Bohoslužby ve Skalici v únoru
1. 2.

Pátek První pátek v měsíci
V 16:30 adorace NSO
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17:00 Za + Jiřinu a Františka
Kunzovy, Jozefa Materu a celou živou rodinu

2. 2.

Sobota Svátek Uvedení Páně do
chrámu (hromnice)
Vezměte si svíčky s sebou

8:30 Za + Marii Pavlíkovou,
manžela, děti a za živou
rodinu

3. 2.

Neděle 4. neděle v mezidobí

8:30 Za + rodinu Muroňovou,
Sysalovou, Kaňokovou a
za Jozefa Materu

Svatoblažejské požehnání
7. 2. Čtvrtek sv. Richard
10. 2. Neděle 5. neděle v mezidobí

12. 2.

Pomazání nemocných
Úterý sv. Benedikt Aniánský

14. 2. Čtvrtek
17. 2.

Neděle

19. 2. Úterý
21. 2. Čtvrtek
24. 2.

Neděle

26. 2.

Úterý

1. 3.

Pátek

3. 3.

Neděle

17:00
8:30 Za + Marii a Ladislava
Kozlových a Marii a
Karla Satinských

17:00 Za + Ludvíka Mikoláše,
manželku a dcery
sv. Valentin
17:00 Za živou a zemřelou
rodinu Plíškovu a za dar
uzdravení
6. neděle v mezidobí
8:30 Za +Jaroslava Mikoláše,
Sbírka na opravy ve farnosti
manželku a dcery
bl. Godšalk
17:00 Za farníky
sv. Petr Damiani
17:00 Za + Lenku Pavlišovou a
duše v očistci
7. neděle v mezidobí
8:30 Za + dobrodince našich
Sbírka na svatopetrský haléř
kostelů
sv. Alexandr
17:00 Za + Zdeňka Huvara,
syna a rodiče
První pátek v měsíci
17:00 Za + Drahomíru PřikryV 16:30 adorace NSO
lovou a manžela
8. neděle v mezidobí
8:30 Za + Ludmilu Radovou,
manžela a rodiče
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Farní časopis pro Skalici a Bašku
Naše farnost se chystá do Čenstochové
Minulý rok v říjnu jsme se společně
vydali s farností na poutní autobusový zájezd
na Velehrad - největší moravské poutní místo.
Na jaře letošního roku se chystáme na další
společné "autobusové putování", tentokrát na
největší poutní místo Polska do Čenstochové.
V sobotu 6. dubna 2019. Autobus vyjede již v
6:00 hod. od kostela ve Skalici a v 6:15 hod.
pak bude odjíždět z Bašky za Obecním úřadem. Návrat do 20:00 hodin. V Čenstochové
bude na programu prohlídka poutního místa,
společná mše sv. v 11 hodin a oběd pro ty,
kteří budou mít zájem (cca 150,-Kč), osobní
volno a na závěr křížová cesta. Cena zájezdu
je 350,-Kč pro dospělé a pro děti 250,-Kč.
Přihlásit se je možné v sakristiích našich
kostelů - sv. Martina ve Skalici a sv. Václava
v Bašce.

Další pozvání je pro naši mládež

uspořádat setkání mladých s biskupy před
Květnou nedělí přišel sv. Jan Pavel II. Bude
to u nás příležitost pro mladé obohatit se a
Ve stejném termínu, jako poutní zázakusit širší rozměr církve, setkat se
jezd, se uskuteční setkání mladých s našimi s mladými z jiných oblastí a společně se
biskupy s názvem BISCUP 2019. V termínu bavit, modlit se či prožívat různé zážitky.
od pátku 5. do neděle 7. dubna. se tentokráte A v neposlední řadě se setkat se svými biskusetkání uskuteční poprvé velmi blízko od
py. Mladí, kteří pojedou na farní zájezd se
nás a to ve Frýdku. V bazilice Panny Marie a mohou společně zúčastnit pátečního a nedělv nedaleké základní škole. S myšlenkou
ního programu, který vyvrcholí mši svatou.
Chvála Kristu, milí far níci, je dobr é navázat na to, co mělo v naší farnosti své místo.
Po čtyřech letech se vám opět dostává do
rukou nové číslo farního časopisu „Zrníčko“.
Doufáme, že vás nová čísla budou informovat, inspirovat a spojovat život naší farnosti.

Citát měsíce:

A proto Vás prosíme o modlitbu a těšíme se
na spolupráci. Příspěvky do dalšího čísla
můžete poslat do 15. 2. na e-mail:
vaclav.plisek@atlas.cz.
P. Mgr. Pawel Grodek a Mgr. Václav Plíšek

„Velikým uměním je neříct slovo, které by mohlo druhého rozrušit nebo ponížit.
Velkým uměním je snášet navzájem své nedotknutelnosti bez omrzelosti.“
Matka Rosa Vůjtěchová
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Pozvání na letní tábor naší farnosti

Bohoslužby v Bašce v únoru

Milé děti, chtěli bychom vás pozvat na
farní tábor, který se uskuteční opět
v krásném prostředí Orlího hnízda vysoko
nad obcí Pstruží v termínu od 20. do 27.
července 2019. Téma, které se již připravuje, je zatím překvapením. Určitě se již
teď můžete těšit, bude to stát za to! Neváhejte a pojeďte zase s námi.
Další informace se dozvíte v průběhu měsíce května. Srdečně se na vás těší vaši
milí a oblíbení vedoucí!

1. 2.

Fotografie z vánočního koncertu scholy ní! Odkaz na fotografie najdete také na naNa stránkách Člověk a víra naleznete v sekci Galerie pod datem 16. prosince
fotografické ohlédnutí za tradičním předvánočním koncertem scholy ve skalickém
kostele sv. Martina. Tento rok byl dle ohlasů přítomných, koncert velmi povedený a
krásný. Také letos nám zazpívali pod vedením sourozenců Kohutových mladí ze skalické scholy a také jejich nejmladší kolegové Kapeláci. A jako vždy zazpívali, velmi
pěkně, takže velký potlesk byl jejich zaslouženou odměnou. A také jedinou odměnou, protože výtěžek koncertu členové
scholy odevzdali na podporu dobročinného
díla. O to větší jim patří upřímné poděková-

šich farních stránkách, kde naleznete i další
fotografie.
V galerii Člověk a víra také naleznete
další fotografie např. z Tříkrálového průvodu v Místku ze dne 6. ledna nebo z pohřbu
pana děkana Mons. Josefa Maňáka 8. prosince. Zde uveřejňujeme prosbu místecké
farnosti, která připravuje vzpomínkovou
knihu na otce děkana a prosí ty, kdo mají
fotografie, různé písemné materiály, přání,
kázání i jiné příspěvky ze života otce děkana, které by mohli poskytnout pro tuto knihu, ať odešlou do 20.2.2019 na e-mail:
otecdekan@email.cz, nebo materiály přinesou do sakristie nebo na faru do Místku.

letos další - druhý ročník. V neděli 10. února od 15 hodin tradičně v restauraci Bašťanka. Ministanti ze Skalice, se ohledně dopravy mohou domluvit s panem farářem.

Uskutečněné projekty v roce 2018:

Připravované projekty v roce 2019:

Ve Skalici se podařila celková renovace dveří kostela a instalace elektrokotlu
na faře. V Bašce byla uskutečněna nová
přípojka vody a předělání „svíčkárny“ na
kapli. Pořízení nových mikrofonů v obou
kostelích. Děkujeme zastupitelstvu obce
Baška a Raškovice za finanční podporu.

Chystá se oprava věže ve Skalici, čekáme
na vyhlášení dotačních programů. V Bašce
se připravuje oprava oken a dlažby kolem
kostela, nový žebřík na věž kostela. Na tyto
projekty je možné přispět při sbírkách každou 3. neděli v měsíci nebo na farní účty:
Skalice 1680612389/0800
Baška 44 09089379/0800

První pátek v měsíci
V 17:30 adorace NSO

18:00 Na poděkování za 75 let
života s prosbou o dar
zdraví a požehnání do
dalších let

2. 2.

Sobota Svátek Uvedení Páně do
chrámu (hromnice)
Vezměte si svíčky s sebou

10:00 Za + Zdeňku
Kožuchovou

3. 2.
6. 2.

Neděle 4. neděle v mezidobí,
Svatoblažejské požehnání
Středa sv. Pavel Miki a druhové

8. 2.

Pátek

10:00 Za + Marii Vojkůvkovou,
manžela a rodiče
8:00 Za místní růžencové společenství
17:00 Za + Leopolda Pastrňáka, bratry a rodiče

10. 2.

Neděle 5. neděle v mezidobí
Pomazání nemocných
Středa sv. Kateřina Ricciová
Pátek sv. Jiřina
Neděle 6. neděle v mezidobí
Sbírka na opravy ve farnosti
Středa sv. Nikefor
Pátek svátek Stolce sv. Petra
Neděle 7. neděle v mezidobí

13. 2.
15. 2.
17. 2.
20. 2.
22. 2.
24. 2.

Turnaj ministrantů a dětí v bowlingu tradicích mohlo pokračovat, uskuteční se
Před rokem se v naší farnosti uskutečnil v Bašce pro ministranty a děti turnaj
v bowlingu, který uspořádal pan farář Pawel Grodek. A protože by se v dobrých

Pátek
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27. 2.

sv. Jeroným Emiliani – ct.
Mlada

10:00 Za + Janu Kotkovou,
manžela a rodiče
8:00
17:00
10:00 Za + Annu Velkou a rodiče
8:00
17:00
10:00 Za + Marii a Jindřicha
Tesarčíkovy,
dcery Marii a Drahomíru
Sbírka na svatopetrský haléř
a zetě Josefa

1. 3.
2. 3.

Středa sv. Gabriel od Bolestné
8:00
Panny Marie
Pátek První pátek v měsíci adorace 18:00
Sobota První sobota v měsíci
8:00

3. 3.

Neděle 8. neděle v mezidobí

10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran

Citát papeže Františka:

"Nemůžeme sebe samotné v tichosti držet zavřené ve farnostech, v našich komunitách,
když tolik lidí čeká na evangelium.
Nestačí jen otevřít dveře - musíme jimi projít a setkávat se s lidmi!"
V příštím čísle najdete: Tř i kr álové ve Skalici a v Bašce vybr ali celkem 111 911,- Kč.

