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Pátek První pátek v měsíci
V 16:30 adorace NSO
Neděle 8. neděle v mezidobí

17:00 Za + Drahomíru Přikrylovou a
manžela
8:30 Za + Ludmilu Radovou, manžela
a rodiče
Středa Popeleční středa
17:00 Za + rodinu Kaduchovou, Kaden přísného půstu
pusňákovou a Fojcíkovou
Čtvrtek sv. Perpetua a Felicita ( Bla- 17:00 Děkovná mše svatá Za dožití 75
žena)
let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
Neděle 1. neděle postní
8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana,
Bedřicha a Ladislava, za snachu
Křížová cesta v 8:00
Jarku a Hedviku a za vnuky
Stanislava a Karla
Úterý sv. Kvirin
17:00 Za + Pavla Huvara a duše v
očistci
Čtvrtek sv. Matylda
17:00 Za + Irenu a Josefa Liškovy a za
+ Evžena Křístka a manželku
Ludmilu
Neděle 2. neděle postní
sbírka na 8:30 Za ochranu rodiny
opravy
Křížová cesta v 8:00
Úterý Slavnost sv. Josefa
17:00 Na úmysl dárce
Čtvrtek bl. Serapion
17:00 Za + Soňu Gottwaldovou a živou
rodinu
Neděle 3. neděle postní
8:30 Za + Františka Mikoláše a rodiKřížová cesta v 8:00
če
Pondělí Slavnost Zvěstování Páně
17:00 Na poděkování Pánu Bohu za 98
let s prosbou o Boží požehnání
Čtvrtek sv. Rogát
17:00 Za farníky
Neděle 4. neděle postní
Letní 8:30 Za + Marii Zubkovou, manžela
Křížová cesta v 8:00
čas
Oldřicha a zemřelé z rodiny Mohylovy a Zubkovy

Velkoformátové fotografie v katedrále
Od 3. 3. do 11. 4. máte možnost zhlédnout unikátní výstavu fotografií spolku Člověk a
Víra, která se koná pod záštitou biskupa Františka Václava Lobkowicze. Vernisáž proběhne 3. 3.
v 10:30 hodin v katedrále Božského Spasitele
v Ostravě. Návštěvníci mohou zhlédnout i stálou
výstavu o diecézi, která je jakousi pozvánkou 11
děkanátů naší diecéze, na jejímž území se nachází přibližně 580 kostelů a kaplí.

Ostatně viděli jste již nově zrekonstruovanou
katedrálu, která byla kvůli rekonstrukci 2 roky
uzavřená? Katedrála je otevřena po celý rok
vždy od úterý do soboty od 8:15 – 12:15 a od
13:15 do 17:15, v neděli od 13:00 do 18:00 hodin. Mše svaté jsou každý den od pondělí do
pátku v 7:30. Od pondělí do soboty v 18:00
(mimo pátek 17:00). V neděli pak 7:30, 9:30
(pro rodiny) a v 19:00. V době otevření katedrály
je možné využít i stálou zpovědní službu.
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Farní časopis pro Skalici a Bašku
Postní doba, půst, návrat k Bohu
Co je náplní a účelem postní doby?
Co a proč v postní době dělat?! Samotný
název tohoto čtyřicetidenního období není
zcela jednoznačný. Půst jako takový totiž
není jeho jedinou náplní.
Začněme od konce postní doby - od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech křesťanů:
celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti,
vzkříšení a oslavení Ježíše Krista.
Postní období je i příhodným časem
k obnovení chápání křesťanského života jako
velkého putování do domu Otcova. Toto
období začíná udělováním "popelce" - sypáním popela na hlavu s výzvou: "Obraťte se
a věřte evangeliu" (Mk 1,15). Těmito slovy
započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil
lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu života.
Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu,
snaha dosáhnout štěstí a naplnění života pouze vlastními silami. Toto vše vede člověka
ke hříchu, jenž je bariérou v přijímání Boží
lásky, někdy přímo jejím odmítnutím. Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit
se k Bohu, nechat se Bohem milovat a v síle
této lásky se pak vydávat po jeho cestách.
Konkrétní kroky, staletími osvědčené prostředky na cestě k obrácení:
- MODLITBA Modlitbou se sbližujeme s
Bohem. Modlete se společně v rodině, pro
začátek alespoň při zvláštních příležitostech.
- PŮST Půst je zř eknutí se čehokoliv, co je
v našem životě postradatelné, zbytečné, co
nás spoutává (mobil, televize, internet, řeči..)
- ALMUŽNA Dávat sebe, svůj čas, zájem,
trpělivost, hmotné prostředky všem těm,
kteří to potřebují. Pomáhej druhým v nouzi.
- SMÍŘENÍ Smíř ení není př edevším něco,
co musí být protrpěno, ale něco, co musí být
slaveno. Připravuj se v myšlenkách. Smíření
s Bohem a s bližním je pramenem radosti.

Křížové cesty
Součástí prožívání postní doby jsou křížové cesty.
Přijměte pozvání v naší farnosti. Budou se konat
před mši svatou. V neděli ve Skalici v 8:00 hodin a
v Bašce v 9:30 hodin. V pátek v Bašce v 17:30.

11. února jsme oslavili svátek Panny Marie
Lurdské. V loňském r oce jsme si př ipomněli
160 let od zjevení, která probíhala od 11. února
do 16. července 1858, kdy se Bernadettě osmnáctkrát zjevila Panna Marie a představila se jí
jako Neposkvrněné početí. V letošním roce si
připomínáme 175 let od narození Bernadetty
Soubirousové a 140 let od jejího úmrtí. Je pochovaná v klášteře v Nevers, kde je uloženo její
neporušené tělo ve skleněné rakvi. V den výročí 11. 2. se v zaplněné podzemní bazilice svatého Pia X v Lurdech sloužila slavnostní mezinárodní mše svatá. Tato bazilika má kapacitu 25
000 lidí. Bohoslužby se účastnilo i šest biskupů
a hlavním celebrantem byl jihokorejský kardinál. Dne 13. 2. v 7:30
byla u jeskyně zjevení
sloužena česká mše
svatá. Nejmladším ministrantem byl šestiletý
Filip Plíšek.

- 2Farní zájezd naší farnosti
Farní zájezd do Čenstochové se
uskuteční 6. 4. 2019. Autobus vyjede již v
6:00 hod. od kostela ve Skalici a v 6:15
hod. potom 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. Možnost přihlašování v sakristiích našich kostelů sv. Martina a Václava je maximálně do 15. března.

Setkání mládeže BISCUP 2019
Diecézní setkání mládeže s našimi
biskupy se bude konat 5. - 7. 4. 2019 tentokráte ve Frýdku. Skupinka ze Skalice a
Bašky se bude přihlašovat společně

u Veroniky Kohutové do 25. 3. 2019. Více
informací a program naleznete na diecezko.doo.cz. Společný odjezd bude v pátek autobusem MHD č. 8. od kostela ve
Skalici v 18.00 hodin.

Ze Skalice do Portugalska v roce 2022?
Letos v lednu se konalo ve střední
Americe v Panamě Světové setkání mládeže s papežem Františkem. Možná jste na
TV Noe zhlédli některý z přenosů, vrátit se
k myšlenkám svatého otce můžete na našich farních stránkách, kde jáhen Pavel
umístil všechny projevy papeže Františka
( www.farnostskalice.cz). Osobně vzpomí-

nám na krásnou atmosféru během těchto
setkání. Měl jsem tu milost zúčastnit se
všech evropských setkání od Čenstochové
až po Krakov během pontifikátů tří papežů.
Tato setkání mě vždy povzbuzovala předávat evangelium dále i po návratu domů. Být
aktivní ve své farnosti a snažit se pokračovat v živém společenství. Další setkání
bude v portugalském Lisabonu 2022 V.P.

Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou
V naší farnosti chodili koledníci s 15
pokladničkami, v nich se při rozpečetění
nacházelo 111 911 Kč. V Bašce koledníci
vykoledovali 52 004 Kč, v Kunčičkách u
Bašky 31 407 Kč a ve Skalici 28 500 Kč.

Zajímavostí, která stojí za zmínku je teplotní rozdíl, který během posledních dvou let
při koledování činil 30°C. Koledníky počasí neodradilo a vždy vyrazili s velkou chutí
do ulic. Patří jim velké poděkování. Vykoledované peníze pomůžou v Charitě ve F-M

Pozvání na postní setkání chlapů
Miniduchovní obnova v Kozlovicích.
Udělejte si v tomto postním čase alespoň jedno
nedělní odpoledne volno pro duchovní rozvažování. S P. Bonaventurou Jiřím Štivarem OFMCap
na téma Kdo je můj nepřítel. Pro muže ve věku
od 15 do 100 let v základní škole Kozlovice

24. března. Příjezd účastníků od 13:30 do 13:50,
program setkání od 14:00 – 18:15. Občerstvení
zajištěno. Od 18:30 do 19:00 adorace v kostele a
poté možnost posezení v místním Minipivovaře.
Účast potvrďte prosím do 21. března na telefon
777 061 424 – Petr Pindel. Možnost svátosti
smíření, přezůvky vezměte s sebou.

Ohlasy farníků:
,,Vážená redakce znovuzrozeného
farního časopisu Zrníčko. Chtěla bych vám
za celou farnost poděkovat za krásné první
číslo Zrníčka 2019, protože jistě nejsem
sama, koho jste překvapili a udělali velkou
radost. Přečetla jsem ho jedním dechem, je

skvělé. Zrníčko ve farnosti roky chybělo,
protože časopis tohoto typu nelze ničím
nahradit a nenašel se odvážlivec, který by
se této zavazující služby ujal. Přeji redakci
spoustu inspirace, vytrvalosti, síly a Božího
požehnání.“
Michaela Bruncková, Skalice
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Bohoslužby v Bašce v březnu
1. 3.

Pátek První pátek v měsíci
V 17:30 adorace NSO
2. 3. Sobota První sobota v měsíci
3. 3. Neděle 8. neděle v mezidobí

18:00 Za + Marii Holou a rodiče

6. 3. Středa Popeleční středa

18:00 Za místní růžencové společen-

8. 3.

17:00

8:00 Na úmysl dárce
10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a
rodiče z obou stran

den přísného půstu
Pátek sv. Jan z Boha
Křížová cesta v 16.30

ství
Za dar zdraví, dary Ducha sv.
a Boží pomoc pro rodinu Žabkovou a Křišťanovou
Na poděkování za 60 let života
s prosbou o požehnání do dalších let pro živou rodinu
Za + z rodiny Krpcovy a Eliášovy
Za + Marii Kořenou, manžela,
zetě Stanislava a rodiče z obou
stran
Za + rodinu Foldynovou a
Konvičnou a za živou rodinu

10. 3. Neděle 1. neděle postní

10:00

13. 3. Středa sv. Patricie (Vlasta)

8:00

15. 3. Pátek sv. Longin

17:00

17. 3. Neděle 2. neděle postní

10:00

19.3.

20. 3. Středa sv. Archip

18:00 Za živé a zesnulé Josefy z
naší farnosti
8:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovou,

22. 3. Pátek
24. 3. Neděle

17:00 Za Annu Válkovou a manžela
10:00 Za živou a + rodinu Uličnou,

Křížová cesta v 9.30

Křížová cesta v 16.30

Úterý

25.3. Pondělí
29. 3. Pátek
31. 3. Neděle

sbírka na
opravy
Křížová cesta v 9.30
Slavnost sv. Josefa

Sochovou a nemocnou osobu

sv. Epafrodit Křížová cesta v 16.30
3. neděle postní
Křížová cesta v 9.30
Slavnost Zvěstování Páně
bl. Ludolf (Slavomil)
Křížová cesta v 16.30
4. neděle postní
L etní
Křížová cesta v 9.30
čas

Mládkovou a Žídkovou

18.00
17:00 Za + Jaromíra Křístka, man-

želku Věru a rodiče z obou stran
10:00 Děkovná

19.3. Sv. Josef naplnil své poslání více tím, jak jednal, než tím, jak mluvil. (bl. Jakub Alberione)
25.3. Panna Maria přijala dvojí zvěstování. To první od archanděla Gabriela, který jí sdělil, že
se stane Boží Matkou, Matkou Ježíše Krista. To druhé od ukřižovaného Ježíše, který jí sdělil,
že se stane Matkou jeho mystického těla, kterým je církev.
( bl. Jakub Alberione)
Podle výzvy papeže Františka se i letos
uskuteční iniciativa s názvem „24 hodin pro
Pána“, která se už několik let koná před 4.
nedělí postní. V letošním roce to bude pátek
29. března. Ke svátosti smíření, adoraci či

rozhovoru s knězem lze využít farní kostely v
Místku sv. Jakuba v pátek 29.3. od 19 do 22,
sobota 30.3. 8-17 hodin. Ve Frýdku pak u sv.
Jana Křtitele, kde výstav začne po mši sv. v
pátek 29.3. v 9 hodin a potrvá až do 17 hodin.

V příštím čísle najdete: Velikonoční pořady bohoslužeb v naší farnosti a den svátosti smíření

