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OHLÁŠKY  
• Mše sv. v kostele v Dýšině jsou nově ve středu, čtvrtek a 

sobotu v 17:30, v pátek zůstává adorace v 17:00 a v 18:00 
mše sv.  

• V neděli 19. září bude v 17:00 na faře evangelického 
sboru v Chrástu ekumenická bohoslužba. Odvoz 
z Dýšiny bude zajištěn. Sraz před farou v 16:30. 

• V pondělí 20. září bude ve 14:00 v plzeňském krematoriu 
pohřeb paní Štruncové z Kyšic, která dokud mohla, chodila 
do kostela. Zádušní mše sv. bude za ní sloužena ve čtvrtek 
30. září v 17:30 v dýšinském kostele. 

• V úterý, ve středu a ve čtvrtek nebude v Dýšině mše sv., 
setkání nad biblí ani příprava na biřmování. 

• V sobotu 25. září bude ve 14:00 v kapličce ve Smedčicích 
poutní mše sv. ze slavnosti sv. Václava. 

• V úterý 28. října (státní svátek) bude pěší pouť z Dýšiny do 
Třemošné, kde je kaple sv. Václava. Vyrážet budeme v 9:00 
od kostela v Dýšině, v 15:00 bude mše sv. v Třemošné, poté 
posezení u kávy. Odvoz zpět bude zajištěn. 

• V sobotu 2. října proběhne od 10 hod. na dýšinské faře 
setkání dětí z farnosti. V 17:30 bude dětská mše sv. Toto 
setkání by se mělo opakovat každou první sobotu v měsíci. 

• V sobotu 9. října bude v 18:00 v dýšinském kostele koncert 
známé křesťanské skupiny Quo vadis. 

• Velké poděkování patří všem, kdo se zúčastnili farní brigády 
minulou sobotu. 

• Do připravené pokladničky v dýšinském kostele můžete 
podle své úvahy finančně pomoci české vesnici 
v Rumunsku Gernik s nákupem biblí a duchovní literatury. 

• Byla zahájena veřejná sbírka na opravu kostela v Dýšině. 
Přispět můžete do zapečetěné pokladničky v kostele, na 
obecním úřadu v Dýšině, Kyšicích, Bušovicích a v knihovně 
v Chrástu nebo převodem na účet sbírky 5303047677/5500. 
Děkujeme! 

• Ženy, které se schází v pondělí na modlitbách za své děti, 
vám nabízejí svou službu přímluvné modlitby – vložíte-li 
lístek s vaší potřebou do připravené krabičky na stolku 
s novinami v dýšinském kostele, budou se při svém setkání 
na tento úmysl modlit. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekumenická neděle 
 Dnešní den – neděle 19. září – je zasvěcena společné 
modlitbě křesťanských církví a nesmírně potřebné snaze o jednotu 
křesťanů, jejichž rozdělení by nás mělo velmi trápit. V 17 hodin jsme 
pozvání do evangelického sboru v Chrástu ke společné ekumenické 
bohoslužbě.  
 Na začátku Terna nechme tedy promluvit evangelického faráře 
z Chrástu Karla Šimra: 
 

„Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli     
k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal 
kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy.“                       Mk 3,13-14 

 Začal nový školní rok. Nejen 
pro děti, i pro dospělé to bývá 
významný mezník. Něco nového začíná. Ježíšovi 
učedníci jsou vlastně ve škole celý život. Ve škole 
svého Pána a Učitele. Někdo by tohle životní povolání 
mohl považovat za omezující. Ale kdo jednou do těchto 
„škamen“ usedl, zjistil, že nejde o žádné nudné učení, 
ale spíš o docela dobrodružnou cestu, která člověka 
vede ke stále novým zkušenostem víry.  
 Aby se člověk z nového začátku mohl těšit, 
potřebuje vědět, že jeho cesta někam směřuje. Ježíš 
zve své přátele, aby ho následovali, učili se od něj a 
podíleli se tak na jeho poslání. Na něčem, co je 
přesahuje, na co nemají dost sil a někdy tomu ani 
nerozumí. Ale co je samotné nese a oni se o to mohou 
dělit.  
 První úkol pro učedníky není něco říkat nebo něco 
dělat,ale „být“. Být s Ježíšem. V tom je tahle škola 
zvláštní: nejde v ní o biflování pravd a pouček, ale o 
osobu. Poznávat v Ježíšových slovech a činech Boží 
tvář a dorůstat tak do plnosti lidství podle Kristova 
obrazu. Přeju nám všem chuť znovu vykročit! 

 Karel  Šimr 

PRAVIDELNÝ 
PROGRAM  
DÝŠINA: 
pondělí  
• 19:00 – modlitby 

maminek za své děti – 
fara 

úterý 
• 17:00 - možnost zpovědi 

– kostel 
• 17:30 – mše sv. 
• 18:30 – setkání nad biblí 

– fara 
středa 
• 17:30 – mše sv. 
čtvrtek 
• 17:30 – mše sv. 
• 18:30 – přípravy na 

biřmování – od 16. 9. 
pátek 
• 17:00 – adorace, 

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

– fara 
sobota 
• 17:30 - mše sv. 
neděle 
• 11:30 – mše sv. 
• kafe po mši - fara  
TŘEMOŠNÁ: 
nedělní mše sv: 8:00 – 
dům Exodus 
DRUZTOVÁ: 
nedělní mše sv: 9:45 – 
po mši: 1. neděle 
v měsíci: biblická hodina, 
3. neděle: posezení u 
kafe – na obecním úřadu 

veškeré informace také na webových stránkách farnosti: 
www.farnost-dysina.wz.cz 
kontakt: P. Pavel Petrašovský 
tel.: 737 815 525, e-mail: boyda@centrum.cz 

MODLITBA ZA 
JEDNOTU KŘESŤANŮ 
Pane, ukaž nám své 
milosrdenství a mocí svého 
Ducha odstraň rozdělení mezi 
křesťany, aby Tvá církev byla 
ještě jasněji viditelným 
znamením uprostřed všech 
národů. 
Pane, dej nám novou lásku, 
opravdovou moudrost a nový 
podnět k jednotě, aby věčné 
poselství Tvého Syna mohlo být 
přijato jako radostná zvěst pro 
všechny. 
Pane, zapal znovu naši víru a 
naději, že můžeme putovat                 
s radostí k nebeskému 
království a s důvěrou v Tvůj 
příslib věčné slávy. 
Skrze Ježíše Krista, našeho 
Pána. Amen. 



Veřejná sbírka na opravu kostela 
 

 Z iniciativy obce byla 15. září slavnostně zahájena veřejná sbírka na opravu 
dýšinského kostela. Nejprve zazněly hlasy pěveckého sboru Gutta, který nacvičil několik 
částí z krásné rytmické mše Petra Ebena. 
 Pan starosta pak slavnostně pronesl několik slov a zahájil sbírku. Po jejím požehnání 
jsme slavili mši sv. Následoval přesun na faru a povídání a zpívání při kytaře a houslích. 
 
 Pokud se chcete na této  veřejné sbírce podílet, můžete přispět do zapečetěných 
pokladniček v kostele, na obecním úřadu v Dýšině, Kyšicích, Bušovicích a v knihovně            
v Chrástu nebo převodem na účet sbírky 5303047677/5500. Děkujeme! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stránka pro děti – sv. Václav 
 
Svátek sv. Václava slaví křesťané 28. září. Pro občany České 
republiky je tento den státním svátkem. Mnoho lidí však ani neví, kdo 
to sv. Václav byl. Co bychom o této osobnosti měli vědět? Odpověz 
na otázky a písmena u správné odpovědi napiš dolů do tajenky. Dozvíš 
se, kdo byl sv. Václav. 
 

1. Sv. Václav žil v: 
KD – 8. století 
BO – 9. století 
OD – 10. století 
 
2. Pocházel z rodu: 
OS – Lucemburků 
VÁ – Přemyslovců 
MÍ – Slavníkovců 
 
3. Ve víře ho  
vychovala  babička:  
ÁČ – Anežka 
ŠE – Drahomíra 
ŽN – Ludmila 
 
4. Po svém otci panoval jako: 
ÝA – český kníže 
MÁ – český král 
OH – český císař 
 
5. Byl znám tím, že vykupoval: 
NE – obilí 
MO – otroky 
UM – ovčí vlnu 
 
6. Pro svou zemi usiloval o: 
SÍ – větší území 
BÝ – zdravotní péči 
UD – mír 
 
7. Jeho smrt zp ůsobil bratr: 
RÝ – Boleslav 
KÉ – Vratislav 
FÓ – Spytihněv 
 

8. Byl zavražd ěn ve 
Staré Boleslavi:  
PL – v hradní kapli 
VL – u vrat kostela 
ŠL – v zahradě 
 
9. Jeho ostatky 
jsou v Praze v 
chrámu: 
AP – sv. Ignáce 
AK – sv. Mikuláše 
AD – sv. Víta 

10. Je uctíván jako 
ochránce: 
AT – Braniborska 
AŘ – Čech 
OT – Moravy 
 
TAJENKA  
sv. Václav 
byl................................ 
 
 

Vaše Tereza☺ 


