
       T E R N  

zpravodaj farního obvodu 
Dýšina – Druztová – Třemošná 
24. 12. 2009 – narození Páně 

OHLÁŠKY: 
� mše sv.: 25. prosince – 9:15 v Druztové, 11:30 

v Dýšině, 15:00 v Třemošné, 17:00 v Plané, 26. 
prosince –  9:15 v Druztové, 11:30 v Dýšině, 
15:00 v Třemošné, 18:00 v Kostelci, 27. 
prosince –  9:15 v Druztové, 11:30 v Dýšině, 
15:00 v Třemošné 

� Na mši sv. v neděli 27. prosince (slavnost sv. 
Rodiny a Jana Evangelisty) mohou manželské 
páry obnovit své manželské sliby. Při mši sv. se 
bude žehnat víno, přineste si prosím zásoby ze 
svých vinných sklepů.  

� V neděli 27. prosince bude v kostele koncert 
České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Hraje a 
zpívá: soubor Resonance z Plzně 

� V pondělí 28. prosince bude v 19:00 na faře 
vánoční zasedání farní rady. 

� 31. prosince bude v 18:00 v Dýšině mše sv. na 
poděkování za uplynulý rok. Dýšinská fara 
bude na silvestra hostit plzeňské vysokoškoláky, 
kteří budou mít v kostele mši sv. přesně o 
půlnoci. Můžete se přidat. 

� Moc potřebujeme tříkrálové skupinky dětí a 
jejich dospělý doprovod. Prosíme děti i 
dospělé, kteří chtějí tímto způsobem pomoci 
potřebným, aby se přihlásili. Tříkrálová sbírka na 
podporu potřebných se v Dýšině bude konat       
6. – 10. ledna. Slavnostní zahájení bude ve 
středu 6. ledna v 17:00 v kostele.  

�  U paní doktorky Blažkové si můžete vypůjčit  
v knihovně na faře nebo koupit v kostele knihy 
s křesťanskou 
tématikou. 

� Farní pěvecký sbor 
hledá nové členy 
s hudebním sluchem: 
hlaste se prosím u 
Petra Blažka nebo 
Renaty  Klimešové. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoční zamyšlení 
Na jednom koncertu jsem slyšel starou neznámou 

koledu, v níž se příběh o narození Ježíše vyprávěl velmi 
podivným způsobem: Panna Maria se sv. Josefem putují do 
Betléma, kde hledají někoho, u koho by mohli přespat. 
Všichni je odmítají a poslední člověk, na jehož dveře, 
zaklepou je kovář. Opět  ho poprosí, jestli by je k sobě 
nevzal, ale on neznámým poutníkům odpoví, že má moc 
práce. Musí celou noc kovat tři hřeby pro Spasitele, který se 
má narodit. 

Moc se mi tahle koleda líbila. Spojuje Vánoce 
s Velikonocemi. Betlémy, které se staví v kostelích, mají lidé 
rádi – ať věřící či nevěřící – protože narozené nemluvně, 
ovečky a pastýři jsou krásnou a romantickou scénou. Ale 
v oné koledě do této romantiky zaznívá bušení kladiva 
kováře, který právě vyrábí tři hřeby k ukřižování tohoto dítěte. 

Když chce apoštol Pavel popsat, co to znamená 
Kristovo vtělení, píše v listě Filipanům: „Způsobem bytí byl 
(Kristus) rovný Bohu, a přesto na své rovnosti nelpěl, ale 
sám sebe se zřekl, vzal na sebe podobu služebníka a stal se 
jedním z lidí.“ (Flp 2) Zatímco my se rozplýváme nad 
růžolícím Ježíškem v jesličkách a radujeme se z toho, že 
Bůh je v něm jedním z nás, pro Boha znamená Ježíšovo 
narození zřeknutí se sebe sama. Bůh se stává malým a 
nepatrným. Bůh se stává tím, kdo se vydává do rukou lidí. 
Bůh se stává tím, komu může sousedův kluk odvedle 
nabančit za to, že s ním prohrál v kuličkách. Bůh se stává 
tím, komu může kovář kovat hřeby k ukřižování.  

Bůh by přece měl být všemohoucí, měl by být tím, kdo 
„dobré odměňuje a zlé trestá“. Ale v Betlémě se stává tím, o 
kom se lidé mohou rozhodnout, jak s ním naloží, jestli se mu 
jako pastýři pokloní (a k tomu je nic nenutí), nebo jestli mu jako sousední kovář budou vyrábět hřeby. 

O Vánocích Bůh nechává na nás, jak s ním naložíme. K tomu, abychom se mu klaněli, nás 
nemůže donutit jeho moc a velikost, protože je malým dítětem. Jestliže přesto poklekneme před 
jesličkami, pak je to možné jen proto, že se pro Boha, kterého křesťané chtějí v tomto nemluvněti 
zahlédnout, svobodně rozhoduji. Přeji, aby vánoční svátky byly o tomto rozhodnutí.                                                      

P. Pavel 
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1. Panenka Maria po světě chodila, 
   božího synáčka v životě nosila. 
2. Po světě chodila, noclehu hledala, 
   celé kraje prošla, noclehu nenašla. 
3. Přišla ona přišla do jednoho města, 
   do jednoho města, kam ju vedla cesta. 
4. Vešlatě tam vešla, k jednému šenkýři, 
   šenkýrečku milý, přenocuj mne tady. 
5. Přeležení nedám, mnoho ožralců mám, 
   ve dne v noci pijú, světla nezhasijú. 
6. Vešla ona vešla k jednému kováři, 
   kováříčku milý, přenocuj mne tady. 
7. Nemožu matičko vás tu noclehati, 
   musíme matičko celú noc kovati. 
8. A kujeme my to tři koní hřebíky, 
   to na Krista pána, má se naroditi. 
9. Ona se ulekla, hned odtud utekla, 
   do jednoho chlíva, kde dobytek bývá. 
10. Přes práh překročila, syna porodila, 
  syna Jezukrista, sama panna čistá. 
 

 

Tříkrálová sbírka  
Jako v minulých letech i letos 

organizuje farnost Tříkrálovou sbírku 
Charity. Vaše loňské dary byly z 35% 
použity na krajské či celostátní 
charitativní projekty, 65% výtěžku 
sbírky, které se vždy vracejí do místa, 
kde byly vybrány, jsme ve spolupráci s 
představiteli obcí použili k pomoci 
sociálně slabým obyvatelům Dýšiny a 
okolí.  

Za celkem 31 377,- Kč jsme 
konkrétním rodinám v sociální nouzi 
zaplatili poplatky za energie či 
ubytování, další peníze jsme použili na 
zaplacení hasičského tábora dětem, 
které by se jej jinak z finančních 
důvodů nemohli zúčastnit, a na 
zakoupení tonometru nemocnému 
muži.  

I letos jsme se rozhodli 65%        
z vybraných peněz – tolik totiž 
můžeme využít na místní humanitární 
projekt – použít na výpomoc těm 
občanům Dýšiny a okolních míst, kteří 
se ocitli v nezaviněné hmotné nouzi. 
Nebudeme přidělovat peníze v hoto-
vosti, ale ve spolupráci s představiteli 
obcí a školou vypomůžeme opět např. 
koupí potravin, zaplacením energií, 
příspěvkem na školní akce, tábory atd. 
Vše bude samozřejmě řádně 
vyúčtováno, jak je to u podobných 
sbírek nutností.  

Od středy 6. 1. do neděle 10. 1. 
budou tedy Vaše domácnosti 
obcházet skupinky dětí s dospělým 
doprovodem, aby zazpívaly koledu a 
nabídly k dobrovolnému příspěvku 
zapečetěnou pokladničku. Většina      
z nás pravděpodobně nemá peněz 
nazbyt. Náš příspěvek je však 
znamením vědomí, že okolo nás žijí 
lidé, kteří jsou na tom ještě hůře, a že 
s nimi dokážeme soucítit.  

Děkujeme. 
 



Stéblo slámy - proč Ježíš přišel jako dítě 
 

Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli mu 
náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama. Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, 
téměř ještě chlapce. Ten si z betlémského chléva přece 
jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral v 
dlani. Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi 
nezeptal: "Co to máš v ruce?" 

"Stéblo slámy," odpověděl mladík, „vzal jsem si ho 
z jesliček, ve kterých leželo to dítě." "Stéblo slámy," 
ušklíbali se ostatní, „takové smetí! Zahoď to!" Mladý 
pastýř rozhodně zavrtěl hlavou. „Kdepak," namítl, „já si 
ho schovám. Pro mě je to znamení, připomíná mi 
malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, 
vzpomenu si na něj i na to, co o něm řekli andělé."  

Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: 
„Co jsi udělal s tím stéblem?" Mladík jim ho ukázal. 
"Pořád ho nosím u sebe." „Zahoď to, k ničemu ti není." 
„Ne. Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn." „A co má 
být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy." 

„Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem 
jiném by ležel, když je tak chudý? Boží Syn potřeboval 
trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje i 
obyčejné lidi a věci. Potřebuje nás, kteří nemáme 
velkou cenu, kteří toho moc nevíme." Stéblo jako by 
mělo pro toho pastýře čím dál větší význam. Na pastvě 
ho často držel v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl 
šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že se stal stejně malým 
jako oni. Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z 
ruky a rozhořčeně vykřikl: „Dej už s tím zatraceným 
stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava!" Stéblo 
vztekle zmačkal a zahodil. 

Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně 
narovnal. „Vidíš, zůstalo stejné jako předtím. Pořád je to 
stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, 
zničit stéblo slámy je snadné. Ale přemýšlel jsi už někdy 
o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když 
potřebujeme silného zachránce a vojevůdce? Jednou 
vyroste, bude z něho muž a nic ho neporazí. I přes 
lidskou zlobu zůstane tím, čím je - Spasitelem, kterého 
nám seslal Bůh." Mladý pastýř se usmál a se zářícím 
pohledem pokračoval: "Boží láska se totiž nedá zničit a 
zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy.  

zpracovala: Nikola Hahnová 

Stránka pro děti 
 
Děti, které odevzdají do 6.ledna vyluštění křížovky,  
čeká odměna! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vaše Tereza☺ 

 
Zpívejte to na kolenou, 
zpívejte to jako pod 
závojem, 
zpívejte to jako zpívají 
ženy v požehnaném stavu: 
 
Stal se slabým, kdo je silný, 
Nekonečný stal se malým, 
spanilým stal se Mocný, 
pokorným stal se Vznešený, 
má dost místa  
v komůrce Panny: 
na jejím klíně  
bude jeho trůn, 
ukolébavka  
mu postačí k chvále. 

 
       G. von le Fort 
 

Přejeme Vám, 
ať jsou pro Vás 
letošní vánoční svátky 
i celý nadcházející rok 
požehnané, radostné 
a pokojné. 

 


