OHLÁŠKY:
Ve středu budou mše sv. nadále v 17:30, tedy o půl hodiny později,
než jak tomu bylo dosud.
Ve středu 19. 9. bude v 18:30 na dýšinské faře setkání modlitebních
Buněk. Buňky se domluví s P. Liborem, jestli a jakou formou chtějí
pokračovat nadále, je tedy velmi důležité přijít. Poté se společně
pomodlíme.
V pátek 21. 9. je svátek sv. Matouše.
V sobotu 22. 9. bude ve 13:00 poutní mše sv. ke sv. Václavu před
kaplí ve Smědčicích. Večerní nmše sv. zůstává.
V neděli 23. 9. budou na evangelické faře v Chrástu dožínky. Ve
14:00 bude požehnání úrody s krátkou bohoslužbou, ve 14:30 vystoupí
Jarda Svoboda ze skupiny Traband, v 15:30 povídání a zpívání o sv.
Václavu, v 15:45 vystoupení žen z poradny v Plzni, v 16:30 kapela
Pletivo. Vstup je volný.
V pátek 28. 9. je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého
národa. Mše sv. bude v Dýšině v 11:00, večerní mše sv. nebude.
V sobotu 29. 9. je svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a
Rafaela.
V neděli 30. 9. bude v 18:00 v dýšinském kostele koncert písničkářky
a kytaristky Evy Henychové.
V neděli 7. 10. proběhne při mši sv. v Dýšině za účasti generálního
vikáře P. Krzystofa Dedka oficiální předání farnosti novému faráři P.
Liboru Bučkovi.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA

1. – 6. 10. 2018

… po důležitých kostelech a poutních místech:

odjezd autobusem v pondělí 1. 10. odpoledne, návrat 6. 10.
dopoledne (tak, abychom stihli volit)
bydlení v kempu u moře v bungalovech na okraji Říma, v dosahu
městské dopravy.
cena dopravy a ubytování: 4800,- Kč při naplnění autobusu
přihlašovat a informovat se lze telefonem nebo mailem u Maniny
Mentlové tel.: 731064036, mail: plzen@poradnaprozeny.eu.
je několik posledních míst volných, neváhejte!
Poslední Terno, které
píšu. V tom úplně prvním
psal Miroslaw Gierga, že
našel ve farní kronice
poznámku, že dýšinská
farnost má tolik pozemků,
že je pro faráře terno ji
dostat. Dodal k tomu, že
dnes je to jinak: pro
faráře je terno mít farnost,
kde jsou takoví lidé. Měl
pravdu. Děkuju.

PRAVIDELNÝ

PROGRAM:
DÝŠINA:
pondělí
• 17:30 – modlitby
maminek za své děti
– fara
úterý
• 17:00 - možnost
zpovědi – kostel
• 17:30 – mše sv.
středa
• 17:30 – mše sv.
čtvrtek
• 17:30 – mše sv.
pátek
• 17:15 – adorace,
možnost zpovědi
• 18:00 – mše sv.
• 19:00 - setkání
mládeže – fara
(28.9. mše sv. v 11:00)
sobota
• 17:30 - mše sv.
neděle
• 10:30 – možnost
zpovědi - kostel
• 11:00 – mše sv.
• 18:00 – adorace a
nešpory – kaple na
faře

DRUZTOVÁ:

• nedělní mše sv: 8:45
– kaple na návsi

kontakt:
P. Libor Buček
tel. 608 917 696
lbucek@email.cz
P. Pavel Petrašovský
tel. 737 814 525
boyda@centrum.cz

www.farnostdysina.cz

TERN

243

zpravodaj
Římskokatolické farnosti Dýšina
16. 9. 2018 – 24. neděle v mezidobí

Pohádka o slepici a psu
Na jednom statku měli slepici. Pobíhala po
dvoře, snášela vajíčka, zobala zbytky z kuchyně a
večer usedla způsobně na bidlo v kurníku. Den šel
za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, slepici
se naplnil čas a jednou ji našel hospodář v kurníku
mrtvou. Zahrabal ji na hnůj a šel si po své práci.
Děti však brzy zjistily, že nemají koho honit po
zahradě, hospodářka neměla kam dávat zbytky,
vajíčka museli začít kupovat na trhu. Slepice jim
scházela.
Byli rádi, když se u nich stavil soused, kterému
fena vrhla pět štěňat a on se je snažil udat známým,
aby je nemusel topit. Vzali si jedno z nich a bylo jim jasné, že získali tvora, který jim nahradí jejich
oželenou slepici. Dali ho do prázdného kurníku a nejmladší syn trávil celé hodiny tím, že štěně učil sedět
na bidle a kvokat. Po mnoha nezdarech se mu podařilo přimět psíka, aby na tyči udržel jakžtakž
rovnováhu. Pes se snažil štěkat krátce a tiše, aby co nejvíce napodobil zvuk, který po něm chlapec chtěl,
ale moc se mu to nedařilo. „Hloupý pse,“ volal kluk, „naše slepička tak krásně kvokala sama od sebe a ty
nic, ani když ti věnuju tolik času?“ Hospodářka také nebyla se psem spokojena. Rozčilovala, že nechce
žrát namočený chleba a rozdrcené skořápky, zrnek pšenice se ani nedotkne, nadávala mu a volala:
„Naše slepička krásně všechno sezobala a co ty? A jak dlouho ti bude trvat, než se naučíš vyhrabávat
ze země červy?“ A když ani po roce pes nezačal snášet vajíčka, zlostně ho při každé příležitosti, kdy se
jí připletl pod nohy, nakopla.
O jedné temné noci se do statku vloupal zloděj. Pes moc dobře cítil, že se po dvoře plíží cizí temná
postava, krev hlídače se v něm bouřila, byl by chtěl začít štěkat, vyběhnout z kurníku a zakousnout se
nechtěnému hostu do nohy, ale dobře si uvědomoval, že po něm jeho páni chtějí, aby proseděl celou
noc na bidýlku a soustředil se na to, jestli přece jen ve svých útrobách nevytvoří vajíčko. A tak se zmohl
jen na krátké kvokavé zvuky, které muže vůbec nezastrašily Lupič tedy v klidu vysklil okno, vlezl do
statku a rozpáral slamník, do něhož si sedlák po léta zašíval úspory. S nimi se pak nepozorován vytratil
do tmy.
Ráno bylo pro obyvatele statku kruté. Všechny jejich peníze byly pryč. Sousedi se seběhli, litovali je
a volali: „Od čeho máte psa? Proč neštěkal? Proč nevyběhl?“ Když to hospodář slyšel, vtrhl zlostně do
kurníku a psa vyhnal z domu.
Pavel dokvokal, Libor se právě dostal na statek. Nechtějte po něm prosím, aby seděl na bidle,
kdákal a snášel vejce jenom proto, že to tak Pavel dělal. Dovolte mu, aby rozvinul své vlastní dary, které
od Pána Boha dostal. Dostal jich mnoho a farnost z nich budete moci čerpat, když bude chtít.
P Pavel Petrašovský

Zápis ze společného jednání pastorační
a ekonomické rady farnosti ze dne 5. 9. 2018
přítomni: P. Petrašovský, P L. Buček, pastorační rada: A. Blažková, M. Králová, L. Bohuslav, A.
Havelková, K. Panc, D. Klimeš, P. Blažek, T. Koutecká, ekonomická rada: J. Stajnerová, M. Čechová, V.
Bradáč, T. Kalous.
Pastorační radě končí mandát - funguje ve stávajícím složení do konce září 2018. Ekonomická rada
zůstává, avšak po výměně správce farnosti není usnášeníschopná, dokud její mandát nebude potvrzen
novým farářem. Ten může také jmenovat radu novou, podle svého uvážení.
Dohoda o majetkovém vyrovnání s obcí Druztová – rady diskutovaly o formulaci smlouvy, která má být
podepsána P. Petrašovským a starostou obce Druztová, zejména o dodatku definujícím použití výnosu
financí (obec vyplatí 150 000,- Kč ročně po dobu 10 let). Bylo dohodnuto, že při osobním jednání obou
kněží s biskupem Tomášem bude snaha o získání vysvětlení, jak bude s penězi obdrženými od obce
Druztová biskupství/farnost moci v budoucnu nakládat, s tím, že farnost se přiklání k ponechání větší
volnosti při volbě cíle využití financí. Dále by rady uvítaly přesné vysvětlení pravidel „depozitního účtu“,
kde je spravována část farních financí.
Ekonomická rada jednohlasně schválila prodej pozemku (835 m2) při faře v Plané nad Mží stávajícímu
majiteli tamější fary za cenu v místě běžnou.
T. Kalous seznámil přítomné s průběžným stavem financí farnosti, nutno doplnit podrobnější vyúčtování
nákladů, které v rámcové zprávě z ekonomického oddělení nebylo uvedeno. Stav financí je uspokojivý,
podrobnější informace možno získat u T. Kalouse.
Již funguje společný bankovní účet pro Dýšinu a Druztovou.
Bylo provedeno zateplení stropu fary foukanou isolací, náklady (70 000,- Kč) hrazeny z dotace od
plzeňského biskupství (fond solidarity). Dotace nevyčerpána kompletně, zbývá vyčerpat 80 000,- Kč,
farnost zkusí požádat o možnost je použít na zakonzervování barokní brány ve farní zdi, která je
havarijním stavu a ohrožuje okolí.
Farnost obdržela stížnost p. Součka z Druztové pro neudržování farního pozemku v Druztové (vysoká
tráva, bodláčí, …). Zjištěno, že tento pozemek má v pronájmu Třemošenská zemědělská, a. s., která
následně oslovena a již slíbila zjednat nápravu.
V nových - delších lavicích, zejména v zadních oddílech, není dostatečný přístup ke zpěvníkům. Nutná
kontrola počtu zpěvníků v lavicích, evidentně jejich dokoupení – provede P. Blažek.
Bude provedena kontrola ne/dostatečného osvětlení prostoru pod kůrem, evidentně jeho zlepšení dle
potřeby a technických možností.
Byla projednána žádost ředitele ZŠ Dýšina o příspěvek z Tříkrálové sbírky na úhradu stravování pro dvě
dýšinské děti ze sociálně slabších rodin, doporučeno rodičům obrátit se na státem dotovaný program
„Obědy do škol“.
7.10.2018 při nedělní mši svaté proběhne formální předání farnosti novému faráři P. L. Bučkovi.
zapsala T. Koutecká

Tábor farnosti pro děti
Od neděle 8. 7. do soboty 14. 7. 2018 obsadilo
jesenickou faru třicet dětí z dýšinské farnosti, jejich
kamarádi a děti, jejichž rodiny spolupracují
s plzeňskou Poradnou pro ženy v tísni.
Tématem celotáborové hry byly postavy sv.
Cyrila a Metoděje. Děti byly rozděleny do čtyř
družstev, každý den dostávaly úkoly inspirované
příběhem těchto dvou světců. Na programu, který
připravila mládež farnosti, byly rukodělné, sportovní
aktivity i úkoly náročné na přemýšlení.
Každý den jsme začínali rozcvičkou, snídaní

modlitbou v kostele, následoval dopolední program, po
obědě polední klid, odpolední program, který ukončovala
mše sv. v kostele. Po večeři byl už méně náročný večerní
program.
Tábor se mimořádně vydařil, děti i vedoucí byli
myslím velmi spokojeni.

Farní sjezd Sázavy
Farnost vyrazila ve dnech 19. - 21. 7. 2018 zdolat
řeku Sázavu. Vypůjčili jsme si osm lodí a začali
v Kácově pádlovat po proudu, přespávali jsme pod
širákem nebo ve stanech v kempech, každý den začínali i
končili modlitbou a kdyby Pavel neztratil druhý den hostie,
mohli jsme mít i každý den mši sv.
Manina během vody domluvila návštěvu u svých
přátel v občanském sdružení Klíček, kteří ve staré škole
opodál pořádali právě tábor pro děti. Z kempu v Ledečku
a druhý den ráno zpět nás převezli historickým
autobusem ze šedesátých let.
Vody bylo málo, zábavy mnoho, krásy přírody (která
nám snad něco mohla říct o kráse Boží) ještě víc.

Bazar na faře
V neděli 29. 7. 2018 vypukl na dýšinské faře bazar. Na dopolední
mši dorazila autobusem domažlická farnost v čele se svým nynějším a
bývalým dýšinským farářem P. Miroslawem Giergou, aby v rámci
Diecézní modlitební štafety převzali relikviář s ostatky sv. Bartoloměje.
Všichni jsme se pak přesunuli na faru, kde už jako mravenci
pobíhali všeteční bazarníci nosíce krabice s oblečením, hračkami,
nádobím, elektronikou a kdovíještěčím a vystavujíce to na stoly na
dvoře. A pak už proudy návštěvníků to vše začali zkupovat, aby tím
přispěli na opravu dýšinského kostela. K tomu všemu se točilo výborné
chříčské pivo a hrála bezvadná bluesová skupina Domácí násilí.

Pouť na Svatou Horu
V pátek 10. 8. 2018 jsme v šest ráno zahájili pěší pouť na Svatou Horu. Šli
jsme přes Rokycany, Dobřív, Strašice a Těně, až jsme první večer došli po 38 km
do Svaté Dobrotivé. Na tomto poutním místě jsme měli mši sv., večeři a druhý
den vyšli přes brdský vojenský prostor do
Obecnice, až jsme kolem třetí hodiny vystoupali
po Svatých schodech do ambitů Sv. Hory. Po
mši sv. jsme se většina z nás zabydlela v
místním exercičním domě a přespala do neděle.

Zahájení školního roku
V pondělí 3. 9. 2018 jsme ve spolupráci
s TJ Sport pro všechny zahájili školní rok. Ve
čtyři odpoledne se kostel otevřel pro školáky, kteří chtěli obdržet požehnání
od nového faráře Liboru Bučka. O půl hodiny později pak vypuklo na
zahradě fary deset soutěží inspirovaných stým výročím republiky. Každý,
kdo je splnil, dostal na památku malý dárek.

