
      T E R N 

zpravodaj
Římskokatolické farnosti Dýšina 

14. 03. 2021 – 4. neděle postní

 Přijďte, prosím,  v sobotu 27. března v 9:00 na úklid dýšinského
kostela před Velikonocemi. Díky!

 V neděli 28. března nezapomeňte na začátek letního času!
 1. dubna - Zelený čtvrtek: 18:00 - mše sv. - kostel v Dýšině
 2. dubna - Velký pátek: 

15:00 - modlitba křížové cesty na hřbitově v Dýšině
18:00 - velkopáteční obřady - kostel v Dýšině

 3. dubna - Bílá sobota: 19:30 - mše sv. - vigilie zmrtvýchvstání Krista 
- kostel v Dýšině

 4. dubna - Boží hod velikonoční: 08:30 - mše sv. - kaple v Druztové na návsi
10:00 - mše sv. (pro děti) - kostel v Dýšině
11:30 - mše sv. - kostel v Dýšině

 Velikonoční bohoslužby se uskuteční podle platných omezení. Pro aktuální
informace sledujte web farnosti: www.farnostdysina.cz

 Otec biskup bude slavit  Triduum on-line  pro všechny,  co se nemohou
zúčastnit bohoslužeb. Sledujte www.bip.cz

Bůh je větší než vše, co nás přesahuje
Beznaděj i naděje v zoufalé situaci

Slyšel  jsem  příběh  o  jednom  vězni
ze sibiřského gulagu, který otročil v hrozných
podmínkách  drsné  Sibiře,  až mu  došly  síly.
Pustil  lopatu,  sesunul  se  a  čekal,  až  přijde
hlídač a umlátí ho k smrti. Kolikrát viděl, jak
takto zemřeli jiní, a teď byla řada na něm. Ale
ještě než přišla první rána, dobelhal se k němu
jeden vyzáblý spoluvězeň.  Neřekl  ani  slovo,

jen do bahna na zemi vyryl znamení kříže a šel pryč. Vysílený vězeň zíral na ty dvě
čáry v hlíně a jeho pocit zoufalství se tímto poselstvím začal měnit. V té chvíli mu
došlo, že existuje něco většího než nepřemožitelný a „věčný“ Sovětský svaz. Došlo mu,
že toto jednoduché znamení obsahuje naději celého lidstva. A že v moci kříže je možné
úplně všechno. Zvedl tedy lopatu a pokračoval ve své práci a tedy i ve svém životě…

Bylo  to  poselství  o  Božím  utrpení,  které  přimělo  tohoto  vězně  k  tomu,
aby pokračoval. Protože pouze skutečnost, že i Bůh prošel potupným utrpením a smrtí
na kříži, mohla otevřít nové možnosti i na takovém místě, jako je gulag. Pohled na kříž
vězně ujistil o božské empatii a obnovil v něm naději, že u Boha je možné všechno,
dokonce  i  v  sibiřském koncentračním táboře.  Vlastně  především na  místě,  jako  je
gulag.

Všechny věci napomáhají k dobrému
Křesťanské  evangelium  je  příběh  o  Bohu,  který  se  neřídí  pravidly

pravděpodobnosti.  Přichází  způsobem,  který  nelze  předvídat.  Prožívám-li
nepochopitelné těžkosti, musím si být vědom toho, že můj Bůh je veliký, ohromující
a nevýslovně úžasný.  Je to Bůh, který porazil smrt, věčný Bůh.  Je to Bůh, který umírá
v  sibiřských  lágrech  i  při  nesmyslných  autonehodách,  aby  zničil  smrt  a  přinesl
nezničitelný život.  Musím si být jistý sliby svého Boha, který zažil to, čím procházím
já. Boha, který jde se mnou a posiluje mne, Boha, který mi připravuje místo. A musím
si být jistý Bohem, pro něhož dokonce všechny (i zlé) věci napomáhají k dobrému.
Toto je vyznání, kterému se nesmíme vzdálit, i když nás vrhá do zmatku a tajemství:
Náš Bůh je dobrý Otec, bezpodmínečně nás miluje, je všemocný a nakonec udělá
všechny věci nové.

pokračování na další straně  Kontakt: P. Libor Buček, tel. 608 917 696, mail: lbucek@email.cz, Web: www.farnostdysina.cz
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O H L Á Š K Y ! ! ! TOTO TERNO 
JSEM PRO VÁS PŘIPRAVILA JÁ!!!

http://www.farnostdysina.cz/


Bůh jim setře každou slzu z očí
Jedno biblické proroctví říká:

Bůh jim setře každou slzu z očí
a smrt už nebude,
ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude;
neboť minulé věci pominuly.
Bůh řekl: „Hle, činím všechno nové.“ (Zj 21, 4-6)

Nemůžeme a nemusíme hledět jen na své (jakkoliv) velké problémy,
ale je třeba především hledět na Boha, na Ježíše,
který je větší něž všechny problémy dohromady.

Zpracováno podle knihy Peta Greiga Když Bůh mlčí (vydavatelství Rosa, 2016)

Modlitba papeže Františka v období pandemie
Úvodní modlitba v tísni
Všemohoucí a milosrdný Bože, pohleď na naše trápení,
potěš nás, své syny a dcery a otevři naše srdce naději,
abychom pociťovali, že nám jako otec zůstáváš stále nablízku.
Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.
 

Modlitba vzývání (litanie)
Klaníme se ti, Pane.

 Tobě, který jsi pravý Bůh a pravý člověk, přítomný mezi námi. / Klaníme se ti,
Pane.
 Tobě,  náš  Spasiteli,  který  jsi  Bohem  s  námi,  věrnému  a  oplývajícímu
milosrdenstvím. / Klaníme se ti, Pane.
 Tobě, Králi a Pane celého stvoření a dějin. / Klaníme se ti, Pane.
 Tobě, Vítězi nad hříchem a nad smrtí. / Klaníme se ti, Pane.
 Tobě,  příteli  člověka,  vzkříšenému  z  mrtvých  a  stojícímu  po  pravici  Otce.  /
Klaníme se ti, Pane.

Věříme v tebe, Pane.
 Jednorozený Synu Otce, který jsi sestoupil z nebe pro naši spásu. / Věříme v tebe,
Pane.
 Nebeský lékaři, který se skláníš k naší ubohosti. / Věříme v tebe, Pane.
 Obětovaný Beránku,  který  se  vydáváš,  abys  nás  vykoupil  ze  zlého.   /  Věříme
v tebe, Pane.
 Dobrý Pastýři, který dáváš svůj život za ovce stáda, které miluješ. / Věříme v tebe,
Pane.
 Živý chlebe a léku nesmrtelnosti, který nám dáváš život věčný. / Věříme v tebe,
Pane.

Vysvoboď nás, Pane.
 Z moci Satana a svodů světa. / Vysvoboď nás, Pane.
 Z pýchy a naivního domnění, že můžeme jednat bez tebe. / Vysvoboď nás, Pane.
 Z klamavého strachu a úzkostných obav. / Vysvoboď nás, Pane.
 Od nevěry a rozdělení. / Vysvoboď nás, Pane.
 Od tvrdosti srdce a neschopnosti milovat. / Vysvoboď nás, Pane.

Zachraň nás, Pane.
 Od každého zla, které sužuje lidstvo. / Zachraň nás, Pane.
 Od hladu, bídy a sobectví. / Zachraň nás, Pane.
 Od nemocí, epidemií a strachu z bližního. / Zachraň nás, Pane.
 Od zničujícího zoufalství, nelítostných zájmů a násilí. / Zachraň nás, Pane.
 Od klamání, špatných informací a manipulace svědomí. / Zachraň nás, Pane.

Potěš nás, Pane.
 Ochraňuj lidstvo vyděšené strachem a úzkostí. / Potěš nás, Pane.
 Ochraňuj nemocné, umírající a všechny sklíčené osamoceností. / Potěš nás, Pane.
 Ochraňuj lékaře a zdravotníky vyčerpané námahou. / Potěš nás, Pane.
 Ochraňuj politiky a odpovědné osoby, kteří nesou tíhu rozhodování. / Potěš nás,
Pane.
 Ochraňuj svou církev, která prochází pouští. / Potěš nás, Pane.

Dej nám svého Ducha, Pane.
 V hodině zkoušky a zmatku. / Dej nám svého Ducha, Pane.
 V pokušení a naší lidské křehkosti. / Dej nám svého Ducha, Pane.
 V zápase se zlem a hříchem. / Dej nám svého Ducha, Pane.
 Při hledání skutečného dobra a opravdové radosti. / Dej nám svého Ducha, Pane.
 V rozhodnutí zůstat s Tebou a ve tvém přátelství. / Dej nám svého Ducha, Pane.

Otevři nás naději, Pane.
 Když nás tíží hřích. / Otevři nás naději, Pane.
 Když hněv uzavírá naše srdce. / Otevři nás naději, Pane.
 Když nás navštěvuje bolest. / Otevři nás naději, Pane.
 Když nás skličuje nezájem. / Otevři nás naději, Pane.
 Až na nás bude doléhat smrt. / Otevři nás naději, Pane.

Text modlitby papeže Františka z mimořádného setkání k modlitbě a požehnání Urbi et Orbi 
v pátek 27. 3. 2020 v době pandemie koronaviru. 

Motto:

VESEL SE JERUZALÉME! JÁSEJTE NAD NÍM
VŠICHNI, KDO HO MILUJETE. 

ZAJÁSEJTE, NEBOŤ VÁŠ ZÁRMUTEK SE
PROMĚNÍ V RADOST A BUDETE NASYCENI 

ZE ZDROJE ÚTĚCHY.
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