PRAVIDELNÝ
PROGRAM
DÝŠINA:
pondělí
• 19:00 – modlitby
maminek za své děti –
fara
úterý
• 17:00 - možnost zpovědi
– kostel
• 17:30 – mše sv.
• 18:30 – setkání nad biblí
– fara
středa
• 17:30 – mše sv.
• 18:30 – schola - fara
čtvrtek
• 17:30 – mše sv.
• 18:30 – přípravy na
biřmování
pátek
• 17:00 – adorace,
možnost zpovědi –kostel
• 18:00 – mše sv.
• 19:00 – setkání mládeže
– fara
sobota
• 17:30 - mše sv.
neděle
• 11:00 – zpovídání kostel (kromě 1. a 3.
neděle v měsíci)
• 11:30 – mše sv.
• kafe po mši - fara
• 18:00 – adorace a
nešpory – kaple na faře
DRUZTOVÁ:
nedělní mše sv: 9:15 –
po mši: 1. neděle
v měsíci: biblická hodina,
3. neděle: posezení u
kafe – na obecním úřadu

 Pokud – opět jako vloni –
stojíte ve vaší rodině o
návštěvu
kněze
a
společnou
hodinovou
rodinnou adoraci –
klanění před Kristem
v Eucharistii, zapište se
prosím do tabulky u novin
a nechte na sebe kontakt .
 V pátek 8. dubna bude
v 19:30 na faře zasedání
farní rady.

OHLÁŠKY
 V pondělí 21. března bude ve 14:00 v dýšinském kostele církevní
svatba Evy a Petra Kudových z Plzně.
 V pátek 25. března je slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. bude jako
bvykle v Dýšině v 18:00.
 V sobotu 26. března bude po mši sv. v 18:30 na faře schůzka těch, kdo
se chtějí podílet na letošní Noci kostelů, která se v Dýšině bude konat
v pátek 27. května. Prosím, přijďte v hojném počtu se svými nápady!
 V sobotu 26. března se od 14 hod. koná v Praze Pochod pro život,
kterým jeho účastníci vyjadřují svůj odmítavý postoj k umělým
potratům. Budou procházet z Husovy ul. na Václavské nám. Před
samotným pochodem je možné od 9:00 do 12:30 navštívit workshopy
v Husově ul., od 13:00 bude mše sv. za nenarozené děti v kostele sv.
Jiljí. Pokud se někdo chcete těchto akcí zúčastnit a chtěli byste jet do
Prahy spolu s ostatními, dejte to prosím vědět Pavle Hahnové z Kyšic –
tel. 604 405 990.
 V pátek 1. dubna bude v rámci setkání mládeže v přírodě za svitu
pochodní akční křížová cesta pro mladé.
 V sobotu 2. dubna bude další možnost zúčastnit se duchovní obnovy
farnosti. Na dýšinské faře ji povede výborný mladý kněz P. Pavel
Frývaldský z Klatov. Duchovní obnova začne v 9:00 a skončí mší sv.
v 15:00. Během ní můžete přistoupit ke svátosti smíření. Oběd bude
zajištěn. Hlídání dětí snad také. Mše sv. v 17:30 nebude.
 V sobotu 2. dubna bude v 17:00 další schůzka organizátorů farního
tábora pro děti.
 Křížové cesty v Dýšině budou po celou postní dobu v pátek po mši sv.
v kostele a v neděli po mši sv. na hřbitově před kostelem. V Druztové
budou křížové cesty půl hodiny přede mší sv.
 Každou neděli je v kapli v přízemí fary od 18:00 nabídka půlhodinové
adorace, požehnání a modlitby nešpor. Kapli je možno využívat
kdykoliv během týdne i k soukromé modlitbě.
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20. března 2011 – 2. neděle postní

Křížová
cesta na
hřbitově
Na sobotním setkání dětí
farnosti jsme odpoledne vyrazili na
dýšinský hřbitov,
abychom se zde
společně pomodlili
křížovou cestu.
Aby
děti
udržely pozornost,
byla jim samozřejmě tato modlitba přizpůsobena:
zpívali jsme, několik zastavení jsme vynechali a u těch zbývajících jsme se pokoušeli nějak
dramaticky ztvárnit, o co v nich jde: Při odsouzení Ježíše Pilátem jsme si jako on myli ruce, o kus dále
jsme ze dvou latí stloukli hřebíky kříž, o něco později do něj zatloukli velké kované hřeby na znamení
Ježíšova ukřižování a Pilátovu cedulku.
Posledním zastavení, uložení Ježíšova mrtvého těla do hrobu, se odehrávalo u náhrobku
člověka, kterého jsem brzy po svém příchodu do Dýšiny pohřbíval. Vyprávěl jsem dětem jeho životní
příběh a spolu jsme začali přemýšlet, co mají tento, u něhož stojíme, a hrob Ježíšův společného.
Přišli jsme na mnoho věcí. Možná kámen, který na tom hrobu spočíval a který byl snad
stejného druhu, jako ten přivalený před Ježíšův hrob. Možná předčasně ukončený život onoho
člověka i Ježíše. Možná smutek těch, kdo se v obou případech museli vyrovnávat se smrtí blízkého.
Ale nejen to. Věřím také, že mají společnou důvěru v Boha, který není bohem smrti, ale
života, který připravil život Ježíši (jak se to třetího dne ukázalo) i onomu člověku, jehož tělo v tom
hrobě leží.
Když se v postě modlíme – ať už společně nebo každý doma – křížovou cestu, můžeme také
srovnávat to, co nám o Ježíši říká oněch čtrnáct obrazů, a svůj život. Možná, že objevíme něco
podobného, co jsme si uvědomili v sobotu s dětmi.
P. Pavel

www.farnost-dysina.wz.cz - P. Pavel Petrašovský, 737 814 525, boyda@centrum.cz

Duchovní obnova
farnosti na Lomci
V pátek 11. března vyrazilo 11 lidí naší
farnosti do jižních Čech. Už podruhé jsme
okupovali poutní místo Lomec nedaleko
Vodňan a strávili zde svou duchovní obnovu.
Lomeček na vás zapůsobí už z auta,
když se po plahočení uzoukými silničkami a
najednou se zničehonic před vámi vyloupne
barokní kostelík a klášter. Nic víc v okolí není,
na všechny strany vás vítají tiché lesy. Ideální
místo pro ztišení se před Hospodinem. To vše
je doplněno milými řeholními sestrami, které se
o nás staraly a mimochodem výborně vařily.
Živili jsme se typickými postními pokrmy: např.
řízkem s bramborovým salátem.
V pátek jsme duchovní obnovu zahájili
večerní mší sv., po níž následovala rychlá
večeře a první promluva na uvedení. Sobotní
ráno jsme mohli v kapli sester začít adorací. Po ní následovala modlitba, snídaně a dvě promluvy
proložené hodinovou přestávkou k modlitbě. Odpoledne nás čekala křížová cesta, mše sv. a další
promluva. Mezitím jsme se mohli toulat po okolí poutního místa. Počasí nám k tomu ideálně přálo a
po dlouhé zimě jsme si na Lomci mohli užívat hojnosti slunečních paprsků.
V neděli jsme slavili mši sv. v poutním kostelíku, který má velmi netypicky oltář vprostředku,
kdy lidé sedí kolem něj ze všech stran. Nad oltářem se klen velký barokní baldachýn – prý zmenšená
kopie toho u sv. Petra ve Vatikánu – na němž je na vyřezávaných dřevěných tyčích zavěšen
v prostoru svatostánek.
Po další krátké promluvě, po obědě a mariánských litaniích v kostele jsme vyrazili zpět domů.
Mám zato, že Lomeček nás opět nezklamal.

Stránka pro děti:
sv. Josef

TÁBOR FARNOSTI SE BLÍŽÍ!
od 17. do 23. července 2011
fara Jesenice

Setkání dětí farnosti
V sobotu 19. března se konalo další setkání dětí farnosti, které
se na dýšinské faře snažíme opakovat každý měsíc. Tentokrát se
přípravy programu ujali manželé Brůčkovi, kteří přinesli s sebou
kila hlíny a všelijaká svá keramická fidlátka.
Plán nebyl nijak snadný: děti si vzaly za úkol vyrobit z hrnčířské
hlíny čtrnáct zastavení křížové cesty, která bychom pak po
vypálení mohli zavěsit na obvodní zeď hřbitova. Brůčkovi měli vše
skvěle promyšlené, a tak na stole rychle přibývaly hliněné desky
s křížem a maličkým symbolickým výjevem, který vyjadřuje, o které
zastavení se jedná.
Děti byly velmi šikovné a hodné. Po několika hrách venku a pár
písničkách s kytarou jsme se nacpali těstovinami, dodělali
keramiku, pochválili si, jak krásně se nám to povedlo a vyrazili na
hřbitov se pomodlit netradiční dětskou křížovou cestu.
Pak už zbývalo jen sníst svačinu, vybarvit omalovánky a vyrazit do kostela na mši sv.
Děkujeme moc Ireně a Petrovi Brůčkovým!
Příští setkání se bude konat v sobotu 16. dubna od 10:00 na faře v Dýšině.

Vaše Tereza ☺

