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TÁBOR NA DÝŠINSKÉ FAŘE ANEB CESTA
KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ
Procestovat svět za 80 dní? To už tu bylo, ale zvládnout to za 5 dní, tomu říkám
výkon! A přesně to zvládli děti a jejich průvodci druhý červencový týden na faře
v Dýšině. Stihli společně navštívit všechny kontinenty světa a přitom prožít spoustu
dobrodružství  a  zábavy,  něco  poznávání  a  tvoření  a  možná  i  trošinku  práce.
Především si  pak  ale  užili  prázdninové  pohody  ve  společnosti  starých  i  nových
kamarádů, a o to šlo především!
Vše mohlo proběhnout jen díky obětavosti  vedoucích,  kteří  neváhali  a věnovali

svoji  energii,  práci  a  volný  čas  (třeba  i  v době  vlastní  dovolené!)  nejen  pobytu
s dětmi,  ale i  přípravě programu. Za to všechno jim patří  veliký dík – děkujeme
Terezko  Chvojková,  Jendo  Blažku,  Pepo,  Matouši  a  Tondo  Pancovi,  Kristýnko
Nedvědová a Vašku Stáro!
Děkujeme moc i všem rodičům, kteří zásobovali cestovatele všemožnými skvělými

pokrmy, takže se měli lépe než ve čtyřhvězdičkovém hotelu!
Věřím,  že  vzpomínky  na  prázdninové  zážitky  nás  budou  doprovázet  během

náročných dní školního roku až do dalšího prázdninového setkání, na které se už
těšíme!

        Tereza Koutecká

 V neděli 28. 8. v 18:00 bude v dýšinském kostele
Koncert na konci léta (Dana Suchanová – HARFA,
Martin Kos – HOUSLE).

 Ve čtvrtek 1. 9. v 16:00 bude požehnání školákům
v dýšinském  kostele  a na farní  zahradě  Odpoledne
plné her na téma naše Dýšina.

 V sobotu 10. 9. bude v Teplé Diecézní pouť.
 Ve středu 28. 9. v 18:00 bude v dýšinském kostele

Svatováclavský  koncert plzeňského  gospelového
sboru Touch of Gospel.

 Pro aktuální  informace  sledujte  web  farnosti:
www.farnostdysina.cz

Dýšinské pivní slavnosti 20. 8. 2022

Motto 22. neděle v mezidobí:

   KDO SE POVYŠUJE, BUDE PONÍŽEN, 
A KDO SE PONIŽUJE BUDE POVÝŠEN.  LK 14,1.7-14

Poděkování

Papež František říká, že pastýř Božího lidu někdy jde vpředu, vede, ukazuje cestu,
riskuje,  dominuje,  …někdy  jde  uprostřed  s ostatními,  čas  klidu,  spočinutí,
naslouchání, sžívání, …. jindy jde na konci s těmi, kteří nestíhají tempu zdravých
a silných, tam povzbuzuje, těší, posiluje….
Stále se učím být ve správný čas na správném místě a dělat, co mám dělat. Vím, že

dělám chyby.
Děkuji za společný čas, důvěru, otevřenost, soucit, pracovitost, obětavost, podporu,

… a prosím za odpuštění, když jsem byl lakomý, líný, lhostejný, tvrdý, nechápavý,
sobecký, ….
Díky Bohu je možné jít dál s nadějí, 
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