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05.07. Pátek Slavnost sv. Cyrila a Meto-
děje 

8:30 Za Jindřicha Pitříka, za dceru Leonku, 
Augustina Skláře, manželku, syna a dceru 

07.07. Neděle 14. neděle v mezidobí 8:30 Za + Annu a Ondřeje Kunzovy, syny, 
dceru a za Josefa Materu 

09.07. Úterý sv. Veronika Giulianiová 17:00 Za + Václava Plíška 

11.07. Čtvrtek Svátek sv. Benedikta 17:00 Za + Leopolda Valicu, manželku Žofii, 
syna Jaromíra  a duše v očistci 

14.07. Neděle 15. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jindřicha Němce, Adélu Němcovou 
a Hynka Kalabise 

16.07. Úterý Panna Maria Karmelská 17:00 Za + Františka Carbola, manželku Marii, 
syna Petra a za živou a + rodinu 

21.07. Neděle 16. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za + Ladislava Nitru, manželku  Julii a 
za živou a zemřelou rodinu Nitrovou 

28.07. Neděle 17. neděle v mezidobí 8:30 Za + Terezii Kaňokovou,  nedožitych 
105 let manžela Jana, syny Stanislava, 
Jana, Bedřicha, Evžena, a Ladislava, a 
duše v očistci 

02.08. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Václava Plíška 

04.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Stuchlíkovou, Holazovou a 
Bothovou 

06.08. Úterý Svátek Proměnění Páně 17:00   

08.08. Čtvrtek sv. Dominik 17:00   

11.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 8:30 Za + Alfonse Mohylu,  manželku Fran-
tišku a + z rodiny 

13.08. Úterý sv. Poncián a Hippolyt, sv. 
Jan Berchmans 

17:00 Na poděkování 

15.08. Čtvrtek Slavnost Nanebevzetí Pan-
ny Marie 

17:00 Za + Stanislava Carbola a otce a Marii 
Osinovou a manžela 

18.08. Neděle 20. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za + Ludmilu Galáčovou, manžela Jiří-
ho, bratra Josefa s manželkou, zetě Ja-
roslava a Vladimíra a za rodiče z obou 
stran 

25.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 8:30 Za + Julii Nytrovou, manžela Ladislava 
a za živou a + rodinu Nytrovou 

27.08. Úterý sv. Monika 17:00   

29.08. Čtvrtek Umučení sv. Jana Křtitele 17:00   
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 Tento článek je určený pouze dětem, je-
jichž mysl je plná fantazie, skvělých a origi-
nálních nápadů, které jejich rodiče pokládají za 
holé nesmysly. 
 Milé děti, pokud máte pocit, že v tomto 
farním časopise jsou články psané převážně 
pro dospěláky, máte naprostou pravdu. Zajímá 
Vás, proč to tak je? Proč i Vy si v Zrníčku 
nemůžete přečíst něco pěkného, veselého, ne-
bo i trochu moudrého? Možná si dospěláci 
říkali, že Vy děti, nebudete mít o čtení Zrníčka 
zájem. Jaký k tomu mohli mít důvod? To se 
mě, milé děti, raději neptejte. Víte, my dospě-
láci mnoho věcí nechápeme! Naše mysl se na 
vaše moudré myšlenky dokáže jen velmi těžko 
soustředit. Natož se v nich vyznat! Jeden ná-
pad by tady ovšem byl. 
 V každém novém vydání Zrníčka, počínaje 
číslem, které právě držíte v ruce, pro Vás bude 
nachystáno tzv. MMUVD-DN (malé miničte-
ní určeno výhradně dětem - dospělí nečíst), 
ale klidně tomu můžete říkat po vašem, třeba 
„em-em-úvédéčko”, to Vám zřejmě bude bliž-
ší. Pokud s názvem nesouhlasíte, máte z části 
smůlu, protože měnit se nebude, a berte v po-
taz, že to celé vymyslel zase jen nějaký 
„strašně moudrý” dospělák! Tak mu to od-
pusťte a přečtěte si první MMUVD-DN, které 
je tady jen pro Vás. Přeji Vám příjemné počte-
ní! 
 
 Maruška seděla ve školní lavici a myšlenky 
ji běhaly všude možně. „Nuda! Ten čas se tak 
vleče. Ano, scuka s kámoškou? Dám! Do konce 
školního roku už jen tři týdny! No konečně! Ale 
co, tři týdny? Tak to vidí jen učitelé. Já vidím 
pouhých 15 školních dní! A to jsou vlastně jen 
dva týdny. Téměř! Každý den mi to připomíná 
úzký očíslovaný proužek visící nad mou poste-
lí, z něhož každý den odtrhnu jedno číslo, a 
řeknu si, Jo! Jenže vidina dvou měsíců volna je 
ještě poměrně vzdálená neustálými závěrečný-
mi písemkami a zkoušením. Vždyť to ani ty 

učitele nemůže bavit. Místo toho, aby si když 
přijdou domů, uvařili kafčo, natáhli nohy, po-
hladili svého kocoura, pustili si JBL se super 
muzikou, provětrali hlavu na čerstvém vzduchu 
- někde daleko od školy, hodlají opravovat 
tuny papíru, o kterých my děti víme, že se v 
nich nějakých valně přínosných a obohacují-
cích informací nikdy nemohou dočíst. Proč?“ 
Správná otázka milé děti! A teď pokračujte 
směle dále.  
 
 Karel sedí za katedrou! Je rád, že má před 
sebou učitelský stůl s krásnou dvou a půl me-
trovou mezerou, která jej dělí od jeho svěře-
ných žáků. Třídním učitelem 6. třídy je již celý 
dlouhý rok. „Jsou tak potichu! Ten klid! Kdo 
ví, jak tu písemku zas napíší. Je to jako laby-
rint. Mám před sebou hromadu papírů, to je 
vchod do labyrintu. Začínám číst, vcházím do 
labyrintu a jsem ztracen. Ale, už jen 15 dní! Co 
15 dní, to si myslí jen ta hromada dvanáctile-
tých výrostků. Je to jen dvacet pět hodin týdně. 
To je celkem 75 hodin. To jsou jen 3 celé dny. 
A ano, 3 hodiny k tomu. Ale hodina trvá jen 45 
minut, takže je to ještě méně. Uf! To není tak 
zlé. Hned je mi lépe. Jen ještě najít cestu ven 
z labyrintu, potom si dám kafe a honem do-
mů.“  
 
 Milé děti, věřte, že vím, co říkám. Učitelé 
se přinejmenším těší na prázdniny stejně jako 
Vy! Doufám, že poslední dny ve škole byly 
spíše příjemné, protože prázdniny jsou tady a 
Vy na školu můžete na dlouhých 1 488 hodin 
zapomenout. Mimochodem učitelé tento čas 
počítají na 89 280 těch nejdelších minut, které 
si jen stěží dovedete představit.  
 
Pěkné prázdniny všem čtenářům MMUVD-
DN přeje 
 
         Váš dospělák  

MMUVD-DN-1  



Krátké sporto-duchovní zamyšlení  
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 Milí farníci, 
chtěla bych se s Vámi podělit o jeden velký 
sportovní zážitek, který se udál jednu „jarní“ 
sobotu s vysokými "letními" teplotami.  
 V Olomouci v sedm hodin večer odstarto-
val výstřelem Olomoucký půlmaraton, kterého 
se účastnilo přes 6000 běžců z celého světa.  
Na startu stálo opravdu hodně odhodlaných 
sportovců! Všichni chtěli doběhnout až do 
cíle. Všichni trénovali, někteří více, jiní méně, 
každý se připravoval trochu jinak. 
 Než všichni vyběhli na trať dlouhou 21 
kilometrů, povzbuzovali úsměvy své sportovní 
kolegy kolem sebe. Všichni se cítili dobře, 
byli plní sil a energie. Toto rozpoložení bez-
pečně přetrvávalo téměř u všech běžců prvních 
pět kilometrů. Ještě to nebylo tak těžké, na 
začátek jsme byli všichni dobře připraveni. Od 
desátého kilometru to bylo horší. Přišly první 
těžkosti, velké vedro, únava a občerstvovací 
stanice se zdály dál a dál. Během dalšího pěti-
kilometrového úseku v hlavách běžců vyvstá-
valo velké množství otázek. „Doběhnu? 
Zvládnu to? Možná chvíli zpomalím a naberu 
sil. Nebo to vzdám? Ne, poběžím dále. V cíli 
na mě čeká pěkná medaile a dobrý pocit.“ 
 Jakmile ale proběhnete patnáctým kilome-
trem, naděje je silnější a cíl je blízko. Věřící 
běžci, a mnohdy i Ti hledající (i nehledající) 
začnou vysílat spousty proseb, díků a chval 
k nebesům, a závod se pomalu blíží ke konci. 
Cílová rovinka je nejlepší! Všichni kolem 
fandí, povzbuzují, křičí, mávají, dívají se s 
respektem na ty, kdo doběhli až do cíle.  
 
 Tak, a teď ta duchovní spojitost.  
Možná to tak nemáte všichni, ale každý máme 
svou duchovní trať, kterou chceme uběhnout. 
Některé věci nám ale zasahují do našich životů 

dost podobně. Každý jsme se nějakým způso-
bem dostali na začátek duchovní cesty, všichni 
jsme stáli na startu. Každý z nás je mnohdy tak 
odhodlaný, plný sil a říká si, že žádný hřích 
mě nemůže přemoci, všechno, co mě potká, 
zvládnu, za svou víru se nestydím, pravidelně 
chodím ke zpovědi, ke svátostem. Co jen mě 
může ohrozit? A všichni víme, že je toho tolik, 
co nás ohrozit může! To, co nám život přináší, 
není vždy jednoduché, krásné a bezpečné. 
Nemáme vždy tolik sil jako na začátku, jako 
po každé svaté zpovědi, nebo po mši svaté, 
nebo po jiném duchovním povzbuzení. O co je 
to složitější? Často nevidíme žádný cíl, je da-
leko, nebo je zahalen každodenními starostmi. 
Nikdo nám nefandí, nikdo nás nepovzbuzuje a 
neplácá nás po rameni, jak jsme dobří. Taky 
na nás nečeká žádná medaile. 
 O tohle totiž nejde. Jedna věc je ale důleži-
tá. Ať už se nám během tohoto osobního du-
chovního závodu poběží jakkoli špatně a pod-
pora, povzbuzení a načerpání sil se bude zdát 
dál a dál, a cíl ještě dlouho nespatříme, nesmí-
me se vzdát. Můžeme zastavit, můžeme si 
odpočinout, ale zase musíme jít dál. Máme 
možnost načerpat sílu, máme možnost jít se 
občerstvit tím nejvzácnějším duchovním pokr-
mem, máme možnost trénovat a připravovat se 
na každý den "našeho běhu".  Potom můžeme 
jít dál, a nezastaví nás jeden špatný den, týden, 
rok. Protože jsme občerstvení, připravení a 
nechceme to vzdát. 
 A že těch "občerstvovaček" potřebujeme! 
Životní trať je totiž tak dlouhá! Tak se choď-
me občerstvovat a ve společenství povzbuzo-
vat. 
 
          Veronika Kohutová  

Bohoslužby v Bašce v červenci - 
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03.07. Středa Svátek sv. Tomáše 8:00 Za místní růžencové společenství 

05.07. Pátek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 10:00 Za živou a + rodinu Smejovou a Ča-
jánkovou 

06.07. Sobota sv. Marie Gorettiová 
První sobota v měsíci 

8:00 Za + Slavomíra Šiguta a + rodiče 

07.07. Neděle 14. neděle v mezidobí 10:00 Za živou + rodinu Blažkovou a 
Bystřickou 

10.07. Středa sv. Amálie (Libuše) 8:00 Za živou a + rodinu Němcovou, Bra-
žinovou, a Zámečníkovou 

12.07. Pátek sv. Jan Qualbert 18:00 Za živé a + z rodiny Kasíkovy, Sko-
kanovy a Šigutovy, Lidušku Martin-
kovou 

14.07. Neděle 15. neděle v mezidobí 10:00 Za Janu a Bohumíra Koloničných a 
Lumíra Ziku 

17.07. Středa sv. Česlav a Hyacint 8:00 Za + Albertinu Polochovou, manžela, 
syna a rodiče z obou stran 

21.07. Neděle 16. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 

10:00 Za +  Annu Smažákovou, dceru a 
rodiče 

28.07. Neděle 17. neděle v mezidobí 10:00 Za + rodinu Šebestovou 

02.08. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Terezii Kulhánkovou a manžela 

03.08. Sobota První sobota v měsíci 8:00 Za + Františka Kolka 

04.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná 

06.08. Úterý Svátek Proměnění Páně 18:00 Za místní růžencové společenství 

09.08. Pátek Svátek sv. Terezie Benedikty 
od Kříže 

18:00 Za + Felixe Herota a ostatní zemřelé 
z rodiny 

11.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná 

14.08. Středa sv. Maxmilián Kolbe 8:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovou, So-
chovou, a za uzdravení nemocné oso-
by 

15.08. Čtvrtek Slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie 

18:00 Za + Ladislava Pastrňáka, bratry a 
rodiče 

16.08. Pátek sv. Štěpán Uherský 18:00 Za + Ladislava Chrapka, rodiče z 
obou stran a + rodinu Rudolovou 

18.08. Neděle 20. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 

10:00 Děkovná 

25.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 10:00 Za + Václava Klečku, bratry a dvě 
manželky a za rodiče z obou stran 

28.08. Středa sv. Augustin 8:00 Za + Marii Šajerovou a manžela 

30.08. Pátek sv. Fiakr 18:00   


