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zpravodaj 
Římskokatolické farnosti Dýšina  

11. 9. 2011 – 24. neděle v mezidobí 

OHLÁŠKY 
� Od září se opět rozbíhá pravidelný program farnosti. V letošním roce bude vypadat takto: 
� pondělí 19:00 na faře – modlitby matek za své děti (vede p. Bradáčová – tel. 736 161 903) 
� úterý 18:30 na faře – setkání nad biblí (v letošním roce bude zaměřeno především na texty 

dvouleté četby bible) 
� čtvrtek 18:30 na faře – tři čtvrtky (tři setkání nad předem vyhlášeným 

tématem – nemusí probíhat vždy – sledujte prosím aktuální program) 

� pátek 19:00 na faře – setkání mládeže 
 
� Ve středu 14. září je svátek povýšení sv. Kříže.  
� Tři čtvrtky na téma „sv. Pavel“ se budou konat tyto čtvrtky od 17:30 

na faře: 15. září – 22. září – 29. září. Setkáme se při nich se životem 
apoštola Pavla a uvědomíme si, jak radikální bylo a je jeho učení.  

� Páteční setkání mládeže bude v září věnováno přípravě na 
biřmování: v pátek 16. září nad tématem biřmovacích jmen a patronů 
biřmovanců, v pátek 23. září nad tématem úryvků z bible, které si 
biřmovanci vybrali jako své motto, v pátek 30. září se setkají v osobním 
rozhovoru s otcem biskupem. 

� V sobotu 17. září je v 11:00 v katedrále v Plzni pohřeb generálního 
vikáře Mons. Dr.  Roberta Falkenauera. 

� V neděli 18. září bude  v rámci tzv. ekumenické neděle společná 
bohoslužba s evangelickou farností na evangelické faře v Chrástu. 
Prosím, zúčastněte se v hojném počtu. 

� Ve středu 21. září je svátek sv. Matouše. 
� V neděli 25. září bude sbírka v kostelích věnována na charitu. 
� V sobotu 1. října je památka sv. Terezie z Lisieux. V Dýšině bude 

v 17:00 mše sv. a v 18:00 koncert zhudebněných básní, které tato 
světice složila. Hrát a zpívat budou Renata a David Klimešovi. 
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost. 

� V sobotu 1. října se také koná duchovní obnova pro biřmovance. 
� V neděli 2. října bude v Dýšině při mši sv. v 11:30 udělovat otec biskup 

biřmování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Zemřel generální vikář  
plzeňské diecéze 
Mons. Dr. Robert Falkenauer 
 
 Dne 7. září 2011 zemřel náhle ve věku 60 let 
generální vikář naší diecéze Mons. Dr. Robert Falkenauer. 
 Narodil 25. 2. 1951 v Sokolově, měl pět sourozenců. 
Maturoval na strojnické průmyslovce v Ostrově nad Ohří 
a vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy               
v Praze. Po základní vojenské službě pracoval několik let 
jako programátor projektového ústavu v Praze a získal 
doktorát přírodních věd. V roce 1981 emigroval 
do Rakouska, kde pracoval několik let jako programátor. 
Tehdy dozrálo jeho rozhodnutí ke kněžství, odešel 
do cisterciáckého kláštera v Heiligenkreuz a zde studoval na 
místní filosoficko-teologické vysoké škole. Titul magistra teologie získal na univerzitě ve Vídni. 
 Po návratu do Čech byl v roce 1993 vysvěcen na kněze. Pak krátce působil jako kaplan 
v Sokolově. Po zřízení Biskupství plzeňského byl povolán do Plzně do funkce biskupského sekretáře, 
současně převzal duchovní správu ve Spáleném Poříčí a okolí a učil na Církevním gymnáziu. V letech 
1995 - 1999 vykonával službu vicerektora Arcibiskupského semináře v Praze. Po návratu se stal 
biskupským vikářem pro školství, vzdělávání a styky se zahraničím, soustředil se především na 
pastoraci vysokoškoláků a na pedagogickou činnost na Západočeské univerzitě v Plzni a na Lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. 
 V prosinci 2006 byl ustanoven generálním vikářem plzeňské diecéze. Zemřel náhle po krátké 
těžké nemoci 7. září 2011 v Plzni, zaopatřen svátostmi Církve. 
 Za vše dobré, co nám Pán Bůh daroval skrze jeho život, poděkujeme při mši svaté 
v sobotu 17. září 2011 v 11.00 hod. v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Po ní bude v 13.30 hod. 
pohřben do kněžského hrobu na ústředním hřbitově v Plzni. 
 Prosme Pána, ať zemřelý vidí v plném světle to, co věrně vykonával kněžskou službou. 
 Otec biskup jmenoval novým generálním vikářem (tj. svým zástupcem) Mons. Josefa Žáka. 

PRAVIDELNÝ 
PROGRAM 
FARNOSTI: 

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 
středa 
• 17:30 – mše sv. 
čtvrtek 
• 17:30 – mše sv. 
• 18:30 – tři čtvrtky – tři 

setkání na faře nad 
vyhlášeným tématem 

pátek 
• 17:00 – adorace, 

možnost zpovědi –kostel 
• 18:00 – mše sv. 
• 19:00 – setkání mládeže 
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 – 

kaple na návsi 
• 1. týden v měsíci: 

setkání nad biblí po mši  
• 3. týden v měsíci: 

setkání nad buchtami po 
mši 
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kontakt:  
P. Pavel Petrašovský,  

737 814 525 
boyda@centrum.cz 

 

 

SLEDUJTE INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI 
w w w . f a r n o s t d y s i n a . c z 



Požehnání na začátku školního 
roku a odpoledne plné her  
1. září 2011 
  Již potřetí pořádala naše farnost první 
den školy velkou akci pro děti z Dýšiny a okolí. V 16:30  
byl pro ně otevřen kostel, aby si vyslechly pohádku od 
Daisy Mrázkové, zamysleli se nad ní a přijali požehnání do 
nového školního roku.  
 Pak už se celý dětský dav provázen rodiči přesunul 
na faru a farní zahradu. Zde bylo připraveno deset 
soutěžních disciplín inspirovaných pohádkami. Děti vítala 
Červená Karkulka, bába z Mrazíka, Ježibaby, Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký, Sněhurka, Šípková Růženka, rybář, 
loupežník a indiánka Pocahontas. Jako prémie byla  
připravena jízda na kladce po laně.  
 

 

 Uvnitř fary se pak nalézala velká herna deskových her a Brůčkovic výrobna 
ozdobných papírových koulí a figurek, s nimiž si děti mohly za 
pomocí zpětného projektoru zahrát stínové divadlo.  Pro 

hladové krky bylo připraveno opékání buřtů a čerstvě upečené 
koláče z nově postavené pece. O ně se ochotně postarali 
Bradáčovi a teta Hniličkojc. 
 V horní části zahrady zas děti vozil kůň Darek 
z rodu Hahnů.  
 Dětských účastníků přišlo podle počtu 
vydaných průvodek 49, což je více než dost. A 
počasí jsme si nemohli přát lepší. Velký dík 
patří všem, kdo se podíleli na přípravě této 
výborné akce, především těm, kdo pečlivě 
připravili a zajistili jednotlivé disciplíny. 

Diecézní pouť do Teplé – 3. září 2011 
  
 V sobotu 3. září vyrazilo 35 lidí z naší farnosti objednaným                         do Teplé, kde 
v areálu místního kláštera každou první zářijovou sobotu probíhá pouť plzeňské diecéze k hrobu jejího 
patrona bl. Hroznaty. 
 Program byl připraven velmi pečlivě. Hned na začátku byla odchycena mládež a  
pro něž byl připraven zvláštní program. Ostatní se mohli nerušeně věnovat  
přednášce o křtu.  
Po ní se slavila mše sv., které předsedal                          a měl zvláště ohnivé                

    a burcující kázání. 
  
 

Pro hladové a žíznivé krky bylo připraveno občerstvení v podobě                        a 
  
Po obědě jsme si mohli vybrat z nabídky několika programů:  
adorace v                             nebo křížové cesty v parku,  
                                                   či výborného divadla jednoho herce – Víti Marčíka. 

   Končilo se společnou adorací a požehnáním.  
   Domů jsme dorazili před šestou hodinou. 
   Příští rok bude klášter v Teplé zabarikádován generální opravou,  
   a proto se dočasně další diecézní pouť přesune do překrásného  
   poutního místa v Chlumu sv. Maří. Pojedeme? 

 

Pro děti: Modlitba Páně  
Dnes jsme slyšeli při mši svaté  

o odpuštění. O tom se mluví i 
v modlitbě, kterou nás naučil Pán 

Ježíš. Znáš jí dobře? 
Rozstříhej jednotlivé 

řádky, vyřaď 
ty, které 
do této 
modlitby 
nepatří,  

a zbylé 
sestav do 

správného 
pořadí. 
 
 
 
 
   

Vaše Tereza 


