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Bohoslužby ve Skalici v dubnu 
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02.04. Úterý sv. František z Pauly 17:00   

04.04. Čtvrtek sv. Izidor 17:00 Prosba o dar zdraví a boží požehnání 
pro rodinu Schmidtovou a za živé a + 
členy rodiny Melicharkové, Weidlich, 
Franck a Regozini 

05.04. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Jana Galáče, rodinu Galáčovou, 
Špokovou a Halfarovou 

07.04. Neděle 5. neděle postní 
křížová cesta v 8:00 

8:30 Děkovná mše sv. u příležitosti 42 let 

14.04. Neděle Květná neděle 
sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za rodinu Dybovou, syna Vojtěcha a 
Ivana a za duše v očistci a za rodinu 
Boháčovou 

16.04. Úterý sv. Bernadetta Soubirouso-
vá 

17:00 Za + Rudolfa Pavlíka, manželku a 
živou a + rodinu 

18.04. Čtvrtek Zelený čtvrtek 17:00   

19.04. Pátek Velký pátek 
sbírka u Božího hrobu na 
opravy chrámu ve sv. zemi 
křížová cesta ve 14:30 

15:00   

20.04. Sobota Bílá sobota 
Vigilie, Vzkříšení 

19:00 Na úmysl dárce 

21.04. Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně 
sbírka na kněžský seminář 

8:30 Za + Oldřicha Hlostu a + z rodiny 
Hlostovy a Kotrmanovy 

22.04. Pondělí Pondělí velikonoční 8:30 Za + dobrodince farnosti 

23.04. Úterý Svátek sv. Vojtěcha 17:00 Za + Karla, Petra, manželku a syna 
Václava; za + Emílii Očadlou a za 
duše v očistci, za zdraví a boží požeh-
nání pro celou rodinu 

25.04. Čtvrtek Svátek sv. Marka 17:00 Za + Františka Bělíka k 25. výročí, za 
rodiče a sourozence a celou rodinu 
Bělíkovou; za + Jiřího Šokalu a rodiče 

28.04. Neděle 2. neděle velikonoční 8:30 Za + Jiřího Kozla, syna Petra, rodi-
če Františka a Vlastu a za + Ludmi-
lu Skotnicovou, rodiče, bratra Jiřího 
a sestru Vlastu 

Zrníčko 
Farní časopis pro Skalici a Bašku 
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Postní návrhy pro celou rodinu 
Postím se očima 
Budu se dívat méně na televizi, filmy, internet 

• abych s větší pozorností sledoval každo-
denní maličkosti 

• abych s větším úžasem odhaloval Boží 
stopy ve světě 

Postím se ušima 
Budu méně poslouchat hudbu 

• abych měl více klidu zaposlouchat se do 
sebe 

• abych lépe poslouchal to, co mi říkají druzí 

• abych s otevřeným srdcem naslouchal Bo-
žímu slovu 

Postím se ústy 
Budu jíst méně vydatných jídel 

• abych získal více pochopení pro to, co je to 
mít hlad 

• abych zacházel s dary pečlivěji 
Postím se rukama 
Nebudu při práci dělat zbytečné přestávky 

• abych více pomohl tam, kde je to zapotřebí 

• abych mohl častěji sepnout ruce k modlitbě 
Postím se nohama 
Nebudu stále pobíhat sem a tam a nebudu po-
řád na cestě 

• abych měl více času k přemýšlení o sobě 

• abych si udělal více času na slíbené ná-
vštěvy 

Postím se celým tělem 
Budu přisuzovat vnějším věcem menší vý-
znam 

• abych lépe objevoval vlastní přirozenost 

• abych se otevřeně a spontánně setkával 
s Bohem  

Pevná důvěra v Boha nám může pomoci, 
abychom byli připraveni, když na nás přichází 
různé zkoušky. Bohu je třeba důvěřovat i ve 
chvílích, kdy dostaneme něco těžkého. Bůh 
nám totiž dává vše, co potřebujeme ke spáse. 
Modlitba má být nesena postojem důvěry, že 

Bůh nám dá vše právě tak, jak je to pro nás 
nejlepší. Pevná důvěra v Boha však nesmí 
vést k tomu, že se nebudeme snažit. Musíme 
udělat vše, co je v našich silách a ostatní svěřit 
Pánu Bohu. Bůh nemůže nechat bez pomoci 
toho, kdo v něj důvěřuje. 

Pozvání na Akademii pro třetí věk 2019 
Srdečně zveme nejen seniory do Ostravy na 
biskupství každý měsíc na přednášky: 
11. dubna bude přednáška „5 jazyků lásky 
v rodině i jinde aneb „Má mě rád, nemá mě 
rád““. Bude přednášet Bc. Marcela Řezníčko-
vá z centra pro rodinný život v Olomouci. 
16. května je připravena přednáška s názvem 
„Církev podle papeže Františka“ a přednášet 
bude otec Dr. Daniel Vícha. 
13. června bude zamyšlení nad tématem 
„Gender - ohrožení manželství a rodiny“ pod 
vedením otce Mgr. Jana Czudka Th.D. zakon-
čené mši svatou. Přednášky se konají 
v Ostravě v sále biskupství od 9:00 do 11:30 
hodin. 
Na případné dotazy odpoví Ludmila Kaňoko-
vá 734 876 497. Vstupné 35,- Kč.  
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Srdcem poutního místa v Čenstochové je 
bezpochyby legendární Černá Madona. 
Představuje Marii jako Matku Boží s dítě-
tem Ježíšem, který je synem Božím a záro-
veň i jejím synem. Je to vyjádření a zpří-
tomnění biblické pravdy, kte-
rá nás vybízí k zamyšlení a 
modlitbě. Obraz černé Mado-
ny je nejvzácnějším pokladem 
a zároveň tajemstvím Jasné 
Hory.  
Kanovník a historik Jan Dlu-
gosz v druhé polovině 15. 
století píše: Obraz blahoslave-
né Marie, vládkyně světa a 
naší, je zhotoven zvláštním 
způsobem, se kterým se jen 
zřídkakdy setkáme. Má laska-
vý výraz obličeje, ať se na něj 
díváte z kterékoliv strany. 
Říkají, že je jedním z těch, které vlastnoruč-
ně namaloval sv. Lukáš, evangelista... Ty, 
kteří hledí na tento obraz, proniká zvláštní 
zbožnost: jako byste hleděli na živou osobu. 
Předpokládá se, že do kláštera na Jasné Ho-
ře se dostal 31. srpna 1384 jako dar knížete 
Vladislava Opolčíka. Již zmíněný Jan Dlu-
gosz ve svém díle uvádí, že v roce 1430 
klášter napadli a vyrabovali husité. Dokonce 

samotný obraz naší Panny obrali o zlato a 
klenoty, kterými ho vyzdobil zbožný lid. 
Nezastavili se pouze při krádeži, ale mečem 
úplně prorazili tvář Madony. 
Pozdější výzkumy potvrdily, že obraz byl 

poškozen ostrým předmětem. 
Otcové Paulini zavezli takto 
poškozený obraz na opravu do 
Krakova. V roce 1434 byl 
obnoven a vyzdoben obraz a v 
slavnostním doprovodu přene-
sen z Krakova zpět na Jasnou 
Horu. 
Tím se tato svatyně stala ještě 
známější. V roce 1656 král 
Kazimír složil slavnostní slib 
a prohlásil Marii za svou hlav-
ní patronku a za patronku své 
země. Dal jí titul Matka Boží - 
Královna Polska. 

Právě tento milostivý obraz, který zdobí 
hlavní oltář v kapličce Boží Matky je cílem 
poutníků z celého Polska, ale i z jiných kra-
jin světa. Během války a mnoha neštěstí, 
které postihly zemi, ale i v době náboženské 
nesvobody, přicházeli před obraz Černé 
Madony mnozí lidé, aby zde prosili o ochra-
nu a pomoc. 
      Sr. M. Alžbeta  

Vydáváme se na cestu k černé Madoně na Jasné Hoře  

Sestry a bratři v Kristu! Přeji vám milos-
tiplné a požehnané prožití velikonočních 
svátků. Svátků Kristova vzkříšení, svátků 
vítězství Života. Ať velikonoční „Aleluja“ 

přinese všem smíření, pokoj a mír v srd-
cích i mezilidských vztazích. 
P. Mgr. Paweł Grodek, farář farnosti 
Skalice u Frýdku-Místku 

Příležitost k velikonoční svátosti smíření 
v naší farnosti bude: v Bašce v sobotu 6. 4. 

od 9:00 do 10:00, ve Skalici v úterý 9. 4. od 
16:00 do 17:00 hodin. 

Sloupek k zamyšlení 
 To, po čem toužíme, k tomu také 
směřujeme a snad toho můžeme časem i 
dosáhnout. Pokud někdo po něčem touží, 
stále na to myslí, dokáže se kvůli vytouže-
nému i něčeho zříct, jen aby toho dosáhl. 
Lidé touží po věcech tohoto světa, po požit-

cích, po bohatství, po úspěchu, ale když 
toho dosáhnou, zjistí, že jim něco chybí. 
Křesťan by měl toužit po dokonalosti. Ježíš 
říká, že máme být dokonalí (Mt 5,48). Naše 
dokonalost se projeví v tom, že budeme 
stále opravdověji milovat Pána Boha a bliž-
ního. Není hezčí cíl, než být blízko Bohu. 
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Bohoslužby v Bašce v dubnu 

Pozvání na křížové cesty v našem okolí: 
Křížová cesta mladých na Prašivou 
Uskuteční se v sobotu 13. dubna. Sraz bude u 
restaurace Kohutka mezi 14. a 15. hodinou. 
Pak bude následovat putování po zastaveních 
na vrchol Prašivá. 
 
Křížová cesta městem organizovaná farností 
Frýdek. Na Velký pátek 19. dubna ve 12 ho-
din začínají zpívané pašije na místeckém 

náměstí Svobody. Po nich se uskuteční křížo-
vá cesta městem zakončená v Bazilice.  
 
Křížová cesta městem organizovaná farností 
Místek se uskuteční na Velký pátek 19. 4. po 
mši svaté, která začne v 9:00 hod. v kostele 
sv. Jana a Pavla v Místku. Poté se půjde měs-
tem až do kostela sv. Jakuba v Místku se 
zastaveními po městě.  

03.04. Středa sv. Nikita 8:00 Za místní růžencové společenství 

05.04. Pátek První pátek v měsíci 
adorace NSO v 17:30 

18:00 Za + Jana Bělicu, manželku, 2 syny, 
snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy a 
Tesařovy 

06.04. Sobota První sobota v měsíci 
Svátost smíření od 9:00 

    

07.04. Neděle 5. neděle postní 
křížová cesta v 9:30 

10:00 Za + Bohuslava Michálka, syna Bo-
huslava a rodiče z obou stran 

12.04. Pátek sv. Julius 17:00 Za + syna Vlastimila 

14.04. Neděle Květná neděle 
sbírka na potřeby farnosti 

10:00   

18.04. Čtvrtek Zelený čtvrtek 18:30   

19.04. Pátek Velký pátek 
sbírka u Božího hrobu na 
opravy chrámu ve sv. zemi 
křížová cesta ve 14:30 

15:00   

20.04. Sobota Bílá sobota 
Mše svatá ve Skalici v 
19:00 

    

21.04. Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně 
sbírka na kněžský seminář 

10:00 Za Jaroslava Velkého, manželku 
Zdeňku a rodiče z obou stran 

22.04. Pondělí Pondělí velikonoční 10:00 Za + Josefa Fabíka, manželku a ostatní 
+ z rodiny 

24.04. Středa sv. Jiří 
posun času z důvodu děka-
nátního setkání kněží 

10:00   

26.04. Pátek sv. Richarius 17:00 Za + Janu a Bohumíra Koloničných a 
sourozence 

28.04. Neděle 2. neděle velikonoční 10:00 Za + Jozefa Ježíka a rodiče 


