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OHLÁŠKY  
• V úterý 5. října nebude z důvodu přednášky ČKA  mše sv. ani 

setkání nad biblí. 
• Ve čtvrtek 7. října je památka P. Marie Růžencové. V 17:00 

bude v kostele v Dýšině  společná modlitba růžence. 
• sobotu 9. října bude v 18:00 v dýšinském kostele koncert 

známé křesťanské skupiny Quo vadis. Z tohoto důvodu bude 
v tento den mše sv. výjimečně už v 17:00 

• Od pátku 5. listopadu do neděle 7. listopadu bude na krásném 
poutním místě Lomec u Vodňan duchovní obnova farnosti. 
Kapacita je omezená, prosím, přihlašujte se co nejdříve. 

• Jednou měsíčně – každý druhý čtvrtek v měsíci – budou na 
obecním úřadu v Dýšině od 18:30 besedy o křesťanství 
zaměřené i na nevěřící a hledající lidi. Začínáme 14. října 
besedou na téma Křesťanství a ateizmus. Použijte prosím 
vchod po schodech u rybníka. 

• V pátek 22. října bude od 16:00 na dýšinské faře setkání pro 
seniory. Zazpívá Lidová muzika z Chrástu. Poté bude beseda 
s p. Marií Bystřickou o hospicích a práci s umírajícími lidmi. 

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

• 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.  

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Růženec 
 Měsíc říjen, který před několika 
dny začal, je podle starobylé tradice 
měsícem růžence. 7. října se navíc slaví 
památka Panny Marie Růžencové.  
 David Torkington ve své knize 
Mystik píše o růženci toto:  
 Poté, co jsem mnoho let studoval 
teologii a cestoval po celé Evropě, abych 
nalezl moudrost, jsem se vrátil domů, jen 
abych zjistil, že dřív, než jsem vůbec 
odjel, znala moje maminka všechno, co 
bylo zapotřebí pro putování, na které 
jsem se sám ani nestačil vydat. V tu dobu jsem se o její modlitební život nezajímal, byl jsem plně 
vytížen čtením o modlitebním životě všech okolo a studiem křesťanské mystické tradice. Teprve 
když jsem asi po deseti letech přijel na krátkou návštěvu domů, zjistil jsem, jakým způsobem se 
vlastně celé ty roky modlila a odpovídala na lásku Pána Milování. Objevil jsem, co ji táhlo 
kupředu ke strmým výšinám mystické cesty.‘  
 Petr se na chvíli odmlčel a začal po něčem pátrat ve svých kapsách. Neovládl jsem svou 
zvědavost a zeptal jsem se: „A co ji tedy táhlo kupředu?“ Doufal jsem, že se dozvím o nějaké 
zkratce. „Tohle,“ řekl Petra vyndal ze své náprsní kapsy malé kožené pouzdro. Otevřel ho a 
vyndal z něj malý růženeček. Byl jsem rozčarován. 
 „Netvař se tak zklamaně,“ dodal, „tyhle korálky dovedly k výšinám mystické cesty 
generace a generace lidi, kteří si to ani neuvědomovali. Představují úžasný nástroj modlitby, 
který v sobě zahrnuje všechny metody, jakých je zapotřebí, aby byl člověk přiveden na vrchol 
kontemplace. Na začátku může prostě jen říkat jednotlivé modlitby, jak nejlépe umí; potom se 
přesune k meditaci jednotlivých tajemství Ježíšova života. Nechá-li se vést dál, naučí se – tak 
jako moje maminka - jak používat růženec, aby mohl přestát tmu nocí, které ho čekají, aby udržel 
pozornost mysli tvrdohlavě zaměřenou k Bohu, když se zdá, že se skryl v temné noci. 
 Přijel jsem za svou maminkou, protože byla nemocná a upoutaná na lůžko. Kdykoliv jsem 
přišel do jejího pokoje, měla v ruce růženec. Když jsem se jí zeptal na to, jak se ho modlí, řekla 
skoro omluvně,že se ho vůbec nemůže modlit tak jako dřív, protože už jí to nejde. Vše, co teď 
mohla dělat, bylo vzít jedno slovo z modlitby Otče náš, Zdrávas nebo Sláva Otci a pomaluje 
zbožně opakovat. Stačilo jí třeba jen spojení ‘sláva Otci‘, nebo ‘buď vůle tvá‘, nebo jen jméno 
‘Ježíš‘. Nakonec pak někdy celé hodiny neříkala vůbec nic. Toužila už jenom být s Bohem.  
 

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  
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 

www.farnost-
dysina.wz.cz 
P. Pavel Petrašovský 
tel.: 737 815 525 
boyda@centrum.cz 



Svatováclavská pouť do Třemošné 
 Letošní centrum slavnosti patrona české země sv. 
Václava se pro naši farnost přesunulo do Třemošné, kde 
v tento den slaví svou pouť.  
 28. září v devět hodin mělo  být zahájeno pěší putování 
z Dýšiny. Počasí nám ale v tuto ranní hodinu vůbec nepřálo, 
z nebe lilo nepřetržitě a zatažená obloha nedávala naději, 
že by se přes den mohlo vyjasnit. V kostele se nás sešlo 
pouze šest. Když jsme ale o půl hodiny později vyráželi na 
cestu, už jen drobně mrholilo a čím jsme byli blíže 
Třemošné, tím více se počasí moudřilo. Krásná trasa modré 
turistické značky rychle ubíhala za modliteb a zpěvu písní. 
 V 15 hod. začínalo to nejdůležitější: krásná poutní mše 
sv. v malé třemošenské kapličce. Po ní následoval přesun 
do domu Exodus, kde místní farníci připravili velkolepé 
pohoštění. Při něm byla jedinečná příležitost navzájem 
poznat lidi z různých koutů našeho farního obvodu. Velký 

dík patří všem, kdo se na průběhu pouti jakkoliv podíleli! 
 

Setkání dětí  
 Setkání dětí mělo 2. října 
odstartovat plánovanou tradici podnikat 
pro děti ve farnosti každý měsíc nějakou 
akci. 
 V 10 hodin jsme vyrazili do Nové 
Huti a odtud přes Klabavku k Čertovu 
kameni. Po cestě jsme soutěžili v několika 
hrách. Když jsme se vrátili, na faře už 
voněl oběd, který p. Bradáčová a p. 
Pancová ochotně připravily. 

 Po vydatné stravě byly děti 
naloženy do aut a odvezeny do 
Plzně, kde se konal Misijní 
kongres dětí, jenž nabízel 
program složený z mnoha her a 
soutěží. Na jeho přípravě se 
podílely i naše Nikča, Josefka a 
Johanka. 
 Tatak jsme stihli mši sv., na 
které tento den bylo více dětí 
než dospělých. Příští setkání 
bude v sobotu 30. října. Zváni 
jsou děti i rodiče. 
  

Stránka pro děti  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gyu Gilbert: RODINNÉ ALBUM PANNY MARIE 
 Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které 
prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o 
nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se     
v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením. 
 Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího 
života! Vzývejme ji v modlitbě růžence.  Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“,  které 
nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat  prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“ 


