
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

27. 5. 2018 – slavnost Nejsv. Trojice 

 

O H L Á Š K Y :  
� Ve středu 30. 5. mše sv. z důvodu kněžské schůze nebude.  
� Ve čtvrtek 31. 5. bude v naší farnosti všední den, slavnost Těla a Krve 

Páně, která na tento den připadá, přesuneme na neděli. V 18:30 bude 
ekumenická modlitba v modlitebně evangelického sboru v Chrástu. 
� V pátek 1. 6. bude mši sv. v 18:00 v dýšinském kostele sloužit 

plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Při této mši sv. pověří Jana 
Blažka službou akolyty. Po mši sv. bude v rámci setkání mládeže na 
faře beseda s biskupem o jeho někdejší službě vojenského kaplana. 
� V sobotu 2. 6. budeme v 15:00 stavět oltáře k nedělní slavnosti na 

dýšinské návsi. Prosím, přijďte pomoci.  
� V sobotu 2. 6. bude v 18:30 na dýšinské faře setkání chlapů. 
� V neděli 3. 6. bude slavnost Těla a Krve Páně = Božího Těla = 

Oltářů. Po mši sv. v Dýšině vyjdeme na eucharistický průvod kolem 
čtyř oltářů na dýšinské návsi. Na mši sv. si také přineste věnečky 
k požehnání. 
� Od 3. 6. začnou po diecézi putovat ostatky bl. Hroznaty. V každé 

farnosti budou týden a ostatní farnosti jsou vyzvány, aby se modlily na 
úmysl této farnosti. V týdnu 3. – 9. 6. je úmysl modlitby za uzdravení, 
jednotu a dary Ducha svatého pro farnost Aš, v týdnu 10. – 16. 6. za 
farnost Bečov nad Teplou, aby se jí na cestě k Pánu dařilo nacházet a 
povzbuzovat lidi, kteří ho hledají, a vytvářet podmínky a zázemí pro 
účinnou službu díla spásy, v týdnu 17. – 23. 6. za dar Ducha sv. pro 
děti a mládež blovické farnosti, za všechny, kdo je vedou a kdo jim 
dávají příklad svým životem. Dýšinská farnost obdrží ostatky bl. 
Hroznaty od 22. do 26. 7. 
� V pátek 8. 6. je slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova. 
� V sobotu 9. 6. je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 

V tento den bude setkání dětí. Mše sv. bude v 9:00, bude při ní pokřtěn 
Kevin z Plzně. Po obědě na faře vrazí děti na výlet. 
� V neděli 10. 6. bude při mši sv. v Dýšině první sv. přijímání Anny 

Havelkové, Štěpánky Petrlíkové a Patricie a Kevina z Plzně. 
� Ve čtvrtek 14. 6. bude v 18:30 ekumenická modlitba s evangelickým 

sborem z Chrástu na dýšinské faře. 
� Zvažte prosím, jestli byste nechtěli založit modlitební buňku a scházet 

se jednou za čtrnáct dní u někoho doma k modlitbě. Další modlitební 
program buněk bude předán po mši sv. v neděli 11. 6.  

 
 

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

a spaní pod širákem) bude v termínu 5. – 7. 7. 2018 
� Tábor farnosti pro děti bude probíhat na faře v Jesenici v termínu            

8. - 14. 7. 2018. Přihláška je na webu farnosti. 
� Farní voda (sjezd Sázavy v kánoích)  bude v termínu 19. - 21. 7. 2018. 

Hlaste se zapsáním do tabulky v kostele. 
� 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. Hlaste se zapsáním do tabulky v kostele. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Přesun 
 

Před třemi lety jsem se měl stěhovat do Rybář. 
Zástupci farnosti tehdy navštívili biskupa, navštívili 
generálního vikáře, obec psala na biskupství a 
nakonec z toho nebylo nic. Teď se mám stěhovat 
znovu a chci k tomu říct pár věcí: 

Za prvé: Tenkrát před třemi lety to bylo jiné. 
Farnost měla zůstat bez kněze, měla být spravována 
jednou či dvakrát týdně z Plzně. Teď má farnosti od 
října sloužit kněz výborný a pokud jsem říkal minulou 
neděli, že je mnohem lepší než já, nemyslel jsem to 
opravdu jako frázi falešné pokory. S Liborem 
Bučkem se znám od semináře a vím, že budu 
farnost předávat do velmi dobrých rukou. Přesuny se 
v životě kněze dějí a biskupovi jsem neslíbil 
poslušnost jen tehdy, když mi to nebude rvát srdce. 
Což bude. 

Za druhé: Každý kněz má nějaký styl, na něco 
klade větší důraz, na něco menší. Libor Buček je jiný než já a myslím, že to může být pro 
Dýšinu dobře. Začínal jsem jako kaplan v Ostrově, byl jsem převelen, po mě přišel Pavel 
Frývaldský. Když jsem se po roce zastavil na nějaké farní akci, byl jsem překvapen, že Pavel 
Frývaldský dokázal oslovit lidi, ke kterým jsem se já vůbec nedostal. Možná se něco 
podobného stane i v Dýšině, možná se rozjede to, co jsem já opomíjel.  

Za třetí: Kněz se má snažit vázat lidi na Krista, nikoliv na sebe. Pokud by farnost vnímala můj odchod 
jako nepřekonatelný problém, někde jsem udělal zásadní chybu a Hospodin mi buď milostiv. 

 Za čtvrté: Otázka zní: kam teď napřeme své síly? Do přesvědčování biskupa, aby své rozhodnutí 
změnil, nebo do modliteb za nového faráře a do snahy mít ho rádi? A až se Libor Buček objeví v Dýšině, 
přijde do farnosti, která se na něj bude dívat s kyselým úsměvem, nebo do prostředí, kde se bude cítit být 
přijatý? Moc bych se přimlouval za volbu druhé možnosti. 

Za páté: Farnost není farář. Buďte Božím lidem, který ví, co chce. Pokud máte radost z něčeho, co se ve 
farnosti daří, přece to neskončí s mým odchodem, i kdyby nový farář kladl důraz na něco jiného. Rozhodněte 
se, jakou farnost chcete, jak chcete, aby vypadala, co chcete, aby dělala. Vy jste církev. Pokud chcete v létě 
putovat na Svatou Horu, vydejte se na pouť, ať jde kněz s vámi, nebo ne. Pokud se chcete v neděli večer 
modlit nešpory, modlete se je, ať je to s knězem, nebo bez něj. Pokud chcete dělat v listopadu keramický 
betlém, uplácejte ho, ať to bude i farářovou figurkou, nebo bez ní. Uvědomte si, co chcete, a dělejte to. 

Za šesté: Mám dýšinskou farnost moc rád a odchod pro mě nebude snadný. Už teď jsem za těch devět 
let, které jsem s vámi mohl strávit, moc vděčný, Pánu Bohu i vám. Děkuju. Chybět mi budete, moc. Stýskat se 
mi bude, moc. Prosím o modlitbu, aby se ta rána v mém srdci zahojila.                            

  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.  
(9.6.mše sv. 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 



Seznamte se s P. Liborem Bučkem 
 

Podle rozhodnutí plzeňského biskupa by se měl nynější klenečský farář 
P. Libor Buček v září 2018 nastěhovat do Dýšiny. Poté, co budou na faře 
měsíc společně s Pavlem Petrašovský, převezme od října dýšinskou 
farnost a stane se novým zdejším farářem. Seznamte se s ním v části 
rozhovoru s Milenou Cibulkovou, který vyšel v r. 2010 v Domažlickém 
deníku: 

Pane faráři, odkud přesně pocházíte a kde jste studoval? 
Pocházím ze Žďáru nad Sázavou, kde jsem chodil do základní školy a 
potom i na střední průmyslovou školu, kde jsem studoval obor Technické 
zařízení budov. Dva roky jsem byl na Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Karlovy v Olomouci a magisterské studium jsem 
dokončil v Praze na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy 
v roce 2004. 
Pamatujete si den, okamžik, událost či pohnutky, které vás vedly 
k rozhodnutí stát se farářem? 
Myslím, že to bylo mnoho drobností, nikoliv jediný ´velký´ okamžik. 
Rodiče jsou věřící, od mala chodím do kostela a to sehrálo svoji roli. 

Poprvé jsem se zabýval touto otázkou v pubertě, kdy jsem se nevyhnul rozhodnutí, co s vírou a jak by 
mohla vypadat moje budoucnost. Dal jsem si půl roku na rozmyšlenou předtím, než jsem podal přihlášku 
na studium teologie. Rozhodnutí bylo prosté: zkusím to a uvidí se. 
Co Vám vaše životní poslání faráře přináší a co Vám naopak bere? 
Přináší mi někdy radost, zodpovědnost, starost o lidi, kostely, odlišný styl života… Líbí se mi rozlišovat 
funkčnost a podstatu. Nejsem jen to, co dělám, ale jsem, kdo jsem. Bere mi …, hm – to bych musel 
popřemýšlet… 
Říká se o Vás, že jste sportovně založený. Jaké druhy sportu provozujete? 
V zimě jezdím rád na prkně, pak chodím do haly na volejbal a ´sálovku´, přes léto si rád zahraji velký 
fotbal. 
Má farář přátele? Je jich hodně a z jaké sorty lidí jsou ti Vaši? Proč a nebo podle čeho si je 
vybíráte? 
Přátele mám a myslím si, že v tom se neliším od nikoho dalšího. Jsou to lidé, se kterými mě baví trávit čas 
a mají se mnou trpělivost. ´Sorty´ jsou krásný výraz, ale myslím si, že nemám přátele rozsortýrované. 
Pokud se přepravujete mezi kostely či místy, kde máte kázání, jaký způsob dopravy preferujete? 
Kolik míst takto objíždíte? 
Mám takový plán, že je alespoň jednou v sezóně objedu na běžkách, pěšky, na kole, motorce či autem – je 
to podle nálady a podle potřeby.  
Pokud byste se měl ohodnotit jako ve škole, jaký jste řidič, jakou známku byste si dal? Už jste 
někdy platil pokutu, případně za co? 
Teď mám motorku, na níž mě baví jezdit pomalu, a autem také jezdím. A známka za řidičské schopnosti? 
Jednička to nebude, ale hezká dvojka, i tak každý rok platím za nějaké hlouposti. Poslední pokutu jsem 
dostal o chodovské pouti za jízdu zadní cestou mezi Chodovem a Klenčím. 
Úspěšně jste zvládli v klenečském kostele s pomocí ochotných dárců opravit varhany. Co by kostel 
sv. Martina ještě potřeboval? 
Kostel potřebuje, aby fungoval k tomu, k čemu ho postavili, takže by měl být využíván. Jinak opravy 
materiálních věci nejsou až tak zajímavé. Snad nic akutně nepotřebuje. 
Dokážete říci, co Vám v životě udělá největší radost? 
Největší radost je radost být! To, že vůbec jsem… 
Pokud byste měl něco vzkázat nebo popřát svým farníkům a následně také čtenářům, co by to 
bylo? 
Farníky zásobuji přáními pravidelně, ostatním přeji to samé: radost, pokoj, trpělivost, skromnost, životní 
pohodu a laskavost. 

Noční pouť mládeže na Vršíček 
  

V pátek 18. 5. vyrazilo společenství mládeže naší 
farnosti po večerní mši sv. k poutnímu kostelíku 
Nanebevzetí Panny Marie na Vršíčku u Rokycan. Šli 
jsme přes golfové hřiště, pak lesem přes Klabavu a po 
výstupu na Vršíček nás už obklopila tma. V šerém 
kostele jsme se pomodlili nešpory a mariánské litanie. 
Pak jsme rozdělali oheň – to už před kostelem – a 
povečeřeli a bylo tak akorát na to, abychom si roztáhli 
karimatky – někteří před kostelem, někteří v kostele, a 
ulehli ke spánku. 

Ráno byly ranní chvály, snídaně, sestup do 
Rokycan a odjezd vlakem zpátky do domovů. 

 

Putovní Noc kostelů 
  

V pátek 25. 5. se konala Noc kostelů. Tentokrát byla putovní. Po zahájení 
v dýšinském kostele starosty Dýšiny, Chrástu a Kyšic nám zazpívaly a zahrály děti 
z chrástecké základní umělecké školy a pak už se účastníci poroučeli k autobusu, 
který nás vozil po kostelích a kaplích naší farnosti. 

První zastávka byla v Nadrybech, kde tvoří 
místní kapli sv. Antonína Santiniho trojboká zvonička 
s později přistavěnou lodí. Snoubí se tu v jednom 
celku nádherná architektura se stavbou místních 
zedníků 

V Kostelci jsme mohli obdivovat 
barokní gotiku kostela sv. Jiří, opět z dílny 
slavného architekta J. B. Santiniho v jinak 
rozkradeném a vybrakovaném prostoru. 

Zazněla krátká přednáška o tom, jak kostel vznikl 
a jak byl kdysi zařízen. Dokonce nás sám mistr 
Santini  navštívil a porozprávěl o svém životě.  

Dále jsme pokračovali do Plané. Zdejší 
kostel Nanebevzetí Panny Marie nese v presbytáři nádherné 
gotické fresky, na které se přišlo, když kdysi zdejší kostelník 
pověsil kadidelnici na oltář tak nešikovně, že oltář shořel. O 
oltář se sice přišlo, ale pod požárem rozpraskanou omítkou 
vykukovalo toto vzácné umělecké dílo. 

V Nynicích byli účastníci překvapeni audiovizuálním 
promítáním na klenbu opět Santiniho kaple sv. Kateřiny. 
Bylo to krásné, vrchol programu. 

A pak už kola autobusu směřovala do Druztové. 
V setmělém kostele sv. Máří Magdalény zněly housle a pak 
se podařilo rozhoupat starobylý zvon s krásným hlubokým 
tónem. 

Poslední zastávkou byla druztovská kaple sv. Jana Nepomuckého, kde jsme 
naše putování zakončili kratičkou bohoslužbou. 

Velké poděkování patří všem, kdo Noc kostelů dali dohromady, především 
Aleně Havelkové a Ireně a Petru Brůčkovým, na nichž spočívalo největší 
organizátorské břímě. 


