
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  
18. 3. 2018 – 5. neděle postní 

 

O 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 pondělí 19. 3. bude slavnost sv. Josefa. Mše sv. bude v dýšinském 

kostele v 17:30. 
� V pátek 23. 3. bude v 11:00 v dýšinském kostele pohřeb p. Šimečkové, 

která dlouhá léta chodila do kostela. 
� V sobotu 24. 3. bude setkání mládeže s biskupem. Mládež farnosti 

má účast povinnou. Začíná se v 9.09 v gymnáziu na Mikulášském 
náměstí v Plzni, v 15:15 bude mše sv. v kostele Panny Marie 
Růžencové na Slovanech (u otců dominikánů), předpokládaný konec 
bude v 16:16. Páteční křížová cesta ulicemi Plzně letos nebude. 
� V sobotu 24. 3. bude v 18:30 na dýšinské faře setkání chlapů farnosti. 
� Neděle 25. 3. je Květnou nedělí. Přineste si prosím ratolesti 

k požehnání. Začínáme před hlavním křížem hřbitova. Děti jsou zvány, 
aby v průvodu táhly dřevěného oslíka s Ježíšem. Dejte pozor na změnu 
času. ve 2:00 se ručičky hodinek posunou na 3:00. 
� V pondělí 26. 3. bude ve 13:00 v dýšinském kostele pohřeb p. 

Ludmily Štrunccové z Kyšic. 
� PROGRAM VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB naleznete na str. 2 
� Ve čtvrtek 5. 4. bude v 18:30 ekumenická modlitba v modlitebně 

evangelického sboru v Chrástu (Železniční ul.) 
� Na 2. neděli velikonoční 8. 4. můžete do kostela přinést postní kasičky 

a přinést je v obětním průvod před oltář. Výtěžek bude letos věnován 
polovinou poradně pro ženy v tísni na Husově náměstí v Plzni, 
polovinou spolku K srdci, který se věnuje péči o bezdomovce. Pokud 
byste chtěli podpořit  jen jeden z těchto účelů, napište to na papírek do 
své kasičky. 
� Po skončení postní doby se vzniklé modlitební buňky mohou 

rozhodnout, jestli odumřou, nebo budou pokračovat v životu a dále se 
budou jednou za čtrnáct dní scházet u někoho doma k modlitbě. Další 
modlitební program buněk bude předán po mši sv. v neděli          1. 4. 

Pokud by se 
našli zájemci 
o vytvoření 
dalších buněk, 
jsou samo-
zřejmě zváni. 
� Ve čtvrtek            

12. 4. bude 
v 18:30 na fa-
ře setkání 
všech členů 
modlitebních 
buněk. Sdě-
líme si svoje zkušenosti s fungováním 
těchto malých společenství, řekneme si, 
s čím jsme spokojeni a co by bylo možné 
dělat lépe, a samozřejmě se pomodlíme.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Setník pod křížem 
 

Lukášovo evangelium: Bylo už kolem poledne; tu 
nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se 
zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. A 
Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou 
odevzdávám svého ducha." Po těch slovech skonal. 
Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: 
"Tento člověk byl vskutku spravedlivý." (Lk 23,44-47)   

Evangelium už dál  tomto římském vojáku, který 
v okamžiku Ježíšovy smrti poznal, že tento člověk byl 
spravedlivý, neříká nic. Kdo ví, jestli zůstalo u tohoto 
jediného okamžiku vzplanutí pro Ježíše, nebo jestli to 
pokračovalo dál tím, že se nechal pokřtít a stal se 
křesťanem. 

Zajímavé ale na něm je, že uvěřil v Ježíše ve 
chvíli, kdy to bylo nejméně pravděpodobné. Apoštolové 
kromě Jana jsou po třech letech strávených s Ježíšem 
ve chvíli ukřižování poschováváni za zavřenými dveřmi. 
Uvěří v něj voják, který do oněch Velikonoc Ježíše 
neviděl a když už se s ním setkal, tak jen jako 
s vězněm, kdo je mu vydán na milost a nemilost, na 
koho si může plivnout a koho může udeřit.   

Mnoho lidí v Ježíše uvěřilo, když dělal zázraky, 
když uzdravoval nemocné nebo křísil mrtvé. Samozřejmě: dělat takové podivuhodné věci může jen Bůh 
a ten, kdo tak činí, musí být od něho. Setník v něj uvěří ve chvíli, kdy nic není vzdálenějšího, než že by 
tento ztrápený, všemi pohrdaný, umírající člověk mohl udělat něco nadpřirozeného. Neuvěří v Ježíše pro 
jeho moc, ale pro jeho pokoru. Neuvěří v to, že je Boží Syn proto, že by dělal veliké věci, ale proto, že 
nemůže udělat nic. 

Kdybych si měl vybrat náboženství tak, jako se vybírá jogurt v regálu obchodu, kdy vedle sebe stojí 
padesát kelímků a můžete si vzít, který chcete, myslím, že bych si stejně nakonec vybral křesťanství. 
Kdyby byly vedle sebe na regálu vyskládané islám, hinduizmus, židovství, buddhizmus a křesťanství a já 
bych byl čímkoliv z toho netknutý, chodil bych od jednoho k druhému, bral bych je do ruky a četl etikety, 
mám zato že bych stejně nakonec do košíku strčil křesťanství. Chtěl bych totiž, aby Bůh byl takový, jak o 
něm píší evangelia, neprojevující se především mocí, ale bláznivou láskou, neuchvacující člověka svými 
zázraky, ale svou pokorou. Vybral bych si Boha tichého jak beránek vedený na porážku, trpícího, 
přijímajícího smrt, netrestajícího v hrozném hněvu nepřátele, ale odpouštějícího jim. Vybral bych si 
křesťanství uchvácen tím samým, čím byl uchvácen setník pod křížem.                   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.  
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 



Farnost 
v Krušných 
horách  

                                                     

Rodiny farnosti pod 
organizátorskou rukou 
Jany Stajnerové vyjeli i 
letos na týden od 18. do 
25. 2. 2018 na faru v kruš-
nohorském Perninku, aby 
se zde věnovaly zimním 
radovánkám. 

Místní fara měla být 
původně zaplněna do po-
sledního místa, ale 
chřipková epidemie vyko-
nala své, a tak nakonec 
bylo i pár pokojů volných. 
Kvůli virům to nakonec po 
jedné noci musel vzdát i 
farář, což zapříčinilo to, že 
večer nemohly být pláno-
vané mše sv. I tak ale byla 
součástí programu modlit-
ba a diskuze nad duchov-
ními tématy. 

Běžkovalo se, lyžova-
lo se, snowboardovalo se, 
sáňkovalo se, bobovalo se, 
jeden večer dokonce vyra-
zili do wellness centra do 
bazénu, který nám poskytl 
pan Soukup, díky němuž jsou v dýšinském  kostele sluneční hodiny a opravený oltář sv. Barbory. 

Velké dík Janě za to, že na svá záda přijala břemeno organizování tohoto skvělého podniku. 
 

 
tu 17. 3. kkkk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Březnové setkání dětí farnosti  
 

Setkání dětí farnosti proběhlo v sobotu 3. března 2018.  
Začali jsme mší sv. pro děti, účast nic moc, z dětí přišli jen 

Fanda Jonáš a Vavřinec a Kilián Šimrovi. Těžko říct, jestli za to 
mohly chřipky, počítačové hry nebo vládní krize. Tři kluci, kteří 
věrně zůstali, potom vyrazili na nákup a uvařili oběd v podobě 
špaget.  

Pak jsme jeli autem do Jablečna, neboť naším cílem byla 
studánka ležící poblíž, o níž Josef Václav Sládek napsal svou 
slavnou báseň: Znám křišťálovou studánku / kde hluboký je les / 
tam roste tmavé kapradí / a vůkol rudý vřes. / Tam ptáci, laně 
chodí pít / pod javorový kmen, / ti ptáci za dne bílého, /ty laně 
v noci jen. / Když usnou lesy hluboké / a kolem ticho jest, / tu 

nebesa i studánka / jsou plny 
zlatých hvězd. 

Po několika kilometrech 
jsme studánku skutečně našli 
a samozřejmě jsme u ní 
báseň sborově zadeklamovali. 
Jako cestu zpátky jsme zvolili 
zamrzlý potok, jehož led se 
nakonec ukázal jako 
nedostatečně silný a Vavřinec 
to odnesl dvěma mokrými botami, Pavel jednou mokrou botou.  

Výborné ale bylo, že jsme objevili středověkou štolu 
s vylomenou mříží u vstupu. Vlezli jsme do jejích útrob, nicméně 
moc daleko jsme se nedostali, protože jsme nikdo z nás nebyli 
vlastníky baterky.  

 

Komenského Labyrint 
světa a ráj srdce 

V sobotu 3. 3. 2018 zazněly v dýšinském kostele 
úryvky ze slavného díla J. A. Komenského Labyrint 
světa a ráj srdce. Krásnou češtinou 17. století je 
výborně recitovaly ředitelka ZUŠ Chrást Pavla Sovová 
a moderátorka TV Noe Irena Pulicarová za neméně 
zdařilého varhanního doprovodu Petra Blažka.  

I ve zmrzlém kostele dokázali všichni naslouchat 
a divit se, jak je i po čtyřech stech letech Komenského 
alegorie lidské společnosti aktuální.  

 

690. narozeniny kostela 
V sobotu 17. 3. slavil dýšinský kostel 690 let od svého 

posvěcení. Už od páteční mše sv. se lidé střídali v hodinových 
intervalech při celonoční a celodenní adoraci. Slavnostní mše sv. byla 
v 17:30. Po ní jsme vyrazili do ulic Dýšiny, abychom se pomodlili 
křížovou cestu u keramických zastavení rozesetých po obci. Byla 
nám zima u těla a teplo u srdce. 


