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01.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, 
syna a dcery a Josefa Materu 

03.09. Úterý sv. Řehoř Veliký 17:00 Za + Václava Plíška 

05.09. Čtvrtek sv. Viktorin (Vítězslav), sv. 
Tereza z Kalkaty 

17:00 Za + Antonína Fiedora, + manželku 
Marii Fiedorovou, + syna Bohumila 
Fiedora a za celou + rodinu 

06.09. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Miladu Tkáčovou, manžela Jo-
sefa, rodiče, Krystýnu Čtverkovou, 
manžela Antonína a ostatní + a živou 
rodinu 

08.09. Neděle Svátek Narození Panny Ma-
rie 
(23. neděle v mezidobí) 

8:30 Za + rodinu Kaňokovou a Marii 
Pulcnarovou 

10.09. Úterý bl. Karel Spinola 17:00 Za + Karla Máje, jeho + manželku 
Cecílii Májovou, + dceru Annu a za 
celou + rodinu 

12.09. Čtvrtek sv. Quido / Jména Panny Marie 17:00 Za + Stanislava 

15.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za + Marii a Viléma Sysalovy, Hed-
viku a Ludvíka Muroňovy a duše v 
očistci 

17.09. Úterý sv. Kornélius a Cyprián, sv. 
Bellarmin 

17:00 Za + Stanislava 

19.09. Čtvrtek sv. Januárius 17:00 Za + Stanislava 

22.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 8:30 Za rodinu 

24.09. Úterý sv. Gerard (Jaromír) 17:00 Za + Stanislava 

26.09. Čtvrtek sv. Kosma a Damián 17:00 Za + Stanislava 

28.09. Sobota Slavnost sv. Václava 8:30 Za + Stanislava 

29.09. Neděle 26. neděle v mezidobí 8:30 Za rodinu Bočkovou, Rudolfa, 
Kristýnu, syna a dcery 

1. Víra je dar, který dává Bůh a na který člo-
věk odpovídá ano. 

2. Křesťanská modlitba neodcizuje člověka 
od jeho potřeb a pozemských úkolů, ale 
dává jim pevný základ síly a naděje, neboť 
modlitba připoutává člověka k Bohu a 
v dialogu s Ním se nachází síla a důvěra 
v neustálém úsilí i přes obtíže a neúspěchy. 

3. Naslouchat je více než poslouchat. Poslou-

cháme ušima, nasloucháme srdcem. Mimo 
to: jazyk máme jen jeden, a uši dvě. Zna-
mená to, abychom více naslouchali, než 
mluvili. 

4. Máme-li přežít jako jedinci i jako druh, 
musíme přestat žít bohatě navenek a chudě 
uvnitř, ale začít žít naopak bohatě uvnitř a 
skromně navenek. 

Několik myšlenek na měsíc září (Max Kašparů) 

Zrníčko 
Farní časopis pro Skalici a Bašku 
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V neděli 25.8.2019 jsme ve farním kostele ve 
Skalici během mše svaté poděkovali za letošní 
úrodu. Mši svatou celebroval současný rektor 
Papežské koleje Nepomucenum v Římě P. 
ThLic. Roman Czudek, který naši farnost spra-
voval v letech 2001 - 2004. 

Poděkování za úrodu 
Milí farníci, 
 
chtěla bych Vám napsat něco „málo“ o farním 
táboře, který se udál v červenci na Orlím 
Hnízdě. Určitě Vás zajímá, jak takový tábor 
probíhá. Co všechno se děje mezi tím, co se 
milí rodiče s dětmi rozloučí na nádraží, a tím, 
než je zase přivítají po krásném odpočinkovém 
týdnu. Článek by neměl být moc dlouhý, proto 
je dost těžké napsat stručné vyprávění o tak 
vzácném týdnu, který byl tak nabitý. Čím? 
Napínavým příběhem, neobvyklými zážitky, 
dětmi plnými energie, odvážnými neúnavnými 
vedoucími, přátelstvími, úžasným podhorským 
prostředím, modlitbou, radostí, … Je toho to-
lik. Tolik, že nevím, o čem mám psát dříve. 
Připravila jsem tedy pár otázek, na které se 
budu snažit stručně odpovědět. Jen, moc struč-
ná být neumím, tak doufám, že mi to odpustí-
te. Přeji pěkné čtení. 
 1. Co bylo tématem letošního táborového 
týdne? 
Téma letos překvapilo všechny, děti i vedoucí.  
Bylo to tak zajímavé, že diskuse, které během 

Táborové ohlédnutí (1. díl) 

tábora probíhaly, pohltily děti i vedoucí úplně 
stejně. Byly to vášnivé debaty o tom, proč ten 
a onen padouch vůbec existuje, jak bychom se 
ho mohli zbavit, jak bychom mohli použít pře-
chodové portály pro cestování v čase, jak, jak, 
jak. Ano, zní to složitě, ale také proto to bylo 
tak dobré. Alespoň myslím. Tábor s tématem 
„Cesta mezi stoletími,“ kdy děti bojovaly za 
dobro proti zlu ve 12. století nebo zase ve sto-
letí 21., byl nemálo zajímavý a ojedinělý.  
 2. Kdo na táboře byl? 
Chatu na Orlím Hnízdě celý týden obývalo 42 
lidí. A ne ledajakých. Bylo to 26 těch nejlep-
ších táborových dětí, jaké jsme si s vedoucími 
mohli přát! Nechválím Vám je jen tak, je to 
skutečně pravda. Nejmladšímu dětskému 
účastníku byly 4 roky a byl báječný! Nejstarší 
účastník měl o 10 let více. Bylo, ale ne zas 
moc, obtížné vymyslet program tak, aby zaujal 
úplně všechny. Jenže tento úkol z velké části 
přebraly samy děti. Starší tam byly pro ty nej-

menší a všechno to pěkně fungovalo. Dále se o 
tuhle bandu dětí starala parta výborných ve-
doucích. Všichni, úplně všichni si zaslouží 
velké poděkování! Byli to vedoucí, kteří se 
během týdne věnovali dětem s takovým nasa-
zením, radostí, ochotou, obětavostí a 
„elegantním vedoucovským šarmem,“ až to 
bylo neskutečné! A aby celá tahle parta byla 
v bezpečí, byla najezená, byla duchovně obno-
vována, byli zde moc milí lidé, kteří bezpečí 
zajistili – výborná zdravotnice, jídlo uvařili – 
výtečné paní kuchařky, (sem tam i kuchaři – 
tím jim děkuji za chutné páteční palačinky se 
zmrzlinou, čokoládou, marmeládou a šlehač-
kou), mše svaté a bohoslužby slova odsloužili 
– Pan Ramík,  o. Mirek z Morávky, o. Honza 
Gacík (bývalý správce Orlího Hnízda, skvělý 
člověk!).  Zaslouží si být jmenováni, protože 
duchovní složka je pro naše tábory ta nejdůle-
žitější a nejpodstatnější! Děkujeme! 
                Pokračování příště 



MMUVD-DN-2  
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 Milé děti, 
konečně, prázdniny jsou sice za námi (ovšem, 
jsou i před námi – no, ještě že se to točí pořád 
dokola), ale za to je pro Vás nachystáno nové 
vymakané dlouho očekávané MMUVD-DN. 
Věřte mi, Váš dospělák v tuto chvíli stojí před 
úkolem, jehož obtížnost dosahuje obtížnosti 
zdolání K2. (To je druhá nejvyšší hora světa. 
Pro lepší představu, je to jako 6 a půl krát Lysá 
hora postavená na sobě. A vzpomeňte si, když 
jste ji na táboře zdolávali, stačila i ta jedna, 
že?) 
 Nyní přibližně víte, jak těžký úkol Vašeho 
dospěláka čeká. Jenže, dospělák není žádná 
bábovka, měkkota, či padavka, je to machr, co 
se vyzná, a rozhodně se nebojí tuto pomyslnou 
K2 zdolat. Tématem tohoto druhého vydání 
Vás jistě potěší, nebo v to alespoň doufá. A 
také je rád, kdyby to náhodou neklaplo a nepo-
těšil Vás, že ví, že vy nevíte, o koho se vlastně 
jedná. A tak je Váš dospělák pojištěný a může 
Vám od srdce napsat, co cítí. Tématem tedy je: 
„5 důvodů, proč se těšit do útulných školních 
tříd a pohodlných školních lavic.“ Jistě teď 
celé vaše JÁ hoří nedočkavostí po zjištění 
těchto skutečností. Poněvadž Vám na mysl 
nepřichází ani jeden jediný nepatrný, hodný 
naprosté nedůležitosti, důvod oné radosti 
k novému školnímu roku, Vaše zvědavost na-
růstá do abnormálních (tj. až neskutečných) 
hodnot. Tedy čtěte směle dále! A potom ještě 
dále, a ještě dále… 
 1. Důvod je tak trochu praktický, možná 
malinko nezajímavý, ale pokládám za důležité 
jej zde uvést. „PRAVIDELNOST“. Ano, zase 
budete vstávat ve stejný čas a hezky brzy ráno. 
Ono je to totiž zdravé, víte? A jelikož je Vám 
to v tuto chvíli jedno, oceníte tento důvod 
k radosti o mnoho let později, ale na tom vů-
bec nesejde. 
 2. Důvod je „PARŤÁK V LAVICI“. Ať 
už je Váš školní lavicový parťák jakýkoli, 
(jakkoli legrační, veselý, zábavný, podivný, 
tajemný, nepochopitelný), pořád je to někdo, 
s kým, ať už dobrovolně, či z donucení (v pří-
padě vzájemné nelibosti), prohodíte pár slov. 
A toto nezávazné povídání přispívá 
k obohacení slovní zásoby, k rozvoji myšlení a 
kreativity (tj. dělat, myslet, konat něco způso-

bem, který neodpovídá stereotypům a tj. nud-
ným a neustále se opakujícím činnostem.)  
 3. Důvod je „RADOST Z TOHO, ŽE 
NĚKOMU RADOST UDĚLÁM“. A jedná 
se o Vaše milé učitele. Jelikož se na Vás jistě 
těší, měli byste se těšit i vy na ně. To znamená, 
že se budete usmívat, jakmile Váš učitel přijde. 
Tohle je opravdu důležité! Radost někomu 
neuděláte tím, že Váš obličej bude připomínat 
ten pohled, jako když se koukáte na 14 dní 
starou, zvláštně nazelenalou, naměklou, zapo-
menutou svačinu ve vaší školní brašničce. Ra-
dost skutečně uděláte i malým úsměvem. Tak 
zkuste pány učitele i paní učitelky trochu po-
vzbudit.  
 4. Důvod je „CHYTROST“. Jen si to 
představte! Tolik věcí se můžete dovědět a 
všechny jsou schované na jednom místě. To je 
prostě úžasné. Vaši učitelé jsou borci, opravdu. 
Když si představíte, kolika zkouškami museli 
projít, aby Vás jednou mohli učit. A určitě se 
těch zkoušek občas i báli. Jenže, prošli tím 
vším, aby mohli být s Vámi. Kolik dlouhých 
hodin se učili, aby Vám potom mohli o všem 
vyprávět. Zapamatujte si co nejvíc, je to skvělá 
příležitost, a ne každý takovou má. 
 5. Důvod je, že díky škole se můžete zase 
„TĚŠIT NA PRÁZDNINY“. Prázdnin máte 
během roku docela dost. Kdybyste do školy 
nechodili, na co byste se těšili? Já vím, teď si 
říkáte, že by to přece byla pohoda, a pohodič-
ka, a ještě větší pohodička. Jenže, omrzelo by 
Vás to. Věřte mi.  
 Tak, a teď si zase říkáte: „A to je jako 
vše?“ A já Vám říkám: „Není, ani náhodou 
tohle není vše.“ Takových důvodů, proč se 
těšit do školy, jsou tisíce. Vím, že jich taky 
máte hodně. Doufám. Jenže všechny tady psát 
nemůžu, a ani nechci, protože jste čtenáři 
MMUVD-DN a každý takový čtenář je bystrý, 
má mysl plnou fantazie, skvělých a originál-
ních nápadů, jak bylo uvedeno v prvním vydá-
ní. A tedy, takový čtenář se do školy logicky 
těší!  
  
 Milé děti, užijte si nový školní rok na 
100 000 000 %. 
 
         Váš dospělák  
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01.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná 

04.09. Středa sv. Růžena z Viterba 8:00 Za místní růžencové společenství 

06.09. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + a živou rodinu Fišerovou 

07.09. Sobota sv. Melichar Grodecký 8:00 Za + Jaroslava Svoliwského 

08.09. Neděle Svátek Narození Panny Ma-
rie 
(23. neděle v mezidobí) 
Poděkování za úrodu 

10:00 za + Anežku Polochovou, manžela, 
syna Jiřího a snachu Martu 

11.09. Středa sv. Emil 8:00 Za živou a + rodinu Kulhánkovou 

13.09. Pátek sv. Jan Zlatoústý 18:00 Za + Josefa a Boženu Bjolkovy a 
živou rodinu 

14.09. Sobota Svátek Povýšení sv. kříže 8:00 Za + Stanislava 

15.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 

10:00 Za + Davida Volného 

18.09. Středa sv. Josef Kupertinský 8:00 Za + Mari Herotovou, manžela, syny, 
dceru, zetě a vnuka 

20.09. Pátek sv. Ondřej, Pavel a druhové 18:00 za + z rodiny Radovy a Teprovy 

22.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 10:00 Za + z rodiny Ličkové a duše v 
očistci 

25.09. Středa sv. Kleofáš 8:00 Za + Stanislava 

27.09. Pátek sv. Vincenc z Paula 18:00 Děkovná 

28.09. Sobota Slavnost sv. Václava - malá 
pouť 

10:00 Za + Jindřišku Fišerovou, manžela a 
za + Bohuslava Plíška a manželku 

29.09. Neděle Hlavní Pouť Sv. Václava 
(26. neděle v mezidobí) 

10:00 za + Hedviku Hradišťanovou, man-
žela, syna Josefa, Miloslava a Karla 


