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21. 02. 2021 – 1. neděle postní

Z věcí, po kterých toužíš, nezůstane vůbec nic
Na  začátku  postní  doby  je  nám  nabízeno  znamení:  popelec  na  čelo.  Toto

znamení nám umožňuje přemýšlet o tom, co nosíme v hlavě. Naše myšlenky se často
zabývají  nedůležitými  věcmi,  které  přicházejí  a  odcházejí.  Jemná  vrstva  popela,
kterou přijmeme, má delikátně a pravdivě naznačit, že ze spousty věcí, které nosíš
v hlavě a po kterých se každodenně sháníš, nezůstane vůbec nic. Jakkoli se namáháš,
žádný majetek si s sebou ze života neodneseš. To, co na zemi získáš, se rozplyne
jako prach ve větru. Majetky jsou provizorní, moc pomine a úspěch se vytratí.

Na cestě obrácení k podstatnému nám nabízí evangelium tři kroky: „almužnu“
– konkrétní dobročinnou lásku k druhým, modlitbu a půst…

zpracováno dle promluvy papeže Františka na Popeleční středu 6. 3. 2019

Tři králové letos nepřišli
Vzhledem ke složité  epidemiologické  situaci  letos  koledníci  do ulic  Dýšiny

a sousedních  vesnic  nevyšli.  Tato  charitativní  akce  však  úplně  nezmizela,
ale přesunula se do virtuálního prostoru, kde lidé mohli a stále ještě mohou přispívat
na účet Tříkrálové sbírky. 

V Dýšině byla sbírka zahájena 9. 1. 2021 v kostele. Lidé měli možnost přijít,
dostali posvěcenou křídu, kalendář a letáček s informacemi o sbírce a poté mohli
přispět do připravené kasičky. A aby byla atmosféra svátečnější, na kůru vystoupili
mladí  umělci  –  varhaník Václav Hřebec a  flétnistka Laura,  kteří  zahráli  skladby
starých  mistrů  a  pásmo vánočních  koled.  Dýšinský  kostel  jste  také  mohli  vidět
v televizi  ZAK,  která  ve  zdejším  kostele  natočila  reportáž  o  tříkrálové  koledě
a koledování. 

Navzdory nepříznivé době a díky štědrým dárcům se letos povedlo do kasiček
vykoledovat  celkem  32  tisíc  korun.  Všem  dárcům  velice  děkujeme  a  věříme,
že vykoledované peníze v následujícím roce pomohou potřebným. 

Těšíme  se  na  tříkrálové  koledování  v příštím  roce!  Snad  už  proběhne  tak,
jak jsme zvyklí a jak to všichni máme rádi. Štěstí, zdraví, vinšujem vám…

Alena Havelková

 Biskupství plzeňské připravilo postní zamyšlení: w  ww.bip.cz/  pust21  
 Malý průvodce postní dobou (připravilo Biskupství brněnské) - možno

zdarma stáhnout do mobilního telefonu (pro systémy Android a iOS)
 V neděli v 11:45 bude na hřbitově v tichosti křížová cesta s rozestupy.
 Dýšinskou  křížovou  cestu  je  možné  se  pomodlit  soukromě  kdykoliv.

První  zastavení  je  na  zdi  fary  vedle  vjezdu.  Ve  schránce  je  mapka
s vyznačenými dalšími zastaveními.

 Slavnost posvěcení kostela připadá na pondělí 15. března.
 Pro bližší informace sledujte web farnosti: www.farnostdysina.cz

Postní doba nám nelahodí
Postní  doba  nám  nelahodí,  ale  je  to

takový budíček pro duši…

Nadbytek nás dezorientuje
„Zatrubte na polnici, nařiďte půst“, říká

prorok Joel (Jl 2,15). 
Postní  dobu  zahajuje  pronikavý  zvuk

polnice,  který  uším  ale  nelahodí.  Tento
mocný zvuk má nasměrovat náš život, který
stále  ubíhá,  ale  často  nevíme  kam.  Volá,
abychom zastavili, vykročili  k podstatnému
a  postili  se  od nadbytečností,  které  působí
roztěkanost. Je to budíček pro duši.

Máme namířeno jinam než k cíli
Zvuk  tohoto  budíku  provází  stručný

vzkaz, který Pán předává prorokovými ústy:
„Obraťte se ke mně.“ 

Máme-li se obrátit, znamená to, že jsme
měli namířeno jinam. Postní doba je časem
znovuobjevení  životního směru.  Stejně jako při  chůzi  je  totiž  na naší  životní  dráze
opravdu důležité neztratit ze zřetele cíl.

Každý z nás se může ptát:  hledám směr své životní  cesty? Anebo mi stačí  žít
ze dne  na  den,  myslet  jen  na  to,  abych  se  měl  dobře,  vyřešil  nějaký  ten  problém
a trochu se pobavil? A jaký je ten směr? Možná snaha o zdraví, o kterém mnozí tvrdí,
že je nejpřednější, ale které dříve či později stejně pomine? Možná majetek a blahobyt?
Kvůli tomu však na světě nejsme. 

Obraťte se ke mně, praví Pán. Ke mně. Cílem naší cesty světem je Bůh. Je třeba
zamířit k Němu.

pokračování na druhé straně

Motto:

OBRAŤTE SE A VĚŘTE EVANGELIU.  Kontakt: P. Libor Buček, tel. 608 917 696, mail: lbucek@email.cz, Web: www.farnostdysina.cz
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