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OHLÁŠKY  
� VELIKONOČNÍ PROGRAM FARNOSTI naleznete na str. 2 
� V úterý 19. 4. nebude z důvodu pohřbu mše sv. Od 18:30 bude na faře 

místo setkání nad biblí nabídka zpovědi. 
�  Na Zelený čtvrtek 21. 4. se můžete přihlásit na společnou 

pesachovou večeři inspirované židovskou slavností, při níž Ježíš slavil 
s apoštoly poslední večeři, při které ustanovil Eucharistii. My k ní 
zasedneme na dýšinské faře večer v 17:15. Podávat se bude skopové 
maso, nekvašený chléb, hořké byliny a víno. Hlaste se prosím v kostele 
nabo na tel. 737 814 525. 

� Na Velký pátek 22. 4. se bude od 17:15 na půdě kostela promítat část 
filmu Ježíš natočeného podle Lukášova evangelia. Do půdních prostor 
se dostanete po točitém schodišti vpravo od hlavního vchodu. 

� Na Bílou sobotu můžete kdykoliv od 9:30 do 18:00 přijít do dýšinského 
kostela k modlitbě u Božího hrobu. 

� Velikonoční vigilie bude v sobotu 23. 4. pouze v Dýšině ve 20:30. 
Všem Druztovským velice rádi zajistíme odvoz tam i zpět. Prosím, dejte 
vědět, kdo potřebujete – např. na tel. 737 814 525.  

� V neděli 24. 4. si prosím na mši sv. přineste k požehnání své 
velikonoční pokrmy. 

� V pondělí 25. 4. je nutné si do kostela vzít v případě žen vajíčka, 
v případě mužů pomlázku. 

� 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. 

� V neděli 8. května pojede naše farnost na Svatou Horu, kde bude 
společná mše sv. Odpoledne navštívíme bývalý komunistický lágr 
Vojna. Pokud máte zájem, přihlašte se co nejdříve na tel. 737 814 525. 

� Tábor pro děti se koná od 17. do 23. 7. na faře v Jesenici. V kostele si 
můžete vyzvednout přihlášku na něj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

O křtu Bětky 
 

Velikonoční vigilie, nejslav-
nostnější a nejkrásnější bohoslužba 
v roce, při níž slavíme Zmrtvýchvstání 
Páně, začíná ve 20:30 žehnáním ohně a 
svěcením paškálu u hlavního kříže 
dýšinského hřbitova.  Při této mši sv. 
bude pokřtěna, biřmována a poprvé 
přijme Eucharistii studentka medicíny 
z Prahy Bětka Balandová.  

Je to opravdu velmi významná 
událost, nejen proto, že se se křtem 
dospělého člověka  nesetkáváme až tak 
často, abychom si na to mohli zvyknout. 
Zdá se mi, že se v tom dotýkáme velkého 
Božího zázraku, nad kterým musíme zůstat stát s otevřenou pusou.  

Řekněte: jak je to jen možné, že se cosi (nebo spíš Kdosi) dotkne srdce člověka tak, že touží 
po tom být křesťanem? Jak je to jen možné, že se úplně změní hodnoty člověka a to, na čem v životě 
staví a co je pro něj důležité? Jak je to jen možné,  že někdo uprostřed tržiště všech nejrůznějších 
nabídek na trhu světa pozná, že odpovědí na jeho život může být jakýsi člověk, který žil před dvěma 
tisíci lety a byl ukřižován? Jak je to je možné, že někdo najednou může v jeho kříži vidět nejen 
popravčí nástroj ubohého židovského rabbiho, který byl odsouzen k smrti, ale zahlédnout v něm 
nástroj své spásy? Jak je to jen možné, že někdo v prázdném Ježíšově hrobu zahlédne jeho 
Vzkříšení a vztáhne to na svůj život tak, že spolu s ním chce být vzkříšen? Co ho k tomu nutí? Kde 
má důkazy, že to nemůže být jinak? Jak se stane to, že jeho srdce najednou touží po úplně jiných 
věcech než předtím? Pro mě je to nepochopitelné a je to opravdový Boží zázrak. 

A to nad jejím křtem žasneme zatím jen ze strany Bětky. Co teprve ze strany Boží? Jak je 
možné, že se ji Bůh rozhodl učinit svou dcerou? Jak je jen možné, že se Bůh rozhodl ji milovat stejně 
jako svého Syna Ježíše? Jak je jen možné, že ve křtu bude mít na Boha stejná práva jako Kristus? 
Copak je tohle normální?  

Když bude Bětka v křestní bohoslužbě vyslovovat svoje křestní závazky, odříkat se zla a 
vyznávat víru, máme se k ní připojit i my. Máme si uvědomit, že tohle všechno se neděje jen u Bětky, 
že to není tak, že u nás se to stalo kdysi dávno, když nám byly tři měsíce a na to už každý zapomněl. I 
pro nás tohle všechno platí teď a tady. I v našem případě – a to je ještě nepochopitelnější – platí totéž. 
I nás si Bůh zamiloval natolik, že nás přijal za své. Kéž můžeme zůstat stát v údivu s otevřenou pusou 
i nad tím, co se stalo v našem životě.                                                                                         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 

NOVÝ WEB 
FARNOSTI 

www.farnost
dysina.cz 

 
P. Pavel 

Petrašovský, 
737 814 525, 

boyda@centrum.cz 
 



 

Zápis ze schůze farní rady 8. 4. 2011 
 
Přítomni: P. Pavel Petrašovský, Pavla a Miloš Hahnovi, Ladislav Bohuslav,  Václav Bradáč, Karel Panc,  Josef Kyvíř  a Anna, Jan 
a Petr Blažkovi 
Program:  
1. využití farní zahrady – zamítnuta možnost prodeje nebo pronájmu spekulantům, je třeba uvažovat o 

dalších možnostech 
2. přislíbena další dotace z ministerstva na opravu kostela 630 000,-Kč, z veřejné sbírky máme asi 

100 000,-Kč, na farním účtu 70 000,-Kč. V tomto roce bude pravděpodobně dokončena oprava 
střechy kostela. Bude třeba vypracovat projekt na odvodnění kostela – pokud stěny vlhnou, je 
předčasné dělat omítku. 

3. Byla podána žádost o příspěvek obce Dýšina – obecní zastupitelstvo tuto žádost odložilo. 
4. Akce v blízké době –  7. 5. - koncert známé křesťanské zpěvačky Evy Henychové 
                             27. 5. - Noc kostelů            
5. Navržen zájezd farnosti na Svatou Horu,  Hahnovi obstarají autobus. 
6. Den pokřtěných (všech, i těch, kdo do kostela nechodí) doporučeno spojit s oslavou dýšinské poutě 

Nejsvětější Trojice, která letos připadá na 19. 6., pokřtění budou pozváni. 
7. Předběžný program Noci kostelů: vystoupení dětí ze ZUŠ Chrást, akce pro děti s Terezou, 

vystoupení sboru Gutta, sboru Vox Imperfecta s Chrástochorem, kostelní móda, jak fungují 
varhany, prohlídka kostela, přednáška o Turínském plátnu, ev. promítání krátkého filmu na půdě 
kostela, na závěr modlitba za Dýšinu. Na faře opět čajovna, výstava v lodžii v I. patře. 

8. Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným – k dispozici je 51 848,-Kč: předběžně určeno pro ZŠ Chrást 
na plavecký výcvik a obědy potřebných dětí 15 000,- Kč, pro těžce postižené dítě na speciální 
kočárek 13 234,- Kč, příspěvek na pohřeb potřebné osobě  6 000,- Kč, příspěvek na obědy a jízdné 
pro dojíždějící dítě 8 000,- Kč.                                                   

        Zapsala Anna Blažková 
 

Program farnosti o Velikonocích: 
21. dubna – Zelený čtvrtek – Den poslední večeře 
Mše sv. se slaví na památku ustanovení Eucharistie. Při ní se myjí 
nohy vybraným mužům. 
• 9:00 – mše sv. se svěcením olejů v Plzni v katedrále (při ní 

všichni kněží z diecéze obnovují své závazky) 
• 16:00 – mše sv. v kapli v Druztové 
• 17:15 – společná večeře na faře v Dýšině inspirovaná poslední 

večeří Krista s učedníky (skopové maso, chléb, víno) 
• 18:30 – mše sv.v Dýšině 
• po mši sv. v Dýšině do půlnoci možnost soukromé modlitby 

v kostele (Getsemanská zahrada) 
 
22. dubna – Velký pátek – Den Ukřižování 
Obřady se vztahují k ukřižování Krista. Při nich se čtou pašije a uctívá 
se kříž. 

• 16:00 – velkopáteční obřady v kapli v Druztové 
• 17:15 – promítání části filmu Ježíš na půdě dýšinského kostela – vstup po točitém schodišti 

vpravo od hlavního vchodu 
• 18:30 – velkopáteční obřady v Dýšině 

 

Stránka pro děti – Květná neděle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaše Tereza :-)  
 



 
místo pro placenou reklamu: 

Nové internetové stránky farnosti... 

www.farnostdysina.cz 
 Zaregistrujte se, vkládejte své komentáře, podílejte se na anketě, prohlížejte fotky ze 

života farnosti...... 
 
 

Svatý týden 
Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. Ve víře křesťanů to jsou události, 
ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin - Ježíšovo utrpení, 
smrt a zmrtvýchvstání. 
Květná neděle 
Den, kdy Ježíš slavným způsobem vjel do Jeruzaléma a zveřejnil tak 
svoje mesiášské poslání. Velké množství lidí mu vyšlo naproti, mávalo 
ratolestmi a volali: "Hosana - sláva -Synu Davidovu!..." 
Tak také křesťané vycházejí naproti Kristu se svěcenými ratolestmi. 
Vyjadřují tak ochotu zemřít tomu, co není Boží, aby to, co Boží je, v nás 
zvítězilo. 
Zelený čtvrtek 
V tento den si připomínáme den ustanovení Eucharistie a ustanovení 
kněžství. V liturgii se objevuje obřad mytí nohou. Je to vnější vyjádření 
rozhodnutí napodobovat Kristovu pokoru a ducha služebné lásky bez 
ohraničení. 
Velký pátek 
"Dokonáno jest" - Otče, splnil jsem svůj úkol, své poslání a dospěl jsem k 
cíli. Ukřižování - láska až k smrti, pro nás tak nepochopitelná. 
"Naší jedinou chloubou je Ježíšův kříž, v něm je naše naděje, život i 
vzkříšení, skrze něj jsme zachráněni a vysvobozeni." 
Nepatrným projevem účasti na Kristově utrpení je dnešní půst. 
Na začátku obřadů padá kněz před oltářem na tvář, aby tak vyjádřil náš 
zármutek nad Kristovým utrpením, ale i naši ochotu nést životní kříže a 
tak Ježíše následovat. 
Bílá sobota 
Ztracené naděje. Mrtvé tělo leží pohřbeno s mnohými (falešnými) 
očekáváními 
Noc ze soboty na neděli: Velká noc 
Liturgie začíná svěcením ohně a svíce, které jsou symbolem 
zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad smrtí a nad temnotami zla. Křesťan, 
který je včleněn do Krista - světla, se ovšem stává také celou svou bytostí 
pramenem světla pro ostatní. 
Při liturgii slova rozjímáme o velikých a obdivuhodných činech, které Bůh 
vykonal od počátku světa, aby připravil a uskutečnil naši záchranu - 
spásu. 
Při liturgii křtu obnovujeme svůj křest, při kterém jsme se sjednotili s 
Kristem, vstali jsme do nového života a se svící - světlem v ruce si 
uvědomujeme poslání, které z toho plyne. 
Při eucharistické liturgii tvoříme rodinu dětí Božích kolem jednoho stolu. 
Abychom se mohli rozvíjet, růst, potřebujeme výživu. Jsou jimi Tělo a krev 
velikonočního Beránka - Krista. Eucharistie je nám pokrmem na cestě až 
k branám věčnosti, k branám našeho Domova.  

 
23. dubna – Bílá sobota – Den Božího hrobu 
Mše sv. se slouží až po západu slunce: v noci, kdy Ježíš vstal z 
mrtvých. Je nejslavnostnější bohoslužba v roce. Při ní se žehná 
ohen a velikonoční svíce před kostelem a zpívá se prastarý zpěv 
Exultet. 

• 9:00 – ranní chvály v kostele v Dýšině – společná modlitba 
žalmů, po ní budou uděleny poslední obřady katechumenátu 
Bětce Balandové 

• 9:30 – 18:00 – kostel v Dýšině bude otevřen k soukromé 
modlitbě u Božího hrobu – sochy mrtvého Krista 

• 20:30 – mše sv. – vigilie zmrtvýchvstání Krista v Dýšině 
– při ní bude pokřtěna Bětka Balandová – Mše sv. bude 
delší, zajistíme odvoz domů. Z Druztové bude zajištěn 
odvoz do Dýšiny, kdo potřebujete, dejte prosím vědět. 

 

24. dubna - neděle – Slavnost zmrtvýchvstání Páně 
• 9:15 – mše sv. s žehnáním pokrmů v kapli v Druztové 
• 11:30 – mše sv. s žehnáním pokrmů v kostele v Dýšině 
• po mši sv. božíhodové setkání na faře v Dýšině 

 

25. dubna – velikonoční pondělí 
Povinná výbava účastníků bohoslužby: muži pomlázky, ženy vajíčka 

• 9:15 – mše sv. v kapli Druztové 
• 11:30 – mše v Dýšině 

 

Rozloučení se synem Petrem 
 1. dubna 2011 byl v dýšinském kostele pohřeb tragicky zesnulého 21letého Petra Fialy. Jeho 
maminka Lenka Fialová, která se nedávno přistěhovala z Plzně a chodí mezi nás do dýšinského 
kostela, požádala, abychom v Ternu uveřejnili několik slov jejího rozloučení. Ve farnosti je mnoho lidí, 
kteří jí v její bolesti pomáhali a byli jí oporou. Snad může naši blízkost cítit i dále, ve dnech, ve kterých 
se bude se smrtí syna vyrovnávat. Kéž jí může být posilou především to, co budeme slavit o 
Velikonocích: smrt a vzkříšení Ježíše. 
 

 V létě 2010 se můj syn Petřík šel projít do lesa, odkud se nevrátil, a já se celou dobu jeho 
nepřítomnosti se salesiánským knězem Tomášem Marešem modlila za jeho šťastný návrat. Pán Bůh 
rozhodl  jinak. Teď už vím, že se nad Péťou smiloval a vzal ho do nebe, aby už nikdy netrpěl a 
prožíval jen samou lásku. 
 Když jsem se tedy dozvěděla, že můj syn Petřík už nežije na tomto světě, nabídl mi  P. Pavel 
Petrašovský, že bude mít zádušní mši v kostele s obřadem. 1. 4. v 10:55 dopoledne se před 21 lety 
Péťa narodil. a 1. 4. v 11 hod. začal z něj obřad. S Péťou se přišla rozloučit nejen celá rodina 
s bratrem Lukášem, babička a dědečkové, ale i další příbuzní a jeho kamarádi a známí. 
 Paní doktorka Blažková Péťovi zvonila na zvon, Petr Blažek hrál na varhany a zpíval a Aničky 
Glaserové krásný zpěv se rozléhal kostelem. A protože výjimečným lidem slouží na pohřbu více 
kněží, s P. Pavlem Petrašovským sloužili mši sv. i P. Tomáš Mareš a P. Antonín Nevola, salesiáni 
z Lobez. 
 Kolem Péťovy bílé rakve s krajkou bylo 20 bílých chryzantén a 21 kytiček z modřence, srdíčko 
z chryzantén a věnec z březového proutí, slámy a březových větviček. 
 

Archeologové objevili 
pergamenový svitek nadepsaný                                

Můj  itinerář na zítřek                        
Jeruzalém, Bílá sobota, rok 35 po 
Kristu. 

1. Přiletět včas, odvalit kámen  
2. Neušpinit se přitom, zůstat 

zářivě bílý  
3. Zaujmout důstojnou pozici - 

např. na kameňu (Pozn.: 
Neklátit přitom nohama)  

4. Usadit se, urovnat myšlenky  
5. Děsem padlých vojáků si 

nevšímat  
6. Uklidnit ženy (pozn.: nějak 

inteligentně - ještě 
dopracovat)  

7. Nezvorat ústření myšlenku 
poselství: Hledáte Ježíše? 
Není tu, byl vzkříšen, jak řekl! 
(Pozn:: Vyslovit nikoli 
pedagogicky, ale s 
úsměvem!!!)  

8. Dovolit kontrolní vstup do 
hrobu (Pozn. pro zpětné 
hlášení: nevyužito)  

9. Sdělit technické podrobnosti 
(Pozn.: že aby se dostavili, 
kam se Pán dostaví)  

10. Povzbudit ženy k ...neotálení 
(Pozn.: Vzhledem k ranní 
době opatrně, nebudou 
mít sportovní obuv)  

11. Padlé vojáky zkontrolovat, ale 
nechat tak, jen v nouzi volat 
112.  

12. Kdyby mladý Pán začal brát 
věci do svých rukou, 
velkoryse to přehlížet a držet 
se instrukcí Šéfa.  

13. Zmizet poandělsku, kámen 
nechat, majitel to s kamarády 
zvládne při páteční brigádě. 



 
 Přestože P. Pavel Petrašovský mého syna neznal, celou zádušní 
mši sv. pro Petříčka a nás pozůstalé – věřící i nevěřící – vedl velice 
lidsky a vysvětloval, jak pro Péťu několik posledních let jeho života 
nebylo vůbec lehkých. Zastavil se u několika obrazů křížové cesty, 
které znázorňují Ježíše Krista před ukřižováním. Péťův život velice 
výstižně přirovnal k Ježíšovu utrpení a moji starost a snahu Péťovi 
pomoci starosti a snaze Panny Marie pomoci Ježíši. 
 Po nádherné zádušní mši jsme se všichni odebrali na hřbitov a 
Tomáš Mareš pronesl krásnou řeč a Petříčka jsme pochovali do 
hrobu. Důstojně, jak si právem zasloužil. 
 Pro nás pozůstalé to bylo nejkrásnější rozloučení s Péťou a pro 
mého syna Petříka ten poslední a nejkrásnější dárek k jeho 21. 
narozeninám vyslaný do nebe. Za to milým kněžím Pavlovi z Dýšiny a 
také Tondovi a Tomášovi z Plzně moc děkuji. 
 

Lenka Fialová z Dýšiny 

 

Křížová cesta s otcem  
biskupem ulicemi Plzně 
 V pátek 16. 4. 2011 pořádalo již tradičně 
plzeňské Diecézní centrum mládeže pod vedením 
Petra Blažka křížovou cestu ulicemi Plzně. Tato 
modlitba vždy probíhá v pátek v předvečer setkání 
mládeže plzeňské diecéze s biskupem Mons. 
Františkem Radkovským, který i křížovou cestu vedl.  

 I z naší farnosti se zúčastnilo poměrně hodně 
lidí.  V 18 hod. se nás v katedrále v Plzni sešlo 
asi 250. Po krátkém zamyšlení plzeňského 
arciděkana a biskupa se vyrazilo do ulic 
velkoměsta.  

 
 Zamyšlení nad jednotlivými zastaveními si připravovala jednotlivá společenství mládeže v 
diecézi. Ani naše farnost nebyla výjimkou: připadla na ni ta část Ježíšova příběhu, v níž se píše o 
poslední večeři. Nikola, Josefka, Pepa, Tomáš a Dominik a Aneta se tohoto úkolu zhostili výborně. 
Nejprve předvedli, jak se peče úplně obyčejný chleba, pak jak vypadá úplně obyčejný den obyčejného 
člověka. Končili společnou modlitbou, aby Pán, který vzal do rukou obyčejný chléb a stalo se z něj 
jeho Tělo, něco podobného učinil i s naším životem.  
 

Setkání mládeže s biskupem 
 V sobotu 17. 4. pokračovalo setkání mládeže v salesiánském středisku mládeže v Lobzích. 
Hlavním hostem letos byla Doc. Mireia Rišková, vyučujícína Katolické telogické fakultě UK.  
Z naší farnosti se setkání zúčastnili Nikola Hahnová, Josefka a Tomáš Glaserovi, Anička Starová a 
Maruška Nedvedová. 
 

Setkání dětí na faře 
 Téměř paralelně na faře proběhlo ve stejný den další setkání dětí, které se koná jednou 
měsíčně pod vedením maminek. Tentokrát se děti důkladně připravily na Velikonoce - dívky zdobily 
vajíčka, kluci pletli pomlázku. Na pořadu dne bylo také mnoho her, zpěv s kytarou a samozřejmě 
oběd, kterým tentokrát výjimečně byly těstoviny. 
 Po jídle jsme si šli prohlédnout keramickou křížovou cestu na hřbitově, kterou jsme vyráběli na 
minulém setkání a díky nezměrné aktivitě manželů Brůčkových je už hotová a opravdu krásná. Dětem 
nestačilo svůj výtvor viidět a rozhodně trvaly na tom, že se křížovou cestu musíme pomodlit – i stalo 
se tak.  
 Po této duchovní části následovala projížďka na Darkovi Hahnovi - rodinném koni Hahnů z 
Kyšic. Setkání tradičně končilo mší sv. pro děti v 17:30 v kostele. 
 Příště se sejdeme v sobotu 28. května. Padl návrh, že děti mohou přespat z pátku 27. května 
na faře. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dýšinský hřbitov zdobí od dubna 2011 nová křížová cesta. Vyráběli ji pod vedením manželů 
Brůčkových děti naší farnosti z keramiky. Jejích 14 zastavení je rozmístěno podél hřbitovní 
zdi. První reliéf křížové cesty naleznete proti bočnímu vchodu do kostela. 


