše odpadá) 
středa 
• 17:00 – mše sv.   
(14. 2. v 17:30, 21. 2. 
mše sv. nebude) 
čtvrtek 
• 17:30 –  mše sv.         
• 15:30 – příprava na 

první sv. přijímání – 
fara 

(22. 2. vše odpadá) 
pátek 

• 17:15 – adorace, 
možnost zpovědi  

• 18:00 – mše sv. 
• 19:00 - setkání 

mládeže – fara     
(16.2. a 23.2.vše odpadá) 
sobota 
• 17:30 - mše sv.  
(17. 2. a 24. 2. 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 



Modlitební buňky 
 

Nechcete v postní době vytvořit modlitební buňku? A co se jedná? Tak jako 
jsou buňky základními stavebními kameny lidského těla, tak by se mohly modlitební 
buňky stát základními stavebními kameny naší farnosti. Tak jako se buňky v lidském 
těle množí, tak by mohly být modlitební buňky otevřené pro lidi – ať kostelní nebo ne – kteří se k nim 
chtějí přidat. 

Jde o to dát se dohromady alespoň ve třech lidech, pokud možno ne z jedné rodiny, a vytvořit 
tak buňku, která bude ochotná se jednou za dva týdny u někoho doma sejít ke společné modlitbě. Ke 
každému setkání vytvoří kněz program jeho průběhu, podle kterého můžete postupovat.  

Buňky vtvoříme na zkoušku, během postní doby. O Velikonocích se pak můžete rozhodnout, 
jestli vám to stačilo, nebo se chcete scházet dál. Prosím, domluvte se se svými věřícími sousedy a 
přáteli, kteří by chtěli do této aktivity jít. Na Popeleční středu budou dostanou vzniklé buňky papír 
s textem společné modlitby. Je na vás, kdy a kde se sejdete, ale mělo by to být během následujících 
čtrnácti dnů. Po jejich uplynutí dostanete zas text modlitby nový. 

Zkusíme tímto způsobem vnést do naší farnosti prvek malých společenství, která jsou ochotná 
se modlit? Díky všem, kdo se zapojí. 
 

Ekonomická rada farnosti  
Ekonomická rada se sešla v sobotu 27. 1: 2018. Jejím hlavním úkolem bylo 

dát dohromady rozpočet  farnosti na rok 2018. Zde je výsledek našeho rokování: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednáška o Tanzánii 
 

Náš katechumen Marek Novotný uspořádal 20. ledna na dýšinské 
faře besedu o své cestě do severní Tanzánie v Africe. Jeho přednáška 
byla výborná. Na fotkách jsme viděli slony, žirafy, šelmy a další africkou 
zvířenu. Marek Novotný nám promítl i obrázky domorodých kmenů, své 
vyprávění doprovodil i několika videoukázkami, na nichž jsme mohli 
např. zhlédnout i tradiční tance místních obyvatel. Mezi sebou jsme si 
navíc mohli poslat i africký oštěp, hrot šípu a náramek. 

Bylo to výborné. Pokud litujete, že jste nepřišli, máte možnost to napravit už 10. února, kdy bude 
mít Marek Novotný na dýšinské faře v 18:30 další přednášku, tentokrát o Namibii. 
 

Lednové setkání dětí farnosti  
 

V sobotu 27. 1. 2018 se začalo ranní mší sv. pro děti. Zelo to na ní 
prázdnotou a nespravilo se to ani po ní, nakonec se setkání zúčastnilo 
jedno dítě (František Jonnáš), jedna středoškolačka (Týna Wanieková), 
jedna něco mezi tím (Kačka Stajnerová) a farář (Pavel Petrašovský).  

Uvařili jsme si na faře rychlý oběd v podobě špaget a červené 
omáčky (Františka přitom holky naučily vařit toto jídlo – doporučujeme 
využít v domácnosti Jonášových) a vypravili se autem do Radnic. 

 Zde jsme chvíli obdivovali kostel a pak jsme zamířili k začátku 
krásné zrekonstruované křížové cesty začínající u posledních 
radnických domků a končící u kostelíku na vrchu nad městem. U 
každého zastavení byla krátká modlitba a 
František všude z lucerniček vyndával staré 
svíčky, jestli v nich náhodou nezbylo trochu 
vosku, aby se dal znovu zapálit., v čemž mu 
nadšeně Týna asistovala.   

Pak jsme vyrazili krátký okruh po okolí 
s lezením na posed a několika hrami.  

Nakonec jsme se vrátili zpátky do Radnic, 
zapadli jsme do místní hospody na polívku a 
sledovali jsme s napětím výsledky prezident-
ských voleb. Ve stavu, do jakého nás dostaly, 
jsme se vrátili zpátky domů.  

 

Pro děti: Hromnice 


