
       T E R N  

zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

17. 6. 2018 – 11. neděle v mezidobí 

 

O H L Á Š K Y :  
� V rámci Diecézní modlitební štafety se můžete v následujících dnech modlit 

na tyto úmysly: 17. – 23. 6.: za dar Ducha sv. pro děti a mládež farnosti 
Blovice a za všechny, kdo je vedou a dávají jim příklad svým životem. 24. – 
30. 6.: za dar víry a života ze svátostí pro děti a mládež farností Bochov a 
Toužim. 1. – 7. 7.: za farnost Bor u Tachova: za oživení víry těch, kdo jsou 
pokřtěni, za zemřelé a za uzdravení křivd, které si nesou jejich potomci.          
8. – 14. 7.: za farnost Dobřany: za obnovení nadšení pro evangelizaci a za to, 
aby byli svědky zmrtvýchvstání. 
� Od čtvrtka 21. 6. do soboty 23. 6. nebudou z důvodu studentské akce mše sv. 

ani jiné aktivity farnosti. 
� V sobotu 23. 6. a v neděli 24. 6. bude z důvodu cyklistických závodů uzavřena 

silnice z Nové Huti a z Kyšic do Dýšiny. Počítejte prosím při cestě do kostela 
s objíždkou.Také nebude možné zaparkovat auta na parkovišti u kostela. Místo 
toho bude možnost parkovat na farní zahradě. 
� V neděli 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Při mši sv. v Dýšině  

vstoupí do katechumenátu p. Radka Dubská z Plzně. 
� V neděli 24. 6. bude ve 14:00 v dýšinském kostele pohřeb p. Lišky z Nové 

Hutě.   
� V neděli 24. 6. bude v 18:00 na dýšinské faře 

přednáška Ing. Karla Drhovského, vedoucího 
Památkového ústavu v Plzni v. v. na téma 
Relikviáře doby Karla IV. a relikviář sv. 
Maura. Z tohoto důvodu nebude večerní 
adorace a nešpory. 
� Ve čtvrtek 28. 6. bude v 18:30 ekumenická 

modlitba v modlitebně evangelického sboru 
v Chrástu (Železniční ul.) 
� V pátek 29. 6. je slavnost sv. Petra a Pavla. 
� V sobotu 30. 6. požehnáme společně 

s evangelickým sborem z Chrástu v 17:00 
křížek na polní cestě mezi Dýšinou a 
Chrástem, který jsme (i zásluhou Františka 
Nedvěda a Tomáše Kalouse) postavili ve 
spolupráci s evangelíky. Sraz bude v 16:40 u fary, odtud se společně 
odebereme ke kříži. Mše sv. bude až po návratu z žehnání. 
� V červenci a srpnu se program farnosti zredukuje pouze na mše sv., nebude-

li uvedeno jinak. 
� V úterý 3. 7. je svátek sv. Tomáše. 
� Ve čtvrtek 5. 7. je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. 
� Od pondělí 9. 7. do soboty 14. 7. nebudou z důvodu farního tábora mše sv.  
� Od čtvrtka 19. 6. do soboty 21. 6. nebudou z důvodu farní vody mše sv. 
� V týdnu od 22. 7. do 28. 7. se v rámci Diecézní modlitební štafety modlit celá 

diecéze za naši farnost, především za naše děti a mládež, aby nalezly a 
prohloubily svůj vztah k Bohu. V dýšinském kostele bude v tomto týdnu 
vystaven relikviář s ostatky sv. Bartoloměje. Vyzvedneme si jej v neděli 22. 7.  
při mši sv. v 9:00 v Dolní Bělé. Prosím, přijeďte na ni. V neděli 29. 6. přijedou 
domažličtí farníci na dýšinskou mši sv. se svým farářem P. Miroslawem 
Giergou, aby si relikviář odvezli. Po mši sv. se s nimi setkáme na farní zahradě.   
� 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 24. 6. 
� 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. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kostely 
 

Poslední květnový víkend proběhla Noc kostelů. Letos jsme se 
rozhodli udělat změnu a místo celovečerního programu Dýšině jsme 
objednali autobus, aby nás vozil po kostelech a kaplích, které stojí na 
území naší farnosti. Všechny tyto starobylé stavby jsou něčím unikátní a 
snad nám kromě své kulturní hodnoty mohou poskytnout i materiál 
k malému zamyšlení. 

První zastávka byla v Nadrybech u kaple sv. Antonína. V 18. století 
zde na zadání opata plaského kláštera vyrostla trojboká zvonice navržená 
slavným barokním architektem Janem Blažejem Santinim. V 19. století 
pak Nadrybští k této věžičce přilepili loď kostelíku a vznikl tak velmi 
zajímavý celek, v němž se snoubí úžasná architektura s obyčejnou 
stavbou místních zedníků. 

Člověka napadne, že je to tak u každého z nás. Vjedno je spojeno to, 
co je v nás cenné a krásné, s tím, co je v nás tuctové. V hloubi každého 
člověka jsou výšiny i propasti. Dělící čára mezi dobrým a zlým nerozděluje 
lidi na dvě skupiny, ale vede středem každého srdce. Jen v pohádkách se 
lidé dělí na dobré a zlé, v reálném světě je hostitelem dobra i zla každý 
jednotlivý člověk.  

Dalším místem, které jsme navštívili, byl kostel sv. Jiří v Kostelci, 
který je zdaleka nejzdevastovanější stavbou dýšinské farnosti. Strop je 
podepřen konstrukcí z trámů, interiér byl téměř celý rozkraden, z oltářů 
zbyla jen ubohá torza. A přesto sem téměř každý rok jezdí zdaleka 
zájemci o architekturu, aby stavbu viděli. Je totiž přestavěna v Santiniho 
barokní gotice. Kostel z 18. století by neměl mít goticky lomené oblouky, 
ale má je.   

Co kdybychom to chápali jako vybídnutí k tomu, abychom se 
v lidských troskách kolem nás nebo v nás pokusili zahlédnout neobyčejnou 
Boží architekturu, kvůli které bude i zdevastované a zašlé lidské srdce 
hodné obdivu?  

Zastávek u starobylých staveb bylo té noci ještě více, ale skončeme u 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané nade Mží. Zde nás přivítal 
restaurátor Karel Švuger, jenž měl pro nás velmi zajímavou přednášku o 
gotických freskách, které jsou k vidění v presbytáři. Za jejich odhalením je 
příběh: asi před sedmdesáti lety zavěsil místní kostelník doutnající 
kadidelnici na oltář tak nešikovně, že ten do rána shořel. Okolní zdi vlivem 
žáru popraskaly a pod novodobou omítkou se objevily vzácné malby. 
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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.         
(21.6. vše odpadá) 
pátek 
• 17:15 – adorace, 

možnost zpovědi  
• 18:00 – mše sv. 
• 19:00 - setkání 

mládeže – fara     
(22.6. vše odpadá) 
sobota 
• 17:30 - mše sv.  
(23.6. vše odpadá) 
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 



Kostel přišel o barokní oltář a získal gotické fresky. 
Srovnání s námi se přímo nabízí: není to tak, že bychom se při různých průšvizích a pádech 

našeho života měli pořádně rozhlédnout, jestli někde jejich žár neodkryl vzácné malby? Není to tak, 
že některé naše krize, které prožíváme velmi tísnivě, jsou zároveň šancí danou Pánem Bohem, aby 
se rozehrálo něco nového a ještě krásnějšího než to, o co jsme přišli?                   P. Pavel Petrašovský     
 

Zápis z jednání pastorační rady ze dne 10. 5. 2018 
 

Nepřítomní členové pastorační rady byli řádně omluveni. Pastorační rada byla usnášeníschopná. 
 

� P. farář seznámil přítomné s přáním biskupa Tomáše, aby u příležitosti výročí 25 let naší diecéze 
ostatky sv. Bartoloměje  putovaly po diecézi. V každé farnosti zůstanou jeden týden a ostatní 
farnosti se budou modlit za úmysl, který si farnost zvolí. Pastorační rada v Dýšině si zvolila úmysl: 
„Aby děti a mládež naší farnosti nalezly a prohlubovaly cestu k Bohu." 
� Týden, kdy budou ostatky sv. Bartoloměje přivezeny do Dýšiny, začne 22. 7. 2018. 
� Byly projednány organizační záležitosti k pořádání poutě. 
� Pastorační rada řešila problém vyřazených starých lavic z kostela. Jako možné řešení se nabízí: 

umístit je do kostela v Plané nabídnout na inzerát 
přestěhovat na půdu kostela. Pan farář jako první 
možnost prověří zájem v kostele v Plané. 
� V další etapě oprav v kostele bude probíhat malování, a 

to po jednotlivých částech. Začne se na kůru s tím, že 
práce budou provedeny restaurátorem. Vzhledem            
k dotazům členů pastorační rady pan farář zjistí další 
informace o způsobu a postupu práce.  
� Na základě finančního zůstatku na účtu oprav p. farář 

navrhuje začít s restaurováním oltáře sv. Jana 
Nepomuckého. Pastorační rada souhlasí.  
� MUDr. Koutecká navrhla koupit na úklid dýšinského 

kostela druhý výkonný vysavač Pastorační rada 
schvaluje – s výběrem pomůže p. Bohuslav. 
� P. farář seznámil přítomné se sociální situací paní, která 

se dostala do obtížně řešitelné situace. Rada souhlasí s 
výdajem 5 tis. na úhradu nájemného a p. Bohuslav 
nabídl navíc zaměstnání v rámci prací pro obec Chrást. 
� Mgr. Klimeš informoval o potřebnosti zaplatit sociálně 

slabému dítěti ze 4. třídy obědy. Pastor. rada souhlasí. 
� Mgr. Petr Blažek poukázal na skutečnost, že pod kůrem 

je potřeba posílit světlo. 
zapsala dne 10. 5. 2018 Marta Kučerová 

Pouť, biřmování, jarmark 
 

Na slavnost Nejsvětější Trojice, 27. 5. 2018, byla               
v Dýšině pouť. Slavnostní mši sv. sloužil emeritní plzeňský 
biskup František Radkovský. Při ní biřmoval Kristýnu 
Waniekovou, která přijala biřmovací jméno Marie Faustina. 

 Po mši sv. se kostelní lid přesunul na farní zahradu, 
kde se při živé hudbě, točeném pivu a grilovaných 
klobásách oddal poutnímu veselí. Na faře byla pro 
příznivce nealkoholických nápojů otevřena kavárna. A o 

patro výš, na prosklené lodžii fary uváděla do své výstavy 
fotografií dýšinská občanka Renata Fronková.  

 Na farní zahradě pak byly rozestavěny stánky, v nichž 
prodejci nabízeli své krásné řemeslné výrobky, od šátků, přes 
šperky, keramiku až po domácí sušenky či palačinky. Martina 
Dolejšová pak odvážně ve vysokém stupni těhotenství 
malovala dětem na obličej nejrůznější výjevy podle jejich 
výběru. 

Počasí bylo výborné (stará zkušenost, že o dýšinské 
pouti vždycky prší, 
se tentokrát nepo-

tvrdila) a díky nasazení mnohých dobrovolníků z farnosti i 
mimo ni se celá dýšinská pouť mimořádně povedla.  
 

Boží Tělo 
 

V neděli 3. 6. 2018 jsme v naší farnosti měli slavnost Těla 
a Krve Páně, Božího Těla. Po mši sv. jsme se vydali na 
tradiční eucharistický průvod kolem čtyř oltářů na návsi, u nichž 
jsme se modlili za obec a její představitele, farnost, rodiny a za 
trpící lidi.  

 

První svaté přijímání 
 

Při nedělní mši sv. 10. 6. 2018 přijali v dýšinském kostele poprvé Ježíše v Eucharistii Anička 
Havelková, Štěpánka Petrlíková a dvě děti, které se připravovaly v poradně pro žen v Plzni: Kevin 
Marián Cseri a Patricie Pušková. Odpoledne pak Štěpánka s Aničkou pověsily svůj kříž, který malovaly 
v den své první zpovědi, na strom blízko obrázku Panny Marie v lese u Nové Huti.  

 

Setkání dětí farnosti 
 

V sobotu 16. 6. 2018 se děti farnosti sešly v devět ráno na mši sv. Po ní se 
chvíli hrála vybíjená na farní zahradě a pak se děti přítomní rozdělili na dvě 

pracovní skupiny. První vařila 
špagety a 
druhá do-

plňovala 
umělým 

kamenem 
opadaná 

místa na 
soklu kříže na hřbitově. Obě 
skupiny byly úspěšné, z čehož 
plynulo mj. to, že jsme si mohli 
pochutnat na dobrém obědě.,  

Po něm jsme vyjeli velkým 
autem do Nevřeně. V místním informač-
ním centru jsme vyslechli povídání o těžbě 

kaolínu a pak  jsme se vydali lesem k míst-
nímu bývalému kaolínovému dolu, kde těžba 

skončila někdy v polovině 19. stol. 
Bylo to krásné a velkolepé.  


