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29. 08. 2021 – 22. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek 12.  srpna jsme zase pracovali na projektu, kde jsme spojili informace,
které jsme se dozvěděli v předchozích dnech. Po té jsme jeli na borůvky. Když jsme
dosbírali borůvky, šli jsme na rozhlednu Radost a foukali jsme bubliny. Následovalo
koupání v brouzdališti, kde jsme si pomocí lana posílali vzkazy. 
Poslední den v pátek 13. srpna k nám přijela na návštěvu Máří, Emilka a Filip a téma
bylo  Klíče  a  kliky.  Některé  děti  vyráběly  a  některé  děti  pekly  dort  z borůvek
a „maršmelounů“. Večer jsme udělali přednášku pro rodiče a potom jsme uspořádali
táborák asi tak do deseti hodin. Já jsem většinu tábora fotila.

Františka Peroutková (9 let)

Jak jsme se v Plané dotkli nebe
Být spolu je dar. Letošní pouť k svátku Nanebevzetí Panny Marie v Plané byla toho
důkazem.  Po  velmi  dlouhé  době  totiž  byla  jednou  z  mála  příležitostí,  kdy
společenství lidí  různých zájmů, povolání,  politických preferencí,  vyznání,  či  bez
vyznání, mohlo udělat něco pro sebe a vydat kus ze sebe pro blaho nás všech.
Z atmosféry odpoledního programu bylo zřejmé, že při jeho tvorbě a realizaci každý
v plné míře využil  všech svých darů.  Někdo má dar  něco organizovat,  jiný umí
na něco hrát, péct koláče, postavit pódium, naaranžovat květiny do kostela. A pokud
se  povede  dát  tohle  všechno  dohromady,  všichni  se  účastní  rádi  s  vědomím,
že dávají  to  nejlepší  ze  sebe.  K potěšení  dětí,  kterým patřilo  celé  odpoledne  až
do večera, k pobavení dospělých a vytvoření pohody.
Pouť tradičně začala mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde několikrát zaznělo
Nebe.  Nikoli však jako zeměpisný pojem, ale ve smyslu pocitu štěstí  a výsostné
radosti, který si může každý z nás vytvořit teď a tady. My v Plané jsme se snažili
udělat vše pro to, abychom se toho Nebe alespoň dotkli.

Za SDH Planá a Nynice K. a K. Švugerovi 

 Ve  středu  1.  9.  v  16:00  bude  požehnání  školákům
v kostele a  na farní zahradě Odpoledne plné her 

 Neděle 5. 9., 18:00 fara - Workshop s cílem reflexe
fungování dýšinské farnosti a hledání cest.

 Farní  pouť  za  svatou  Ludmilou  na  Tetín -  pěší
vyrážejí  v pátek  10.  9. v 8.00  z kostela  v Dýšině,
nocleh  na  faře  ve  Zbirohu.  Tam  je také  možné  se

připojit, kdo by chtěl putovat jen v sobotu. Je možné využít: kolo, koloběžku,
kánoi,  skútr,  vlak,  auto,  motorku,  nebo něco dalšího  dle  libosti.  Můžeme se
všichni  setkat  v sobotu  11.  9. v 17.00   u vlakového nádraží  v Berouně a  pak
pěšky dále na Tetín. Mše sv. na Tetíně bude 11. 9. 18:00, po skončení v 19:00
bude prohlídka s průvodcem. 

 18.  9. -  Národní  Svatoludmilská pouť 2021 – slavnostní bohoslužba v 11:00.
Více informací: www.svataludmila.cz/akce/narodni-svatoludmilska-pout

 25. 9. v 11:00 – poutní mše ke sv. Václavu ve Smědčicích
 Vše se uskuteční podle platných omezení. Pro aktuální informace sledujte web

farnosti: www.farnostdysina.cz

Bazar uprostřed léta
25. července, tedy téměř uprostřed letních prázdnin, se opět konal
bazar.  Předcházel  mu velmi  náročný týden,  kdy se  fara  plnila
vším možným – od hrnců, večerních šatů až po jízdní kolo.
Na vybírání pilně pracovala již sehraná parta, která vybrané věci
ihned roztřídila. Díky jim pak v neděli mohla vypuknout „zvířecí
hrabárna“. 
Program byl pestrý – již tradičně výborná kavárna, tvůrčí dílny,
výstava  zakrslých  králíčků,  ukázka  výcviku  psů,  dětský
zvířátkový kolotoč,  prezentace charitativní  organizace,  která  se
stará  o  toulavé  kočky,  a  úžasné  hudební  vystoupení  kapely
Domácí  násilí.  Třešničkou  na  dortu  pak  bylo  vystoupení
divadelníků z Plané a Nynic „O opici Žofce“.
Zábava byla výborná, pivo studené, děti i dospělí se bavili a díky prodaným věcem
se kasičky pěkně naplnily.
Z výtěžku letošního bazaru můžeme štědře přispět na opravu hlavního oltáře.
Všem pořadatelům a účinkujícím velké díky za odvedenou práci a všem kupujícím
díky za to, že hodně nakupovali.

 Alena Havelková

Tábor v Dýšině - spousta zábavy a poznání
V pondělí  9.  srpna jsme byli  s táborem  v Atom muzeu v Brdech.  Byla  tam zima
jako v mrazáku,  proto  jsme tomu říkali  mrazák.  Průvodce Milan Skočovský nás
provedl a ukázal nám obrázky atomových bomb – „Litlle Boy a Fat man“, které byli
shozené  na  Nagasaki  a  Hirošimu  v Japonsku.  Dozvěděli  jsme  se,  jak  funguje
atomová elektrárna, a že v Brdech je pod zemí ukryto hodně zlata.  
V úterý  10.  srpna jsme  pracovali  na  projektu  o  předchozím dnu  a  jeli  jsme  do
druztovského  kostela  Máří  Magdalény,  kde  jsme  hledali  na  podlaze  zkamenělé
ústřice z druhohorního moře. Po té jsme jeli do Chrástu na polévku k rodině Šimrů
a sjížděli jsme rozvodněnou řeku Berounku. V kempu na Závrtku jsme si dali nanuk
a ke svačině byly koblihy s marmeládou. Libor s Evou odpálili  raketu vyrobenou
z plastové lahve. 
Ve  středu  11.  srpna přijel  na  návštěvu  geolog  Petr  Rajlich.  Jeli  jsme  do  Břas
zkoumat prvohorní buližník a karbonský prales, kde jsme našli zkamenělé přesličky. 
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