Nové "kněžiště" a "sakristie" v kapli v Druztové
Kdo jste alespoň jednou navštívili kapli sv. Jana
Nepomuckého v Druztové, nemohli jste si nevšimnout
dominantní skříně vpravo od hlavního oltáře. Pro kněze
a ministranty zbýval stísněný prostor mezi skříní
a oltářem. V zadní
části kaple stála mohutná
zpovědnice, která dlouhodobě neplnila svou úlohu.
Zrodil se plán: zpovědnici odstěhovat a místo ní vytvořit
úložný prostor pro ornáty a bohoslužebné věci.
Zpovědnice byla kdysi přistěhovaná z kostela sv. Jana
Nepomuckého v Plzni. Otec Libor tedy zpovědnici
nabídl farnosti Bory. Ti jeho lukrativní nabídku
po krátkém rozmyšlení odmítli. Došlo tak na
nerudovskou otázku: Kam s ní? Zvažovalo se
přestěhování do kostela sv. Máří Magdalény v Druztové nebo do kostela sv. Jiří
v Kostelci. Jednu březnovou sobotu se sešlo pár silných chlapů (otec Libor, Tomáš
Peroutka, Petr Stajner a Karel Bidlák) a zpovědnice odjela do kostela v Kostelci.
Nyní bylo možno v kapličce přestěhovat onu masivní skříň dozadu a vznikl tak
důstojný prostor pro kněze a ministranty - "sakristie". Nyní probíhá další etapa:
diskuze mezi farníky o nové podobě "kněžiště" - stupínek, sezení pro kněze
a ministranty.
Otec Libor také přislíbil Velikonoční překvapení. Na Boží hod budeme moci opět
zazvonit na zvon, který nezněl od zahájení rekonstrukce střechy, protože neměl lano.
Pro pátera Libora to nebude nic jednoduchého, protože po rekonstrukci střechy není
ke zvonu přístup. Otec Libor má však svůj plán a my se můžeme těšit na hlas zvonu.
Jana Stajnerová
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zpravodaj
Římskokatolické farnosti Dýšina
04. 04. 2021 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Vracet se?
Každý rok se vracíme, nebo si připomínáme, nebo
prožíváme, nebo vzpomínáme, nebo čteme, nebo
jen pasivně přetrpíme (stejně jako většina učedníků
tehdy - co dělali od poslední večeře do nedělního
rána?), nebo jakkoliv se ocitneme nově
před vzkříšeným Pánem.
Ztráty a nálezy, bolest i radost, staré i nové, život
i smrt… Život vítězí, Ježíš je vítěz, boj ho neminul,
neuhnul, nevymlouval se, šel do toho s námi.
Přeji nám odvahu i pokoru, mnoho věcí v našem
životě může být odlišných od našich představ.
Přesto, i možná proto jsou lepší variantou - buď
vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi, Ježíš je vítěz, aleluja.
P. Libor

Hosana z Popelky nazaretské

„Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít. A každý, kdo žije
a věří ve mne, neumře navěky.
Věříš tomu?“ Jan 11,25
OHLÁŠKY!!!
Na co se můžete těšit, umožní-li to situace:
 28. 5. Noc kostelů
 30. 5. Dýšinská pouť ke cti Nejsvětější Trojice
 6. 6. Boží Tělo
 Dětský tábor farnosti
 Vše se uskuteční podle platných omezení.
Pro aktuální 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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Milí přátelé ve farnosti, už dlouho jsme se všichni
společně neviděli v kostele, a tak jsme se rozhodli vás
potěšit trochou poezie a písničkou. Nahrávali jsme každý
ve svém domově po jednom hlase a nástroji, mužské
hlasy a kytary posílil i otec Libor. A pak vše spojila
dohromady na počítači naše sbormistryně Renata
Klimešová. Technickou oporou jí byl syn Václav. Další
nahrávky budou postupně přibývat na stránkách farnosti:
www.farnostdysina.cz
Přejeme vám příjemný poslech.

Motto:

KRISTUS VZKŘÍŠENÝ Z MRTVÝCH UŽ NEUMÍRÁ,
SMRT NAD NÍM UŽ NEMÁ VLÁDU! ALELUJA!

Velikonoční test pro děti
1. Na Květnou neděli si připomínáme vjezd
Pána Ježíše do
a) Jeruzaléma
b) Dýšiny
c) Nazareta
2. Na Květnou neděli Pán Ježíš přijíždí na
a) slonovi
b) oslátku
c) jede autem
3. O Květné neděli lidé přijíždějícího Pána Ježíše vítali
a) palmovými ratolestmi a zvoláním Hosana
b) chlebem a solí
c) nevítali ho, zavřeli před ním brány města
4. Na Zelený čtvrtek si připomínáme
a) sv. Patrika, patrona Irska
b) Poslední oběd Páně
c) Poslední večeři Páně
5. Po Poslední večeři na Zelený čtvrtek se šel Pán Ježíš modlit do
a) Getsemanské zahrady
b) Rajské zahrady Eden
c) Zoologické zahrady
6. Vzal si tam s sebou
a) učedníky Petra, Jakuba a Jana
b) svačinu
c) Pannu Marii
7. Pána Ježíše soudil a odsoudil
a) pan prezident
b) Pilát Pontský
c) římský císař
8. Který z učedníků Ježíše třikrát zapřel?
a) Jidáš
b) Jan
c) Petr
9. Na Velký pátek vojáci
a) Pána Ježíše bičovali a dali mu na hlavu trnovou korunu
b) hráli s ním karty
c) povídali si s ním o Bohu
10. Místo, kde byl Pán Ježíš ukřižován, se jmenuje
a) Sněžka
b) Golgota
c) Olivová hora

11. Pánu Ježíši pomáhal nést kříž člověk jménem
a) Šimon z Kyrény
b) Nikodém
c) Herodes
12. Kolikátý den vstal Pán Ježíš z mrtvých?
a) sedmý
b) třetí
c) nevstal, vůbec totiž nezemřel, z kříže vstoupil rovnou do nebe
13. Kdo z učedníků, kteří šli v neděli ráno k Ježíšovu hrobu, byl rychlejší
v běhu?
a) Jan
b) Petr
c) Ani jeden, byla to remíza
14. Kdo z lidí se jako první setkal se vzkříšeným Pánem Ježíšem?
a) Panna Maria
b) Marie Magdalena
c) Josef z Arimatie
HODNOCENÍ:
Vždy je správně jen jedna odpověď. Za každou správnou odpověď si započítej
1 bod.
10 bodů a více – získáváš titul „Velikonoční borec“
5-10 bodů – získáváš titul „Velikonoční boreček“
0-5 bodů – získáváš titul „ Velikonoční králíček“
A všichni luštitelé mají malou odměnu u Terezy! (ASI VAKCÍNU:-)

Brigáda - sázení stromků
Poslední březnovou sobotu se konala lesní brigáda.
V devět hodin se sešlo asi deset ochotných farníků
a pět dětí. I přes nepřízeň počasí a náročnost terénu
se nám podařilo odvést kus dobré práce. Většina
mužů (pod vedením otce Libora a našeho pana
lesníka) se pustila do stavby oplocení a ostatní
sázeli stromky. Při práci vládla dobrá nálada, a tak
jsme se ani nenadáli a bylo 12 hodin, kdy jsme akci
rozpustili, přestože ještě nejsou všechny stromky
vysázené. Těšíme se na další radostnou brigádu,
kdy zasázíme zbylé stromky.
Katka S.

