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 OHLÁŠKY  
� Křížové cesty v Dýšině jsou po celou postní dobu v pátek po mši sv. 

v kostele a v neděli po mši sv. na hřbitově před kostelem. V Druztové 
budou křížové cesty půl hodiny přede mší sv. 

� V pátek 8. dubna bude v 19:30 na faře zasedání farní rady. Na ní se 
mj. bude probírat, komu pomůžeme z prostředků Tříkrálové sbírky. 
Pokud byste znali někoho z Dýšiny a okolí, kdo se ocitl v hmotné nouzi 
a potřeboval by pomoci (např. nákupem potravin, zaplacením energií 
atd.), dejte o něm prosím vědět. 

� V sobotu 9. dubna z důvodu konání studentské akce nebude v Dýšině 
mše sv. 

� Ve čtvrtek 14. dubna se v Mariánské Týnici od 16:00 koná kající 
pobožnost, které předsedá Mons. Josef Žák. 

� Ve čtvrtek 14.  dubna se koná další setkání z cyklu O křesťanství bez 
vytáček, které je zaměřené zvláště na nevěřící a hledající. Prosím, 
pozvěte své přátele a známé. Téma dubnového setkání je Proč 
křesťané jedí Tělo Kristovo? Pozor! Z důvodu havarijního stavu 
schodiště vedoucího do sálu Obecního úřadu se setkání přesouvá na 
faru!  

� V pátek 15. dubna bude v předvečer setkání mládeže s biskupem 
křížová cesta centrem Plzně. Z naší farnosti se jí zúčastní mládež a 
povede jedno z jejích zastavení. Křížová cesta začíná v 18:00 
v katedrále. Z tohoto důvodu nebude adorace a mše sv. se posune na 
17:00. 

� V sobotu 16. dubna se v salesiánském středisku v Plzni – Lobzích 
koná od 9:30 
setkání mlá-
deže s bisku-
pem. Účast 
mládeže z naší 
farnosti se vel-
mi, velmi dopo-
učuje! 

� V sobotu 16. 
dubna se 
v 18:30 koná na 

faře další schůzka těch, kdo organizují Noc 
kostelů. Prosím, přidejte se! 

� Neděle 17. dubna je nedělí květnou. Mši sv. 
budeme začínat u hlavního kříže na hřbitově 
žehnáním ratolestí. Prosím, přineste si svoje. 

� Každou neděli je v kapli v přízemí fary od 
18:00 nabídka půlhodinové adorace, 
požehnání a modlitby nešpor. Kapli je 
možno využívat kdykoliv během týdne i 
k soukromé modlitbě. 

� Tábor pro děti se koná od 17. do 23. 7. na 
faře v Jesenici. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

O předložkách a rybě na duchovní obnově 
 

V sobotu 2. dubna 
jsme na dýšinské faře hostili 
P. Pavla Frývaldského 
z Klatov, který zde vedl 
postní duchovní obnovu.  

Možná je hloupé 
mluvit z druhé ruky o tom, co 
říkal někdo jiný, ale rád bych 
se pokusil přiblížit jednu 
myšlenku, která v jeho 
promluvách zazněla. 

Zní to asi na du-
chovní obnovu dost nedu-
chovně, ale P. Pavel 
Frývaldský začal předložkami. Každý vztah lze charakterizovat předložkou. Mohu říci, že jsem 
s někým, u někoho, pod někým, před někým, bez někoho, za někoho...  

A předložka, která se nejvíc hodí pro vztah s Kristem, je předložka „v“.  Můžeme samozřejmě 
říci, že jsme s Kristem nebo u Krista, ale to, co nejvíce vystihuje křesťanský život (a to, co má 
nejraději Nový zákon), je spojení „v Kristu“. 

„Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,“ píše 8. kapitola listu 
Římanům. 3 kapitola listu Galatským k tomu přidává: „Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími 
v Kristu Ježíši.“ A našli bychom mnoho a mnoho dalších krásných míst, v nichž bible klade před 
Ježíšovo jméno předložku „v“. 

P. Pavel Frývaldský zmínil také, že symbolem prvních křesťanů byla ryba. Ta prý připomínala 
těm, kdo byli pokřtěni, že jsou jako ona: ryba nemůže žít jen vedle vody nebo u vody. Ryba musí být 
ve vodě. A pokud není, umírá. Rybě nestačí občas se napít vody, musí být v ní. 

Stejně je to i s námi. Opravdu nestačí občas se s Kristem setkat, občas si ho užít nebo občas 
naordinovat na své bolesti. Pokud nejsme v něm, pokud on netvoří prostor, v kterém se odehrává celý 
náš život se vším všudy, jsme na tom stejně jako ryba na suchu: odsouzeni na smrt. 

Postní doba má být přípravou na obnovu křestních závazků o velikonoční vigilii. Jako každý 
rok budeme třikrát opakovat, že se opravdu odříkáme zla a opravdu věříme v Otce i v Syna i v Ducha 
sv. Opět „v“. Kéž jsme tedy jako ryba ve vodě. 

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. 
• 18:30 – schola - fara 
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 
• 11:00 – zpovídání  - 

kostel (kromě 1. a 3. 
neděle v měsíci) 

• 11:30 – mše sv. 
• kafe po mši - fara  
• 18:00 – adorace a 

nešpory – kaple na faře  
DRUZTOVÁ: 
nedělní mše sv: 9:15 – 
po mši: 1. neděle 
v měsíci: biblická hodina, 
3. neděle: posezení u 
kafe – na obecním úřadu 

www.farnostdysina.cz - P. Pavel Petrašovský, 737 814 525, boyda@centrum.cz 
 



Postní 
duchovní 
obnova  
 V sobotu 2. 
dubna se na dýšinské 
faře konala duchovní 
obnova, kterou vedl 
P. Pavel Frývaldský 
z Klatov. Sešlo se 
více než 15 lidí. Po 
dvou promluvách      
P. Pavla, které se 
týkaly křtu, byl vždy 
zařazen prostor ke 
ztišení a modlitbě, 
kdy jsme se mohli odebrat do kaple, do kostela nebo se třeba jen projít po farní zahradě. Také jsme 
se začali modlit novénu o křtu. 
 Po obědě, který spočíval v párcích ohřátých mládeží farnosti, proběhla na zahradě fary 
křížová cesta. Po ní P. Pavel Frývaldský musel odjet. Rozloučili jsme se s ním a přesunuli se do 
kostela, kde jsme obnovu v 15 hod. zakončili mší sv. 

Z farní kroniky:  
O oltáři Panny 
Marie Lurdské 
V kronice farnosti je tento 
zápis z r. 1893: K probuzení a 
povznešení úcty Rodičky Boží 
mezi farníky zdejšími docíleno, 
že z příspěvků dobrovolných - 

sbírkou v jednotlivých obcích sem přifařených - pořízen byl nový oltář 
postranný bl. Panny Marie Lurdské, v němž umístěny byly pořízené 
již roku 1891 sochy sv. Antonína Pad. a sv. Aloisia. Úhrnný náklad 
na nový oltář včetně oltářního prádla obnášel 473 zlatých 28 
krejcarů. Podotknouti sluší, že zbudováním oltáře toho se úcta 
k Rodičce Boží, povinná mezi farníky zdejšími, valně se povznesla, 
mile jest na to zříti, když zvláště zbožné ženské pohlaví po službách 
Božích před odchodem svým u oltáře toho se zastavuje a klečíc před 
milostnou sochou Rodičky Boží pod ochranu její se utíká.  

(zapsal dýšinský farář Vácslav Záruba)  
 

Nové internetové stránky farnosti... 
...spatřily světlo světa. Naleznete je na adrese  

→→→www.farnostdysina.cz←←← 
 Jejich výhodou je redakční systém, který umožní stránky mnohem snadněji aktualizovat. 
Dále se na stránkách můžete zaregistrovat, vložit svou fotografii a psát své komentáře k 
článkům, podílet se na anketě, prohlížet fotografie ze života farnosti atd.... 

 

Stránka pro děti 
V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak  Pán Ježíš poslal slepého, aby se umyl 
v rybníku Siloe. Pomůžeš mu najít k němu cestu? 

 
 
 

 

Vaše Tereza ☺ 

Tento krásný zvon se díky několika nadšeným chlapům z farnosti, kteří jej 
zprovoznili, opět houpe na věži kostela. Je velmi vzácný, podivuhodně přežil 
dvě světové války, kdy se zvony z kostelů zabavovaly k válečným účelům. Na 
jeho plášti je scéna ukřižování Krista s Pannou Marií a sv. Janem a český 
nápis: SLOWUTNY BRYKCY ZWONARZ Z CYNPERGKU W NOWEM 
MIESTIE PRAZSKEM TENTO ZWON UDIELAL LETA PANIE 1595. 


