
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  
25. 2. 2018 – 2. neděle postní 

 

3O H L Á Š K Y :  
� Každý postní pátek a neděli po mši sv. bude křížová cesta: v Dýšině 

v pátek v kostele a v neděli na hřbitově, v Druztové v kapli. 
� 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. bude setkání dětí farnosti. Začne mší sv. pro děti 

v 9:00. Následuje oběd na faře a výlet. Večerní mše sv. nebude. 
� 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 moderátorka TV Noe Irena Pulicarová a ředitelka 
ZUŠ Chrást Pavla Sovová, na varhany doprovází Petr Blažek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Postní duchovní obnova farnosti bude 9. – 10. 3. Tentokrát z důvodu 

nemoci sestry Mlady nebude na Lomci, ale na faře ve Štěnovicích u 
Plzně. Je možno jet i pouze na sobotu. Prosím, hlaste se zapsáním do 
tabulky v kostele. 
� Ve čtvrtek 15. 3. bude v 18:30 ekumenická modlitba spolu 

s evangelickým sborem z Chrástu na faře v Dýšině.  
� Od pátku 16. 3. od 19:00 do soboty 17. 3. do 17:30 bude v dýšinském 

kostele celodenní adorace 24 hodin pro Pána. Celou noc a celý den 
se budeme  střídat v hodinových intervalech k tiché modlitbě před 
vystavenou Eucharistií. Zapisujte se prosím do tabulky u novin 
v kostele. 
� V sobotu 17. 3. budeme v dýšinském kostele slavit slavnost výročí 

posvěcení kostela – posvícení, letos s kulatými narozeninami 
kostela: 690 let. Slavnostní mše sv. bude v 17:30, po ní vyrazíme na 
tradiční křížovou cestu ulicemi Dýšiny. Prosím, aby se jednotlivá 
společenství farnosti, rodiny nebo jednotlivci zapsali do tabulky u novin 
k přípravě jednotlivých zastavení. 
� V pondělí 19. 3. bude slavnost sv. Josefa. Mše sv. bude v dýšinském kostele v 18:30. 
� V sobotu 24. 3. bude setkání mládeže s biskupem. Páteční křížová cesta ulicemi Plzně letos 

nebude. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Křivákova Pieta 
 

V Arcidiecézním muzeu v Olo-
mouci je vystavena překrásná staro-
bylá socha Panny Marie držící Ježíšovo 
tělo sňaté z kříže, které se říká 
Křivákova Pieta. Řadí se mezi nejlepší 
skvosty gotického sochařství u nás.  

Pieta byla nedávno zrestaurovaná 
a při odkrývání pozdějších přemaleb až 
na původní gotickou polychromii se 
zjistilo, že Panna Maria má na závoji 
hlavy mnoho rozcáknutých červených 
kaněk jakoby od krve. Středověký 
umělec chtěl zřejmě vyvolat dojem, že 
Maria stála tak těsně pod křížem, že 
krůpěje Ježíšovy krve dopadaly na její 
hlavu. 

Ukřižovaný Ježíš se nám 
mnohokrát během postní dob staví před 
oči. Otázka je, jak blízko si k němu 
troufneme přistoupit. Bude to jen zdálky, jako dav, který tehdy přihlížel, aniž by to pro něj znamenalo víc 
než jen krvavé divadlo, nebo to bude tak blízko, že  budeme mít hlavu pocákanou od Ježíšovy krve jako 
Křivákova Pieta? 

Lidé s krvavými skvrnami na hlavě jsou ti, kteří se dostali ve svém životě s křížem do důvěrného 
kontaktu. Život je nešetřil a naložil jim utrpení až nad hlavu. A přesto je to nevedlo k rezignaci a 
k zoufalství, ale k naději. Věřit v Ježíšovu smrt na kříži zřejmě neznamená jen myslet si, že tenkrát před 
dvěma tisíci lety byl Ježíš opravdu přibit na Golgotě na kříž, ale i věřit, že jeho kříž vlévá naději do 
našich křížů.  

Lidé s krvavými skvrnami na hlavě  jsou ti, kteří se pouštějí do toho, co je smysluplné a pravdivé 
bez ohledu na to jak to nakonec dopadne, jestli je dav poplive, nebo ne, vysměje se jim, nebo ne, 
ukřižuje je, nebo ne. 

Lidé s krvavými skvrnami na hlavě jsou ti, kteří jsou vykázáni na poslední místo, protože neměli 
dostatečně ostré lokty, nebyli ochotni dělat kompromis mezi dobrem a zlem, nedokázali pochopit, jak to 
ve světě chodí a odmítli vystupovat vzhůru po zádech ostatních. 

Ti všichni byli Ježíšovu kříži velmi blízko. Krůpěje jeho krve jim skáply na hlavu. Malíř, který kdysi 
dávno přemaloval Křivákovu Pietu, si zřejmě myslel, že Maria musí mít závoj bílý jako sníh. Skvrny od 
Ježíšovy krve se však nemají zakrývat, ale vystavit k obdivu.                                    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.  
(3.3. v mše  sv. 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 



Zápis z jednání  
pastorační rady farnosti  
ze dne 15. 2. 2018  
 

přítomni: P. Petrašovský, P. Blažek, A. Blažková,                
D. Klimeš, M.Kučerová (ostatní členové omluveni                  
z důvodu nemoci či práce) 
� P. farář seznámil přítomné s rozpočtem farnosti na 

rok 2018. Rozpočet bude čtvrtletně hodnocen na 
základě aktuálních výsledků při zasedání ekonomické 
rady farnosti. 
� P. farář seznámil přítomné s úmyslem nechat vyrobit 

kamenný stupeň pod křtitelnici, aby bylo vidět na křty. 
P. Blažek se vyslovil pro alternativu umístit křtitelnici 
doprostřed kostela do uličky mezi lavicemi mezi boční 
vchod a oltář P. Marie – bude upřesněno po zhlédnutí 
situace. 
� Členové pastorační rady obdrželi nové směrnice 

biskupství pro práci pastoračních rad. 
� Pastorační rada na základě svého pověření rozhodla 

a schválila účel použití výtěžku z postních kasiček  
(po rozdělení na polovinu) na: 
� Poradnu pro matky a děti v tísni v Plzni 
� spolek K srdci (práce s bezdomovci) 
� Pastorační rada ponechává prostor pro vyjádření 

každého, kdo bude chtít podpořit jen jeden z těchto 
účelů, aby toto své přání vyjádřil (uložil do kasičky) 
a tyto prostředky budou využity v souladu s jeho 
přáním. 

� Pastorační rada schválila na základě návrhu p. faráře 
použít část z výtěžku Tříkrálové sbírky na úhradu 
nájemného pro paní v sociální nouzi, která je               
v současné době v nemocničním ošetření. 
� Pastorační rada navrhla sestavit program akcí farnosti 

na svém dalším zasedání z důvodu malé účasti členů. 
� Pastorační rada se zabývala řešením bezbariérového vstupu do kostela a rozhodla se řešit tuto 

situaci zhotovením malého dřevěného nájezdu ke schodu k bočnímu vchodu. 
� Pastorační rada akceptovala návrh Mgr. Petra Blažka na osvětlení stropu na kůru kostela - bude 

řešeno při malování.                                                            zapsala dne 15. 2. 2018 Marta Kučerová 
 

Postní nabídky  
Postní obraz 

Už několik let se v naší farnosti v postě předává obraz se 
znázorněním vysmívaného Krista. Nechcete si jej na týden vzít domů a 
modlit se před ním za farnost? Na zadní straně má dvířka, za nimiž 
naleznete návrh, jak se můžete modlit, i papír, do něhož se zapište pro 
paměť budoucím generacím. V neděli byste jej přinesli v obětním 
průvodu při mši sv., aby jej mohla převzít opět další rodina. 
 

Postní almužna 
Na Popeleční středu jste dostali papírové postní kasičky, do nichž můžete 

spořit peníze, které ušetříte svým postěním se. O 2. neděli velikonoční, tj. 8. dubna, 
je pak přinesete v obětním průvodu při mši sv. Podle přání biskupa měla pastorační 
rada každé farnosti rozhodnout, na jaký účel tyto peníze využije. U nás je rozdělíme 
rovným dílem mezi Poradnu pro matky v tísni a spolek K srdci, který pracuje 
s bezdomovci. Pokud byste chtěli dát přednost jen jednomu z těchto dvou účelů, 
vhoďte prosím tuto  informaci napsanou na papírku přímo do kasičky. 

Modlitební buňky 
Nechcete stále ještě vytvořit v postě modlitební buňku? 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 vytvoříme na zkoušku, během postní doby. O Velikonocích se pak můžete 
rozhodnout, jestli vám to stačilo, nebo se chcete scházet dál. Další text s programem modlitby se bude 
předávat v neděli 4. března.  

Postní rodinná adorace 
Nechcete se domluvit s knězem, aby vás v postní době navštívil a společně jste se 

asi půl hodiny pomodlili před vystavenou Eucharistií? 
24 hodin pro Pána 

Nechcete přijít mezi 16. a 17. březnem v noci nebo ve dne se na hodinu pomodlit do 
dýšinského kostela před vystavenou Eucharistií? Pokud ano, zapište se do tabulky  
v kostele.  

Postní doba 
� nejen chlebem živ je člověk 
� ušetřené peníze za jídlo dát jako almužnu 
� očekávání nového, staré končí 
� držím se zpět, aby měl prostor Bůh 
� čas Boží přízně, ale i pokušení 
� cesta zjednodušení života 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Katolíkův průvodce 
popelcem 
 

Pro děti: Proměnění Ježíše 
na hoře Tábor 


