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OHLÁŠKY  
V pátek 22. října bude 
na faře setkání pro 
všechny seniory. 
Program: Lidová muzika 
z Chrástu, beseda s p. 
Bystřickou o hospicech 
a práci s umírajícími 
lidmi. Prosím o 
napečení buchet na 
toto setkání. Z důvodu 
konání setkání seniorů 
nebude v kostele 
adorace. 

V sobotu 23. října 
z důvodu studentské 
akce nebude v Dýšině 
mše sv. 
V Třemošné bude 
v neděli 24. října mše 
sv. výjimečně v 8:00 

(místo v 15:00).  
V neděli 24. října 
pojedeme v 15:00 
s mládeží a studenty za 
mentálně postiženými 
do Stoda. 

Mše sv. v Druztové 
budou po celou zimu 
v 9:15. 
Od pátku 5. listopadu 
do neděle 7. listopadu 
bude na krásném 
poutním místě Lomec u 
Vodňan duchovní 
obnova farnosti. 
Kapacita je omezená. 
 

Ve čtvrtek 28. října (státní svátek) bude ve farnosti 
pouťke sv. Šimonu a Judovi. Ráno pojedeme 
v 9:28 z Chrástu vlakem do Plzně, odkud budeme 
putovat pěšky podél Berounky do Dýšiny. mše sv. 
bude v 16:00. 
V sobotu 30. října se koná na dýšinské faře           
2. setkání dětí z farnosti. Sraz: 10 hod., konec mší 
sv. pro děti v 17:30 v kostele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouť ke svatému 
Šimonu a Judovi 

 Dýšinský kostel má od pradávna dvojí zasvěcení: Nejsvětější 
Trojici a apoštolům Šimonu a Judovi. Ve čtvrtek 28. října budeme na 
jejich svátek tedy slavit druhou dýšinskou pouť. V 9:28 vyjedeme 
vlakem z chrásteckého nádraží. V Plzni na Doubravce ve starobylém 
kostele sv. Jiří zahájíme naše putování a poté vyrazíme krásnou 
cestou podél Berounky kolem Dolanského mostu přes Chrást až do 
Dýšiny, kde bude v 16:00 poutní mše sv. 
 Asi už se nedozvíme, proč právě tito dva apoštolové zaujali 
pradávné obyvatele Dýšiny natolik, že jim ve 14. století spoluzasvětili 
kostel. V evangeliích se o nich píše pramálo, více nám o jejich životě 
prozrazují staré křesťanské tradice, které se ale různí. Podle nich 
měl Šimon po vzkříšení Ježíše nejprve působit mezi židy, aby potom 
s Judou odešel hlásat evangelium do Sýrie, Mezopotámie a Persie, 
kde měli být oba 28. října neznámého roku zavražděni tamějšími 
mágy. Atributy, které jejich sochy a obrazy drží v ruce – Šimon pilu a 
Juda kyj – mají být nástroje jejich umučení. Zatímco Šimon byl 
zaživa rozříznut, Juda ubit Kyjem. 

 Člověk by očekával, že u slavných apoštolů musí jejich 
působení po odchodu na misie vyvrcholit tím, že se střetnou s mágy, 
silou svých argumentů je přesvědčí o tom, že Ježíš je Boží Syn, pokřtí 
je a pak obrátí celou Persii. Nestalo se tak. Kyj a pila spíše ukazují na 
to, že jejich misionářské působení bylo lidsky viděno neúspěšné: 
drastická smrt a Persie zůstává pohanská. 
 Spletli se v tom, že mají jít mezi Peršany hlásat evangelium? 
Nebo je Bůh někam poslal a pak jim přestal žehnat? Ne. Neúspěšné 
působené Šimona a Judy se nakonec ukázalo jako to, co korunuje 
jejich život: byli věrni Kristu až ke smrti.  
 Pokud neúspěšné misionáře Persie Šimona a Judu uctíváme 
jako svaté, říkáme tím také, že před Bohem se život člověka poměřuje 
podle jiných kritérií než úspěšnost nebo neúspěšnost. A že někdy být 
věrný Kristu může znamenat být v očích druhých neúspěšný. A že to 
nemusí být špatně. 

P. Pavel 

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: 15:00 – 
dům Exodus 
DRUZTOVÁ: 
nedělní mše sv: 9:15 – 
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 

5. radostný desátek:  
  1. Ježíš, který rostl a sílil a byl plný  
      moudrosti (Lk 2,40)  
  2. Ježíš, kterého jsi vzala do Jeruzaléma,  
      když mu bylo dvanáct let (Lk 2,42)  
  3. Ježíš, který zůstal v Jeruzalémě a rodiče to  
      nezpozorovali (Lk 2,43)  
  4. Ježíš, kterého jsi s Josefem hledala mezi  
      příbuznými a známými (Lk 2,44)  
  5. Ježíš, kterého jsi po třech dnech našla  
      v chrámě (Lk 2,46)  
  6. Ježíš, který seděl mezi učiteli, poslouchal  
      je a dával jim otázky (Lk 2,46)  
  7. Ježíš, nad jehož odpověďmi a chápavostí  
      všichni žasli (Lk 2,47)  
  8. Ježíš, kterému jsi řekla: "Synu, proč jsi  
      nám to udělal?" (Lk 2,48)  
  9. Ježíš, který řekl: "Proč jste mne hledali?  
      Což jste nevěděli, že já musím být v tom,  
      co je mého Otce?" (Lk 2,49)  
10. Ježíš, který se svými rodiči vrátil do Naza-  
      reta a poslouchal je (Lk 2,51)  

Neděle 24. 10. je nedělí 
misijní – sbírka bude 
věnována na misie a 

budou ke koupi 
kalendáře. 



Křesťanství a ateismus 
Ve čtvrtek 14. října byla od 18:30 na 
obecním úřadu v Dýšině beseda nad 
tímto tématem určená především pro 
nevěřící a hledající. Ti však byli 
zastoupeni pouze dvěma účastníky, 
ostatní byli z řad členů farnosti.  
Podobná setkání by se na obecním 
úřadě mohla konat i dále: další je 
plánováno na čtvrtek 11. listopadu. 
Pozvěte prosím své nevěřící a hledající 
přátele a kolegy. 

3. radostný desátek:  
  1. Ježíš, s kterým jsi šla do Betléma, abyste  
      se s Josefem dali zapsat (Lk 2,5)  
  2. Ježíš, pro kterého neměli místa  
      (Lk 2,7)  
  3. Ježíš, kterého jsi porodila v Betlémě  
      judském (Matouš 2,1)  
  4. Ježíš, kterého jsi zavinula do plenek  
      a položila do jeslí (Lk 2,7)  
  5. Ježíš, který byl tvým prvorozeným synem  
      (Lk 2,7)  
  6. Ježíš, při jehož narození andělé chválili  
      Boha (Lk 2,13)  
  7. Ježíš, kterému se přišli poklonit pastýři  
      (Lk 2,16)  
  8. Ježíš, kterému mudrci z východu přinesli  
      dary (Mt 2,11)  
  9. Ježíš, po kterém Herodes pátral, aby ho  
      zahubil (Mt 2,13)  
10. Ježíš, kterého jsi s Josefem zachránila  
      útěkem do Egypta (Mt 2,14)  

4. radostný desátek:  
  1. Ježíš, který byl osmého dne obřezán  
      (Lk 2,21)  
  2. Ježíš, kterého jsi přinesla do Jeruzaléma,  
      abys ho představila Pánu (Lk 2,22)  
  3. Ježíš, za kterého byla podána oběť, jak je  
      nařízeno v Zákoně (Lk 2,24)  
  4. Ježíš, kterého vzal Simeon do náručí  
      (Lk 2,28)  
  5. Ježíš, který je spása připravená přede  
      všemi národy (Lk 2,30)  
  6. Ježíš, který je světlo k osvícení pohanů  
      (Lk 2,32)  
  7. Ježíš, který je znamením, jemuž se bude  
      odpírat (Lk 2,34)  
  8. Ježíš, který je určen k pádu a pozvednutí  
      mnohých (Lk 2,34)  
  9. Ježíš, o kterém mluvila prorokyně Anna  
      ke všem, kdo očekávali vykoupení  
      Jeruzaléma  
      (Lk 2,38)  
10. Ježíš, s kterým jste se vrátili do Nazareta  
      (Lk 2.39)  

 
CO SE VE FARNOSTI UDÁLO... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLICKÝ RŮŽENEC Měsíc říjen je podle starobylého zvyku měsícem modlitby růžence, 
který je rozjímavou modlitbou nad tajemstvími Ježíšova a Mariina života. Jednou z možností, jak se ho 
modlit, je vkládat při každém Zdrávasu za slova „požehnaný plod života tvého Ježíš...“ tyto biblické 
citáty: 

1. radostný desátek:  
1. Ježíš, jehož příchod přislíbil Bůh v ráji (Gn 3,15)  
  2. Ježíš, kterého předpověděli proroci (Iz 7,14)  
  3. Ježíš, kterému Bůh slíbil trůn jeho předka  
      Davida (Lk 1,32)  
  4. Ježíš,který spasí svůj lid od všeho hříchu  
      (Matouš 1,21)  
  5. Ježíš, jehož početí ti oznámil anděl  
      (Lk 1,28)  
  6. Ježíš, o němž anděl řekl: "Bude veliký  
      a nazýván Syn Nejvyššího" (Lk 1,32)  
  7. Ježíš, při jehož početí na tebe sestoupil  
      Duch svatý (Lk 1,35)  
  8. Ježíš,při jehož početí tě zastínila moc Nej-  
      vyššího (Lk 1,35)  
  9. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: "Jsem  
      služebnice Pána" (Lk 1,38)  
10. Ježíš, při jehož početí jsi řekla: "Ať se sta-  
      ne podle tvého slova" (Lk 1,38)  

2. radostný desátek:  
  1. Ježíš, s kterým ses vydala po andělově  
      zvěstování na cestu (Lk 1,39)  
  2. Ježíš, s kterým jsi spěchala do jednoho  
      judského města v horách (Lk 1,39)  
  3. Ježíš, s kterým jsi pozdravila Alžbětu  
      (Lk 1,10)  
  4. Ježíš, s kterým ses modlila: "Velebí má  
      duše Pána" (Lk 1,46)  
  5. Ježíš, s kterým ses modlila: "Od této  
      chvíle mě budou blahoslavit všechna  
      pokolení" (Lk 1,48)  
  6. Ježíš, s kterým ses modlila: "Veliké věci  
      mi učinil ten, který je mocný" (Lk 1,49)  
  7. Ježíš, s kterým ses modlila: "Mocné svrhl  
      s trůnu a ponížené povýšil" (Lk 1,52)  
  8. Ježíš, s kterým ses modlila: "Hladové  
      nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil  
      s prázdnou" (Lk 1,53)  
  9. Ježíš, s kterým jsi u Alžběty zůstala asi tři  
      měsíce (Lk 1,56)  
10. Ježíš, kterému připravoval cestu Alžbětin  
      syn Jan (Lk 1,76)  

Zahájení opravy 
dýšinského kostela 
Z peněz, které jsme dostali 
od Ministerstva kultury a 
Obce Dýšina jsme začali 
vyměňovat střechu kostela. 
Prostředky stačí asi jen na 
třetinu krytiny, zbytek 
musíme nechat na příští 
roky. Ze zbylých peněz se 
ještě opraví točité schodiště 
na kůr kostela, které má 
velmi vážné statické 
poruchy. 

Koncert skupiny 
Quo vadis 
V sobotu 9. října 
zahrála v dýšinském 
kostele legendární 
plzeňská křesťanská 
skupina Quo vadis. Na 
jejich koncert přišlo 
poměrně dost lidí, 
škoda jen, že tak málo 
těch, kdo do kostela 
nechodí.Koncert pak 
ještě mohl doznít 
milým posezením a 
popovídáním se členy 
skupiny u vínka na 
faře. 

Vyklízení půdy 
dýšinského kostela 
Ušetřit peníze na střechu 
měla za cíl pracovní 
brigáda, v níž jsme místo 
stavební firmy vyklízeli 
staletý nános sutě na 
půdě kostela. Několika 
málo odvážlivcům, kteří 
se zúčastnili této náročné 
práce, patří velké 
poděkování. 


