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OHLÁŠKY  
� V úterý 3. května je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
� Ve čtvrtek 5. května se v 18:30 koná další přednáška z cyklu O 

křesťanství bez vytáček určená především pro hledající a nevěřící na 
téma Hřích, vina a odpuštění. (Pozor! Tentokrát výjimečně první čtvrtek 
v měsíci, ne druhý, jak je zvykem). Kvůli havarijnímu stavu schodiště na 
obecní úřad se tato setkání až do odvolání přesouvají na faru. Prosím, 
doporučte je svým přátelům a známým. 

� V sobotu 7. května se koná na faře duchovní obnova pro biřmovance. 
Začíná se v 9:00. Zájemci mohou přespat na faře už po pátečním setkání 
mládeže. Mše sv. bude z tohoto důvodu v 15 hod., večerní mše sv. 
nebude. 

� V sobotu 7. května bude v 17:00 v dýšinském kostele koncert známé 
české písničkářky, zpěvačky a kytaristky Evy Henychové. Prosím, 
nenechte si ujít tuto výjimečnou událost. Eva Henychová pojede do 
Dýšiny až z Ostrova u Karlových Varů. 

� V neděli 8. května odjíždíme s farností na pouť na Svatou Horu. Sraz 
bude v 8:30 před farou. Na Svaté Hoře bude mše sv., možnost prohlídky 
a společná májová pobožnost. Ve 14 hod. odjedeme na prohlídku 
blízkého komunistického koncentračního tábora Vojna. V Druztové i 
v Dýšině budou mši sv. sloužit obláti z Plas. 

� Od pondělí 9. května do soboty 14. května bude P. Pavel na duchovních 
cvičeních v Teplé. Z tohoto důvodu v těchto dnech nebudou mše sv. ani 
společné programy kromě pondělního setkání maminek, zkoušek sboru 
a setkání mládeže. 

� V neděli 15 května bude první svaté přijímání dětí z naší farnosti. Na mši 
sv. v 11:30 v Dýšině poprvé přijmou Eucharistii Bára Bohuslavová, 
Hedvika Klimešová, Maruška Lontscharová a Antonín Panc. 

� Májové pobožnosti budou po celý květen v úterý, pátek a v neděli po 
mši sv. V neděli můžete 
do kostela v Dýšině přijít 
v 11hod. na růženec. 

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

� V pátek 27. května se 
bude dýšinský kostel 
podílet na celostátní akci 
Noc kostelů. Program, 
který je připraven od 19 do 
24 hod. si můžete 
prohlédnout na 
www.nockostelu.cz → 
klikněte na „kostely“ → 
okres Plzeň - město → 
Dýšina 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Aleluja, aleluja, aleluja!  
 

Ten, kdo vydržel celou velikonoční vigilii až do konce, si mohl potom před kostelem 
připít šampaňským, které zde rozlévali studenti. A našli se dokonce i tací, kteří se rozhodli 
nebýt do půlnoci doma, ale ještě dobrou hodinu po skončení mše 
sv. stáli před kostelem a lovili v paměti velikonoční písničky, hlavně 
takové, kde se může pořádně řvát „Aleluja!“ A doufejme, že tuto 
radost nezpůsobilo ani tak víno, jako víra, že ten, který ležel 
v hrobě, slavně stal z mrtvých. 

Ráno, když jsme se se studenty, kteří na faře přes 
Velikonoce pobývali, modlili breviář, užívali jsme si po 
čtyřicetidenním postu každé slovo  „Aleluja“ a křičeli jsme je, až 
se fara otřásala.  

Prožívat radost ze vzkříšení Krista a dávat to najevo je 
určitě moc dobře, pokud to ovšem nekončí jen u onoho volání 
„Aleluja“. Pokud by se víra ve vzkříšení Krista vyčerpala u toho, že 
si u sklenky vína před kostelem pěkně zakřičíme, že Pán vstal 
z mrtvých, bylo by to velmi málo. 

Možná se člověk toho, že Pán skutečně vstal z mrtvých, 
mnohem více dotýká na úplně jiných místech a při úplně jiných 
příležitostech. Třeba tehdy, když jsem stál u postele jistého 
člověka, který umíral na rakovinu. Jeho žena, která se mu snažila 
dodávat sílu, to už nevydržela a hlasitě se rozplakala. A onen 
člověk jí začal utěšovat, že on odchází tam, kde mu bude dobře, a 
ona nezůstane sama, má přece děti. Nebo tehdy, když jsem chodil 
se svatým přijímáním do nemocnice za ženou, která také věděla, že 
zemře. Když jsem jí podával Eucharistii, začala vždy plakat, ne 
beznadějí a smutkem, ale dojetím, že může přijmout Krista. 

Člověku tohle opravdu  nepřijde samozřejmé. A ptá se, kde by 
tito lidé mohli přijít k takové naději, kdyby Kristus nevstal z mrtvých? 
Jak by bylo možné, že se nezhroutili pod tím, že je jejich nemoc 
obrala o život, kdyby Kristus nevstal z mrtvých? Odkud jinud by mohli 
tuto svou obrovskou naději čerpat, když ne z toho, že Kristus vstal 
z temnoty hrobu a má to dosah na všechny temnoty a beznaděje lidského života? 

Nakonec je tím výsostným místem pro setkání se vzkříšeným Pánem místo, kde se lze setkat 
s člověkem plným naděje, i když by se za normálních okolností měl utápět ve smutku, rezignaci a 
beznaději. 

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: pose,zení u 
kafe – na obecním úřadu 
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P. Pavel Petrašovský, 737 814 525, 
boyda@

centrum
.cz 

 

vzkříšený Ježíš v dýšinském
 kostele 



Kopie dýšinské madony v kostele 
 

 Zásluhou paní doktorky Blažkové můžeme mít v kostele 
nově kopii tzv. dýšinské madony, kterou před několika lety 
zhotovil pan Miroslav Binko z Dýšiny. 
 Originál dýšinské madony je nesmírně vzácný a ceněný. 
Je to malá jemně řezaná soška Panny Marie s děťátkem 

pocházejí-
cí z po-
loviny 14. 
stol. a je 
ve sbír-
kách Zá-
padočes-

kého muzea v Plzni, odkud je zapůjčována na 
různé výstavy. 
 Pan Miroslav Binko, řezbář – samouk, který 
pracoval jako opravář zemědělských strojů a ve 
svém volném čase začal ze dřeva vyřezávat různé 
sošky a reliéfy, svou krásnou a povedenou kopii 
zhotovoval podle detailních fotografií gotické 
sochy.  
 Dýšinská madona je nově vystavena na 
svatostánku pravého bočního oltáře sv. Jana 
Nepomuckého. 

 
 

Křest Alžběty Hildegardy  
 O velikonoční vigilii na Bílou sobotu v noci 23. 
dubna byla v dýšinském kostele pokřtěna a biřmována 
Alžběta Balandová z Prahy, která v Plzni studuje 
lékažřskou fakultu. Bětka si vybrala za svou křestní 
patronku sv. Hildegardu 
z Bingen, všestrannou 
benediktýnskou řeholnici 
z 11. stol., která krom 
jiného vynikala svým 
lékařským uměním. Za své 
biřmovací patrony si Bětka 
zvolila sv. Františka 
z Assisi  a sv. Luitgradu, 
která je znázorňována 
s Kristem, jenž jí objímá 
z kříže.  
 

Poděkování  
 Moc děkujeme Bradá-
čovým a tetě Glaserové za to, že 
na Zelený čtvrtek připravili 
hostinu s beránkem.  
 Moc děkujeme všem, kdo 
se jakkoliv podíleli na zajištění 
velikonočního programu farnosti, 
především sboru, který strávil 
mnoho času nácvikem hudby. 
Děkujeme!   
 

Pro děti – 
velikonoční vajíčka 
 Proč o Velikonocích 
zdobíme a barvíme vajíčka? 
Vejce vypadá jako neživé, ale má 
v sobě velkou sílu. V křesťanství 
nám připomíná zavřený hrob,       
z něhož vstal živý Kristus. Vejce 
jsou tedy symbolem … 
(dokončení v tajence). – Dosaď 
ke kraslicím písmena podle klíče. 
Když je přečteš za sebou podle 
čísel na pentlích, získáš tajenku. 

KLÍČ: A…   

É…  H…  

I…  L…  

K… N…  

O…  T…  

V…  Ž…  
 

Pro srovnání: vlevo origimál sochy Dýšinské Madony 
ze 14. stol., vpravo kopie zhotovená p. Miroslavem 
Binkem, která je nově umístěna v dýšinském kostele. 

Děkujeme také všem, kteří na Boží hod velikonoční 
přišli do kostela v kroji! 

Vaše Tereza 


