
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

15. 4. 2018 – 3. neděle velikonoční 

 

O H L Á Š K Y :  
� Ve čtvrtek 19. 4. bude v 18:30 na dýšinské faře ekumenická modlitba 

spolu s evangelickým sborem z Chrástu. 
� V sobotu 21. 4. bude setkání dětí farnosti. Začneme v 9:00 mší sv. pro 

děti. Uvaříme si oběd na faře a pak vyrazíme do Jablečna k průzkumu 
staré štoly. Večerní mše sv. nebude. 
� V sobotu 21. 4. bude v 18:30 na dýšinské faře setkání chlapů farnosti. 
� V neděli 22. 4. bude při mši sv. pokřtěna Gina Magdaléna Chvojková. 
� V neděli 22. 4. bude od 14:00 v dýšinském kostele probíhat setkání sborů 

z Plzeňska a okolí. Sbory budou mít po sobě své krátké koncerty. Jste 
srdečně zváni. 
�  Ve středu 25. 4. je svátek sv. Marka. 
� Pojeďte na farní dovolenou na Dobrou Vodu na Šumavě v termínu          

27. 4. – 1. 5. 2018. Bližší informace si přečtěte na str. 2. 
� Od soboty 28. 4. do úterý 1. 5. nebudou z důvodu farní dovolené mše sv. 

ani jiné aktivity farnosti. V neděli 29. 4. bude mít mše sv. některý 
z plzeňských kněží. Večerní adorace a nešpory nebudou. 
� Ve čtvrtek 3. 5. je svátek sv. Filipa a Jakuba. 
� Zvažte prosím, jestli byste nechtěli založit modlitební buňku a scházet se 

jednou za čtrnáct dní s u někoho doma k modlitbě. Další modlitební 
program buněk bude předán po mši sv. v neděli 29. 4.  

PRÁZDNINOVÉ AKCE FARNOSTI: 
� Vandr mládeže do Českosaského Švýcarska (s krosnou na zádech a 

spaní pod širákem) bude v termínu 4. – 6. 7. 2018 
� Tábor farnosti pro děti bude probíhat na faře v Jesenici v termínu            

8. - 14. 7. 2018. 
� Farní voda (sjezd Sázavy v kánoích)  bude v termínu 19. - 21. 7. 2018. 
� Pěší pouť na Svatou Horu (s přespáním v poutním místě Svatá Dobrotivá 

a poté v exercičním domě na Svaté Hoře bude v termínu  10. - 12. 8. 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Jak to vidí kazatelna 
Jak to vidí právě restaurovaná kazatelna v dýšin-

ském kostele? Asi takhle: To je skvělé, že konečně někdo 
objevil, jaká ve skutečnosti jsem. Sto let (považte to: sto 
let!) mě měli za nevzhlednou lesklou černou bednu, na 
jejíž existenci si už v kostele zvykli, nevadila jsem jim jen 
proto, že mě nevnímali. Nevěděli, že kdesi pod svým 
ošklivým nátěrem ukrývám jemný zelenkavý mramor, 
červenohnědé plochy zrcadel a voluty potažené pravým 
stříbrem a zlatem. Dalo strašně práce, než se odhalila má 
skutečná krása. Někde s barvou šlo dolů i to mramo-
rování, na které jsem tak hrdá. Jemná ruka restaurátora to 
teď musí maličkým štětečkem dodělat, hrát si s tím, 
nenatírat, ale linku za linkou, čárku za čárkou pomaloučku 
dotvořit původní vzor. 

Zlatým hřebem programu bude, až se opět dočkám 
stříbra a zlata na své voluty. Tenoučké plátky drahého 
kovu přilnou k mému  připraveném tělu. A pak už budu 
zářit v té nádheře, v jaké jsem byla stvořena. Žádná černá 
bedna, ale tančící hra barev a lesk zlatých a stříbrných 
ploch. 

A může být nějaká podobnost mezi barokní kazatelnou a člověkem? 
Jací ve skutečnosti my, lidé, jsme? Celý život se smýkáme mezi dobrem a zlem, jsou v nás výšiny i 

hluboké propasti, černá a bílá, a když někdo smíchá obě tyto barvy dohromady, vznikne nezajímavý a 
všední šedá. A tou jsme přetřeni a neseme ji jako pečeť na sobě brzo po narození až do smrti.  

A snažíme se věřit, že Bůh si pamatuje na to, jaké nás stvořil a čím nás udělal ve křtu. Snažíme se 
věřit, že je pravda to, co se říkalo, když nás při křtu označili křižmem, kdy jsme byli pomazáni na kněze, 
proroky a krále. Snažíme se věřit, že tohle všechno je pravda, i když se to ukrývá dobře překryté oním 
nehezkým šedým nátěrem. Jsme kněžími, proroky a králi, v Božích očích opravdu jsme, i když je to 
někdy dost dobře schované. 

A věříme, že Bůh je dobrý restaurátor, který s maličkým štětečkem v ruce doplňuje to ze svého díla, 
co jsme my ze sebe za svůj život dokázali sedřít. Neudělá tečku navíc, aby nezničil nic, co už do nás 
bylo vloženo, ale prázdná bílá místa citlivě jednou doplní. (Této restaurátorské dílně jsme dali název 
Očistec.) 

Až se nám bude zdát, že náš život je přetřen šedivým povlakem, vzpomeňme si, že kazatelna na 
tom byla ještě hůř, než my: u ní zvolili černohnědý email. A zadívejme se na ni, až bude opravená, 
abychom si všimli, co všechno v sobě ukrývala. Třeba pak pro nás bude snazší uvěřit, že podobná krása 
vězí i v nás.                                                                                                                 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 

(1.5. vše odpadá) 
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.  
(21.4. mše sv. v 9:00, 
28.4. 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 

Noc kostelů – pátek 25. 5. 2018 
Letos bude Noc kostelů putovní. Začne se v 19:00 v dýšinském kostele a 
po krátkém programu bude možnost nasednout do autobusu a objet kostely a 
kaple na území naší farnosti. Navštívíme kapli v Nadrybech, kostel v Kostelci, 
kapli v Nynicích, kostel v Plané a kostel i kapli v Druztové. Na každém místě 
bude připraven krátký program. Pokud byste si chtěli zarezervovat místo 
v autobusu, učiňte tak mailem na: bafarbafar@seznam.cz nebo u faráře. 
 

Pouť do Medjugorje 
Pojeďte navštívit poutní místo v bývalé Bosně a Hercegovině – Medjugorje.
v termínu 4. - 8. 5. 2018.  
1. den – odjezd v odpoledních hodinách. 2.– 4. den – příjezd do Medjugorje a 
ubytování v hotelu San Sebastian. V Medjugorji  je připravený duchovně
velice pestrý program. Navštívíme například komunitu bývalých narkomanů
Cenacolo a hory Podbrdo a Križevac, kde se uskutečnilo a stále uskutečňuje 
zjevení Panny Marie. 5. den– po snídani odjezd do ČR. Při zpáteční cestě
návštěva chorvatských Lurd – poutního místa Veprič.  
 

Cena: ubytování + snídaně + doprava: 4. 190 Kč 
Informace a přihlášky: u Karla Maška z Druztové: tel.: 775 164 551,  
karelmasekd@seznam.cz 
 



Pojeďte na farní 
dovolenou do Dobré 
Vody u Hartmanic  

                                                     

Pojeďte s farností na Šumavu!  V termínu od 
27. dubna do 1. května 2018 vyrazíme na jarní 
pobyt do Dobré Vody u Hartmanic. Tato malebná 
víska uprostřed krásné přírody je známá hlavně 
výzdobou svého kostela sv. Vintíře. Sklářka 
Vladěna Tesařová do prázdného vybrakovaného 
chrámu umístila oltář, křížovou cestu, betlém i 
sochu patrona kostela vyrobené ze surového 
žlutozeleného skla. Působí to úchvatně. 
Ubytováni budeme na bývalé faře, která byla 
zrekonstruována a upravena na pořádání 
podobných akcí a pojmenována Domem                 
sv. Vintíře. 

Sraz bude tedy v Domě sv. Vintíře v pátek 
27. dubna (cca v 18 hod.), odjíždět budeme               
v úterý 1. května 2018 odpoledne. Pobyt si lze 
prodloužit o všední dny v  týdnu před nebo po. 
Musíte se však domluvit individuálně s paní 
správcovou Vacherlonovou  na tel. 777 784 347. 
Dopravit se musíte vlastním autem nebo si 
přisednout k někomu, kdo autem jede a má 
místo.  

Ubytováni budeme v jedno až šesti-
lůžkových pokojích většinou s vlastním sociálním 
zařízením. K dispozici budeme mít velkou kuchyň a jídelnu se 40 místy a kachlovými kamny a 
salonek s 20 místy. K dispozici je i terasa s nádherným výhledem na Šumavu a do českého 
vnitrozemí až po Brdy. Parkoviště je přímo za domem pro cca 8 aut. 

Cena je následující:  v pokoji s vlastním soc. zařízením: 260,- Kč za osobu a noc, v pokoji se 
společným soc. zařízením 250,- Kč za osobu a noc,  děti do 2 let zdarma, děti od 3 do 15 let 150,- Kč 
za osobu a noc. Za půjčení ložního prádla se připlácí 60,- Kč. 

O stravu se postará každý sám. K dispozici je vybavená společná kuchyňka 
Na programu bude společná modlitba, mše svatá, povídání na duchovní téma, nepovinný 

společný výlet do okolí 
Pokud chcete jet, přihlaste se u Jany Stajnerové – jana.stajnerova@seznam.cz, tel. 775361048. 
 

Křížek a Martinova lípa 
 

Přiznám  se, že do psaní tohoto článku se mi moc nechce. Spíš než o lípě rostoucí na rozcestí 
dvou polních cest nad Bušovicemi je o tom, co mě k jejímu vysazení přimělo. Je to strom zasazený 
na památku někoho, kdo už není mezi námi. Proto, že jde o osobní příběh, jsem nejprve řešil dilema, 
zda o něm vůbec napsat, následně pak jakou formou to provést. Asi nejlepší bude jen stručně a od 
úplného začátku.  

Musím se tedy vrátit do doby, kdy jsem ještě studoval v Praze. Tam jsem potkal spolužáka 
Martina Šťovíčka, ryzího dobráka z jižních Čech, farmáře se zápalem pro krajinu, přírodu, myslivost. 
Moje krevní skupina. Brzy se z nás stali velcí kamarádi.  

Čím se Martin na-prosto 
vymykal a převyšoval ostatní, to 
byl jeho charakter a smysl pro 
poctivost. Vzpomínám si, jak 
díky němu jedna ze zkoušejících 
nechtěně pobavila na svůj účet 
celou třídu tím, že při písemné 
zkoušce dlouhou dobu v rukou 
pečlivě otáčela a prohlížela jeho 
slaměný klobouk, který si před 
tím odložil na lavici, skálopevně 
přesvědčena o tom, že se v něm 
ukrývá nějaká nedovolená 
nápověda. Takový ale Martin 
nebyl. Raději by zkoušku 

opakoval, než aby něco opsal. Podobných drobností, kterými se v dobrém slova smyslu lišil, byly 
spousty. Ať přemýšlím sebevíc, doteď jsem nepotkal druhého jemu podobného.  

Po bakalářském studiu v Praze se Martin rozhodl pokračovat v navazujícím studiu v Českých 
Budějovicích, kde byl blíž domovu. Viděl, že doma mají s farmou plné ruce práce, chtěl být víc 
nápomocný. Měl velké plány na opravu starého rožmberského statku, kde chtěl spolu se svojí slečnou 
založit rodinu a farmařit. Osud tomu chtěl bohužel jinak. Rakovina.  

Najednou stojím v kostele, okolo mě se tísní spousta lidí, farář, bílá rakev. Hlavou se mi honí 
množství myšlenek a vzpomínek. Nejvíc v tu chvíli převažuje ta, jak jsme kdysi na koleji diskutovali o 
tom, proč on věří v Boha, respektive proč já      
v něj nevěřím. Ani jeden z nás toho druhého o 
své „pravdě“ samozřejmě nepřesvědčil. Už jen 
proto mi rozloučení v kostele přišlo z mé strany 
neupřímné a neúplné. Na památku jsem proto 
zasadil strom. Volba padla na lípu, slovanský 
symbol, jejíž semenáček jsem měl na zahradě. 
A tak u rozcestí polních cest vedoucích do 
Nové Huti a do Chrástu, na trase naučné 
stezky Kokotské rybníky, roste už od roku 2009 
a má se čile k světu. Když jsem pak při jedné 
procházce v Plzni našel čirou náhodou u cesty 
zrezlou sošku Ježíše Krista, která vykukovala  
z navážky stavební suti, hned jsem věděl, kam 
s ní. Stačilo jen ji očistit a znovu natřít. Pan 
Brož mi pomohl sbít dřevěný kříž. Ten jsme 
letos s tátou k lípě umístili tak, aby měl Ježíš 
pomyslný výhled na pole s hájovnou a lesem    
v pozadí. Rád bych na toto místo sehnal ještě 
lavičku, pak bude vše úplné, nový krajinný 
prvek. Pro někoho jen obyčejné rozcestí, pro 
jiného lípa s křížkem, pro mě Martinova lípa.  

Až půjdete někdy na procházku okolo, 
zamyslete se. Často se za něčím lopotíme, na 
něco si stěžujeme, trápí nás řada problémů. 
Jsou opravdu tak vážné?            Lukáš Záhlava 

Pro děti: Magdaléna a Ježíš 


