Poslední hodinu Noci měla na starosti mládež, kdy Pepa a Matouš Pancovi byli
k dispozici pozdním návštěvníkům kostela se svým výkladem. Během celého večera
bylo možno psát své příspěvky do „Ankety o radosti“, vylosovat si úkol, jak potěšit
druhé kolem sebe, anebo zapálit svíčku jako tichou vzpomínku na své blízké.
Tak taková byla letošní Noc kostelů v Dýšině. Pro někoho možná kratší, skromnější,
tišší. Ale po nuceném odříkání mezilidských kontaktů v posledním roce byla tahle
společně strávená Noc kostelů v našem kostele plném vůně šeříku - alespoň pro mě jasnější než den…
T. K.

Malá pouť v době koronaviru
V neděli 30. května slavila církev slavnost Nejsvětější
Trojice a dýšinský kostel, který je Nejsvětější Trojici
zasvěcen, slavil svou 693 pouť. Po mši svaté se
uskutečnilo neformální setkání na faře i s pohoštěním
a malým sudem piva. V 15 hodin jsme pak v kostele
vyslechli milé svědectví paní Ludmily Kučerové o jejím
putování na Tetín a o svaté Ludmile. Celkově přišlo lidí
méně i piva se vypilo méně, věříme však, že příště už se
setkáme v plném počtu.

Boží tělo
Slavnost Těla a Krve Páně letos nebyla
přesunuta na neděli. Mši svatou
s eucharistickým průvodem jsme prožili
přímo ve čtvrtek. Počasí nám přálo
a přesto, že to tentokrát bylo trochu jiné,
nebyla oslava méně důstojná. Díky všem,
kdo se podíleli na přípravě.

OHLÁŠKY!!!
 12. 6. - prohlídka katedrály - sraz u vchodu v 17:00
 13. 6. - poutní mše v Nadrybech od 15:00
 25. 6. - po mši svaté v 18:00 se uskuteční táborák
pro děti k ukončení školního roku
 červenec - příměstský tábor na faře - povede P. Libor
 Vše se uskuteční podle platných omezení.
Pro aktuální informace sledujte web farnosti:
www.farnostdysina.cz
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zpravodaj
Římskokatolické farnosti Dýšina
06. 06. 2021 – 10. neděle v mezidobí

Pondělí 24. května - návštěva
farnosti v Masných krámech
Překrásné sochy madon zde budou ještě do 6. června.
Slavná Plzeňská Madona je již v opravené katedrále.
A dýšinská schola s několika dalšími farníky tu byla pouze
24. května na hodinku. Venku již stáli další zájemci.
Bez rozezpívání a bez zkoušení se stavíme v prostoru
a obracíme se k „múzické“ Madoně a jejímu Synu –
k Popelce Nazaretské Václava Renče. Po posledních
akordech byl ještě čas na sdílení, modlitbu a vnímání
duchovní síly středověkého umění.
Pavla Sovová

Noc jako den se rozjasní…
aneb RADOST naplnila dýšinský kostel
V nejistotě, únavě, ale i naději, že se vše obrací k lepšímu, jsme se s pastorační farní
radou sešli na konci dubna s otázkou „A co Noc kostelů?“. Časový pres i stále
trvající protiepidemická opatření nás nasměrovala do skromnějšího programu
s posilujícím ústředním tématem RADOST.
28. května po večerní mši svaté na úvod Noci kostelů krátce promluvil p. farář Libor
a následně rozezvučel dýšinský kostel nádhernou varhanní hudbou Václav Klimeš.
Chvílemi se z ní tajil dech, jindy zas neodbytně zvala k tanci.
Pak na scénu nastoupily děti, které se s naprostým přehledem chopily role průvodců
kostelem a návštěvníky udivovaly nejen svými znalostmi, ale i ochotou jim
představit každý kout „svého kostela“.
Dětské štěbetání bylo poté vystřídáno poutavou přednáškou Pavly Vellekové
z historie Dýšiny a Nové Huti, jejích rodů, kněží i dýšinského hřbitova. O vyplnění
přestávky se postaral opět V. Klimeš a varhany.
pokračování na druhé straně

Motto:

HOSPODIN JE MÉ SVĚTLO A MÁ SPÁSA,
KOHO BYCH SE BÁL? HOSPODIN JE ZÁŠTITA
MÉHO ŽIVOTA, PŘED KÝM BYCH SE TŘÁSL?

