břehu Berounky až k Darovanskému přívozu. Po přeplavení řeky sedli poutníci
do připravených aut a i s panem farářem Liborem přijeli do Plané, kde byla sloužena
slavnostní mše svatá.
Po skončení mše se všichni poutníci, zvláště ti pěší, těšili na pivo v místní hospodě,
kterou jen kvůli té velké slávě otevřeli. Byla radost posedět a pochutnat si
na připravených pouťových buchtách a koláčích! Díky!

TERN

zpravodaj
Římskokatolické farnosti Dýšina
11. 10. 2020 – 28. neděle v mezidobí

Odpoledne plné her na farní zahradě
Po neklidném závěru školního roku a klidných prázdninách jsme se 1. září opět sešli
nejen ve školních lavicích, ale i odpoledne v kostele a následně i na farní zahradě,
abychom společně vstoupili do nového školního roku. V kostele nás přivítal
krásnou varhanní hudbou Vašík Klimeš a poté pan farář Libor milým slovem.
Po krátké promluvě a požehnání jsme se tradičně přesunuli na farní zahradu, kde
na nás už čekalo několik soutěžních stanovišť s výzvami, které bylo nutno zdolat,
abychom si ověřili, jak jsme na tom s přežitím v přírodě. Myslím si, že jsme to
zvládli všichni na jedničku a přežili jsme! Bylo skvělé, že jsme se mohli potkat,
společně pobýt a trochu rozhýbat tělo i ducha. Velké díky patří všem, kteří se
na akci podíleli, zejména neohroženému panu faráři Liborovi a dámám z T. J. Sport
pro všechny Dýšina, kteří se nezalekli šibeničního termínu na přípravu ani stále
nejisté epidemické situace a s chutí se do díla pustili! Těšme se tedy, co pro nás
připraví příští rok!
T. Koutecká

OHLÁŠKY!!!
UKLIDNI SE! OD PONDĚLÍ
POČÍTEJ DO DESETI!
Počet věřících na mši je omezen na deset.
Mše svaté budou slouženy soukromě.
V neděli bude
možné
přijmout
svaté
přijímání mezi 11:00 až 12:00, popř. jindy
po předchozí domluvě.
 Výuka náboženství ve farnosti Dýšina:
1. Dýšina (fara)
středa
18:00-18:45
2. Chrást (evang. fara)
čtvrtek
13:00-13:45
3. Zruč - Senec (škola)
pátek
13:00-13:45

 Ve středu 28. října je slavnost sv. Šimona a Judy, patronů dýšinského
kostela. Půjdeme tradiční pěší poutí z Plzně do Dýšiny (nezapomeňte
buřty). Sejdeme se na nádraží v Chrástu v 8:30 (v 8:35 jede vlak), v 9:15
bude zahájení pouti v kostele sv. Jiří na Doubravce. Pak vyrazíme poutí
krásnou přírodou podél Berounky do Dýšiny. Poutní mši svatou budeme
slavit dýšinském kostele ve 14:00.
 Pro bližší informace sledujte web farnosti: www.farnostdysina.cz
Kontakt: P. Libor Buček, tel. 608 917 696, mail: lbucek@email.cz, Web: www.farnostdysina.cz
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Ohlédnutí za Letním bazarem 2020
Začal již s týdenním předstihem v nedělní
podvečer 28. června. Sešlo se sedm
nadšenců a několik dětí, ochotných věnovat
desítky hodin roztříděním věcí a přípravou
již 7. ročníku letního dobročinného bazaru.
Nabídku nejrůznějších věcí – oblečení,
knihy, boty, CD, šperky, hračky atd. –
doprovází koncerty a divadlo. Letos jako
bonbónek na dortu ještě výuka balkánského
kruhového tance Pravo coro. Nezbytným
zázemím je i pohodová farní kavárna; ti, co
připravují celý bazar, zvládnou ještě napéci dobroty, připravit bylinkové sirupy
a skvělou kávu i čaj. K dobré náladě přispělo i výborné pivo z Chříče a chutné pečené
papriky po bulharském způsobu.
Poděkování náleží obcím Dýšina a Chrást za podporu a propagaci, mužům
a chlapcům za stavění přístřešků a lavic a všem kdo přinesli všechny věci.
A samozřejmě poděkování patří všem, kteří něco koupili a svým nákupem přispěli
na opravu hlavního oltáře v dýšinském kostele, chráněného jako kulturní památka
od 3. května 1958. Bazar 2020 skončil, těšíme se na bazar 2021.
Slávka Nesvadbová

Kytarový koncert Martina Škubala
V dýšinském kostele se v sobotu 22. srpna v 18 hodin konal kytarový koncert
dýšinského rodáka Martina Škubala. Zazněla klasická i barokní kytara a skladby autorů
např. F. Geurau, F. Le Cocq a dalších. Krásný zážitek. Děkujeme.

Poutní mše svatá v Plané nade Mží
V sobotu 15. 8. se konala poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plané
nade Mží. Po nezapomenutelném zážitku pěší pouti do Nadryb bylo rozhodnuto, že se
pěší putování musí opakovat. Asi deset poutníků šlo tentokrát z Dýšiny po pravém
pokračování na druhé straně

Motto:

HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ, NIC NEPOSTRÁDÁM.

