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01.11. Pátek Slavnost Všech svatých 17:00 Za + Karla Huvara a manželku 

02.11. Sobota Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 

8:30 Za + Josefa Pašku 

03.11. Neděle sv. Martin de Porres 
(31. neděle v mezidobí) 

8:30 Za + z rodiny p. faráře 

05.11. Úterý sv. Zachariáš a Alžběta 17:00 Za + Václava Plíška 

07.11. Čtvrtek sv. Wilibrord 17:00 Za p. Albína Szewieczka 

10.11. Neděle 
Hlavní Pouť Sv. Martina 
(32. neděle v mezidobí) 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za + Adélu Němcovou, Jindřicha 
Němce a Hynka Kalabice a živou 
rodinu 

10:00 Za živé a + farníky z Raškovic 

11.11. Pondělí sv. Martin 
Malá pouť 

17:00 Za + Josefa Pašku a za živou a + ro-
dinu z obou stran 

12.11. Úterý sv. Josafat 17:00 Za + Stanislava Víta a rodiče 

14.11. Čtvrtek sv. Mikuláš Tavelič 17:00 Za + Ludmilu Radovou 

17.11. Neděle sv. Alžběta Uherská 
(33. neděle v mezidobí) 
Sbírka na biblické dílo 

8:30 Za + Františka Urbana, maminku 
Marii, tatínka Jana a živou a + ro-
dinu 

24.11. Neděle sv. Ondřej Dung-Lac a dru-
hové 
Slavnost Ježíše Krista Krále 

8:30 Za + Františka a Marii Materovy, 
+ syny Antonína a Josefa a ostatní 
živou rodinu 

26.11. Úterý sv. Silvestr 17:00 Za + Karlu Žiškovou 

28.11. Čtvrtek sv. Mansuet (Miloslav) 17:00   

30.11. Sobota Svátek sv. Ondřeje 8:30   

01.12. Neděle sv. Edmund Kampián 
(1. neděle adventní) 

8:30 Za Karla Mikoláše, rodiče z obou 
stran a duše v očistci 

Pozvánka na farní puť 

Všichni jste srdečně zváni na farní pouť ve 
Skalici, která se bude konat v neděli 
10.11.2019. Mše svaté budou v našem farním 

kostele slaveny jako obvykle v 8:30 a v 10:00 
hodin. 

Zrníčko 
Farní časopis pro Skalici a Bašku 
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2019 

MMUVD-DN-3  
Milé děti, 
  
 a je to tady, krásné, již třetí vydání Vašeho 
MMUVDéčka! Škola Vám již celý měsíc běží, 
a vy jste zase o něco chytřejší, 
co víc si přát. Doufám, že se 
máte co nejlépe? Ale, určitě 
ano. Pokud se ale zrovinka 
dvakrát dobře nemáte, a říkáte 
si, že Vás v měsíci říjnu nic 
moc extra zábavného nečeká? 
Tak milé děti, tohle přesvědče-
ní, pokud jej máte, je naprosto 
mylné! A hned Vám také vy-
světlím, proč. Každičký den 
v roce je na co se těšit. A jeli-
kož máme měsíc říjen, hned 
Vám tady naházím pár pěk-
ných příkladů. Začněme 
z kraje. 
 1. den je MEZINÁROD-
NÍM DNEM HUDBY. To je 
přeci úžasné. Tomuto dni tuto 
čest přiřadili největší skladatelé 20. století. Ten 
den patří hudba všem po celém světě. Můžete 
tančit na ulicích, zpívat a hrát tak, že ti, co jsou 
neznalí významem tohoto dne, se nebudou 
stačit divit. No a pokračujme dále. 
 4. den je MEZINÁRODNÍM DNEM 
ZVÍŘAT. Schválně jestli někdo z Vás přijde 
na to, proč právě tento den? Poradím Vám, že 
za to může jeden velmi hodný svatý člověk 
v hnědém rouchu. (Kdo na to přijde, dostane 
sladkou odměnu. Odpovědi piště na: 
mmuvddn@seznam.cz). A nyní jeden velmi 
významný den. 
 10. je SVĚTOVÝ DEN VĚDY PRO MÍR 
A ROZVOJ. Pravda, zní to trochu moc vzne-
šeně, ale není to vůbec složité. Naopak, je to 
překrásná památka. Tomuto dni byla tato pocta 
přiřčena teprve před 18 lety. Víte, je třeba na 
to pamatovat, poněvadž takoví vědci (jsou to 
velmi učení a snad i moudří lidé) neustále pra-
cují ve svých laboratořích a vymýšlejí nové a 
nové vynálezy, aby nám na světě bylo lépe. A 

takhle objevovat nové věci je neskutečně zá-
bavné. Zkuste to taky. Pamatujte na to, je to 
desátý den měsíce. Pamatuje se to tedy dobře. 
Zkuste třeba taky vymyslet něco nového. 

 Tak a hned o deset dní 
později, tedy 20. den je ozna-
čován jako MEZINÁRODNÍ 
DEN KUCHAŘŮ. Je to den 
všech „kuchtíků“. Vaše ma-
minky Vám zajisté každý den 
výborně vaří, připravují ta 
nejchutnější a nejlahodnější 
jídla, taková, která umí jen 
Vaše maminky! Možná by 
bylo pěkné, kdybyste si ten 
den vzpomněly na tuto památ-
ku a poděkovaly maminkám, 
nebo také tatínkům, komukoli, 
kdo Vám ten den uvaří, za to, 
jak báječně Vám chutnalo a 
řekly jim, že neznáte lepšího 
kuchtíka! 
 A posledním dnem, který 

nelze nezmínit, ale jehož datum ani nemusím 
uvádět, jelikož jej všechny dobře znáte je DEN 
VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLO-
VENSKÉHO STÁTU. Minulý rok to bylo 
přesně 100 let, zajisté si na to vzpomínáte. 
Byla to neděle, většina z Vás seděla ve vlaku a 
na tvářích měla namalovanou malou vlaječku 
České republiky. A tuším, že jste se právě vra-
cely z jakési dovolené v Řecku.  
 Tak to vidíte, milé děti, každý den může 
být krásný a ojedinělý. Záleží jen na nás, jak 
moc se budeme ten den smát, jak moc budeme 
ten den tančit, zpívat, jak moc budeme pomá-
hat druhým, jak moc originální si každý vzác-
ný den uděláme. 
 Přeji Vám ať je každý den takový, aby stá-
lo za to na něj i po roce, dvou, třech,… vzpo-
mínat. 
 Na příští počtenou se těší 
 
           Váš dospělák  



Milí farníci,  
 
 poslední prázdninový víkend, kdy sluníčko 
hřálo, vítr lehce foukal (ne tak zcela lehce, ale 
hodí se mi to do tak pěkné věty), sem tam i 
trocha vydatného studeného deště 
s doprovodem bouřky, která se nezdála ani tak 
hrozivá, pokud jste právě obývali své útulné 
příbytky, ale která se zdála docela velká, po-
kud jste zrovna kráčeli lesem do strmého ka-
menitého kopce s batůžkem na zádech blížící 
se k 72 kilometru extrémního horského mara-
tonu Beskydské sedmičky, která jakožto 10. 
ročník byla skutečně zajímavým závodem. 
 Jen ve zkratce, pokud tuto beskydskou 
„procházku“ neznáte, malinko Vám o ní povy-
právím. Tak třeba letošního závodu se účastni-
lo 2 893 sportovců, dobrodruhů, nadšenců, 
starších, mladších, kluků, holek, já a můj dra-
hý bratr Toník. Počet závodníku, jež došli do 
cíle, byl o 864 menší, než počet odvážných na 
startu. Jako první přetrhl cílovou pásku v čase 
11 hodin 17 minut jistý Marek Causidis. To 
jen pro srovnání, já s Toníkem jsme tuto pás-
ku, která tam v tu dobu již několik hodin neby-
la, a nebyla tam ani nějaká velká skupina fa-
noušků, jelikož noční hodina našeho příchodu 
byla již nadmíru pokročilá, a tedy jsme ji ne-
protrhli, ale cílem prošli o 15 hodin a 21 minut 
později. Naštěstí nám na nějakém dobrém čase 
nikterak nezáleželo. Radost jsme měli ze sa-
motné účasti, a z toho, že jsme celý 92 km 
dlouhý závod zvládli. Celkové hodnocení zá-
vodu by znělo asi takto. „Dlouhý, trochu bola-
vý, studený, horký, deštivý, k jídlu banány, 
melouny, pomeranče, škvarková pomazánka, 
rozinky, iontové nápoje, k tomu věrní fanoušci 
kolem cest, hezký pocit po každém zdolaném 
vrcholu, parťák-nejlepší přítel a blížící se od-
počinek naprosto k nezaplacení. Jo a ještě 
vazelína.“ 
 Samozřejmě, takový závod člověk nemusí 
jít jen tak. Nemusí to nutně znamenat závod. 
Pro mě to rozhodně závod jako takový, o ví-
tězství a dobrém čase, určitě nebyl. Byla to 
trochu výzva, a taky jsem se malinko bála, 
jelikož můj trénink byl jen o něco málo větší 

než můj strach, obavy byly na místě. 
 Ale! Nyní k tomu důležitějšímu. Totiž, 
během tak dlouhého závodu se nabízí dostateč-
né množství času k přemýšlení. A o čem tak 
můžete přemýšlet, když Vás už leccos bolí, 
kolem vidíte spoluzávodníky, které něco bolí 
více, či méně než Vás, a Vy si zase říkáte, zda 
Vám to za to stojí. A ono stojí! Pro mě to totiž 
byla tak trochu osobní víkendová pouť. Zní to 
lépe než maraton, tak víc pohodově. Šla jsem 
za spoustu věcí, myslela jsem na hodně lidí, 
přátel, i na Vás na farníky a věděla jsem, že i 
na nás myslí opravdu hodně lidí! Každý kopec, 
který zdoláte, může být za někoho. Celé to 
potom má mnohem větší smysl! A jde se Vám 
v podstatě úplně samo a krásně! Protože, na-
jednou před sebou nemáte jen jeden hlavní cíl 
s medailí, sic bez cílové pásky, na konci. Máte 
jednotlivé dílčí cíle, na kterých vždy stojí ti 
vaši přátelé, za které jdete. No, kdo z Vás by 
to nechtěl dojít. Je to skvělé, jít za někoho. 
 Chci tím tak trochu i říct, že stačí i menší 
túra, třeba i jen jedna hora, nebo jen cesta do 
školy, do práce. Skoro pořád můžeme něco 
dělat, něco jít za někoho. Tolik máme každý 
den příležitostí. Dále pak, nemožná opomenutí 
je duchovní spojitost se závodem. Bez podpo-
ry seshora by to bylo extrémní. Je to tak. Jsem 
tak ráda, že je tady Někdo, na koho se můžu 
vždy 100% spolehnout. A je jedno, jestli je to 
pouť dlouhá dva kilometry, jestli je to jen cesta 
do práce, nebo i jen na autobus, nebo do ob-
chodu, nebo mnohem, mnohem delší, třeba i ta 
životní, zkrátka, já se na Něj můžu spolehnout 
vždy! A to je na kterémkoli putování to nej-
krásnější! 
 
       Veronika Kohutová  
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V průběhu měsíce října se budou konat pobožnosti svatého růžence. Ve Skalici vždy v neděli po 
mši svaté. 

01.10. Úterý sv. Terezie od Dítěte Ježíše 17:00 Za farníky 

03.10. Čtvrtek sv. Maxmilián 17:00 Za + Václava Plíška 

04.10. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za Bohuslava a Boženu Drabinovy a 
rodinu z obou stran 

06.10. Neděle sv. Bruno 
(27. neděle v mezidobí) 

8:30 Za + Jiřího Moškoře, rodiče a sest-
ry Vlastu a Ludmilu; Za + Rudolfa 
Hlostu, manželku Marii a syna Ja-
roslava 

08.10. Úterý sv. Simeon 17:00 Za + dobrodince 

10.10. Čtvrtek sv. Paulin 17:00 Za + Ludmilu Skotnicovou a vnuka 
Petra 

13.10. Neděle sv. Eduard 
(28. neděle v mezidobí) 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za + rodinu Zelinovu a Kacířovu a 
duše v očistci 

15.10. Úterý sv. Terezie od Ježíše 17:00 Za živou a + rodinu Šnyrovou a duše 
v očistci 

17.10. Čtvrtek sv. Ignác Antiochijský 17:00 Za + Marii a Františka Šteblovy 

20.10. Neděle sv. Irena 
(29. neděle v mezidobí) 
Misijní neděle, sbírka na misie 

8:30 Za + Olgu Němcovou a Josefa 
Němce, rodiče z obou stran a živou 
a + rodinu z obou stran 

22.10. Úterý sv. Marie Salome 17:00 Za Štěpána Šnytu a manželku Matyl-
du 

24.10. Čtvrtek sv. Antonín Maria Klaret 17:00 Za + Josefa Tesarčíka a + z rodin 
Tesarčíkovy, Orabinovy, Rusinovy a 
Škapovy 

27.10. Neděle sv. Frumencius 
(30. neděle v mezidobí) 

8:30 Za Eduarda Velčovského, manžel-
ku a 2 dcery Marii a Františku 

28.10. Pondělí Svátek sv. Šimona a Judy 8:30   

31.10. Čtvrtek sv. Wolfgang 17:00 Za + Veroniku Kubasovou, manžela a 
jejich rodiče a duše v očistci 

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MI-
SIE,  MISIJNÍ NEDĚLE (letos 20.10.) Světo-
vý den modliteb za misie, slavený každoročně 
předposlední neděli v říjnu, je v České republi-
ce známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se 
jako den modlitby, solidarity a podpory misií 
v každé diecézi, farnosti a instituci katolického 
světa. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, 
která připomíná Božímu lidu neustálou plat-

nost jejího misijního mandátu, neboť misie je 
věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.) Věřící 
ve všech katolických farnostech světa se bě-
hem Misijní neděle společně modlí a finančně 
přispívají do světového fondu solidarity, ze 
kterého jsou následující rok podporovány pro-
jekty na pomoc potřebným ve všech kontinen-
tech skrze Papežské misijní dílo šíření…  
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01.11. Pátek Slavnost Všech svatých 18:00 Za + Michala a Marii Kolenovy a 
ostatní z rodiny Kolenovy 

02.11. Sobota Vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 

10:00 Za + rodinu Koloničnou, Jurošovou a 
Svolinskou 

03.11. Neděle sv. Martin de Porres 
(31. neděle v mezidobí) 

10:00 Za živé a + občany z Kunčiček u 
Bašky 

06.11. Středa sv. Leonard (Linhart) 8:00 Růžencová - za živé a + členy 

08.11. Pátek sv. Gottfried (Bohumír) 17:00 Za + Jindřišku Milatovou, manžela 
Jana, dceru Leonu Lhotskou a vnuka 
Vladislava 

10.11. Neděle sv. Lev Veliký 
(32. neděle v mezidobí) 
Sbírka na potřeby farnosti 

10:00 Za + rodinu Foldynovou a Maizo-
vou 

13.11. Středa Svátek sv. Anežky České 8:00 Za živou a + rodinu Žákovou a Čvan-
dovou 

15.11. Pátek sv. Albert Veliký 17:00 Za + Oldřicha Grygara a jeho souro-
zence Maxmiliána, Hermínu, Amálii 
a Olgu 

17.11. Neděle sv. Alžběta Uherská 
(33. neděle v mezidobí) 
Sbírka na biblické dílo 

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

24.11. Neděle sv. Ondřej Dung-Lac a dru-
hové 
Slavnost Ježíše Krista Krále 

10:00 Na poděkování za 80 let života s 
prosbou o zdraví a ochranu do dal-
ších let 

27.11. Středa sv. Virgil 8:00 Za + Stanislava a Jarmilu Křivovou a 
rodiče z obou stran a za + Josefa Ku-
balu a nemocnou dceru Petru a za 
uzdravení Jakuba Křivy 

29.11. Pátek sv. Saturnin 17:00 Za obnovu víry v rodině 

01.12. Neděle sv. Edmund Kampián 
(1. neděle adventní) 

10:00 Za + Jindřicha Čajánka, manželku 
Marii a dceru Marcelu 

 Na neděli 18. listopadu připadá letos Den 
Bible, který se tradičně slaví týden před Slav-
ností Ježíše Krista Krále. Záměrem je podpořit 
šíření Bible v našich zemích a proto v tento 
den probíhá v katolických kostelích sbírka. 
 České katolické biblické dílo je pastorač-
ní instituce založená v roce 1993 Českou bis-
kupskou konferencí a jejím úkolem je přede-
vším pomáhat lidem lépe porozumět Písmu 
svatému. Kromě jiného pořádá úvody do práce 

s Biblí ve farnostech, biblické duchovní obno-
vy a biblické kurzy pro všechny věkové kate-
gorie, a to ve všech českých i moravských 
diecézích.  
 Posláním České biblické společnosti je 
vydávat Český ekumenický překlad Bible v 
různých formátech a provedeních. Dále vydá-
vá křesťanskou literaturu pro dospělé a děti, 
poskytuje vydavatelskou službu církvím a zís-
kává prostředky na podporu šíření Bible. 
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Táborové ohlédnutí (pokračování) 
 3. Pro srovnání – Jak vypadá den malé-
ho táborníka a jak vypadá den statečného 
vedoucího? 
Táborník. Je probuzen 7.30 jemným zpěvem 
vedoucích za doprovodu kytary. Jde si protáh-
nout tělo příjemnou relaxační rozcvičkou. Poté 
se posadí do kaple, pomodlí se a zazpívá. Jde 
si pro čerstvou snídani. Jakmile naplní své 
bříško, jde si důkladně uklidit svůj pokoj. Pro-
běhne bodování pokojů. Táborník je buď mír-
ně rozčarován, nebo spokojen s počtem získa-
ných bodů. Rychle na to ale zapomene a jde se 
účastnit dvou dopoledních programů. Poté si 
dá oběd a může odpočívat. Může si vybrat, jak 
chce trávit svůj volný čas. (Bazén, sluníčko, 
kytárka, zpívání, povídání, turnaje ve fotbálku, 
hry a kouzelná plastelína. A nejen to.) Násle-
duje svačinka, po ní další připravené programy 
až do té doby, než přineseme na stůl večeři. Po 
večeři jsou připravené noční programy. Po 
skončení těchto programů je zase modlitba a 
čtení příběhu před spaním. Samozřejmě i pís-
nička na dobrou noc. Táborník nejpozději 
v deset hodin uléhá do pohodlných postelí. 
Statečný vedoucí. Je probuzen vlastním budí-
kem mezi 5.00 – 6.30 podle toho, co je potřeba 
připravit. A také proto, aby si stihl dát ranní 
kávičku. Připraví se na program, doladí vše 
potřebné. 7.30 jde vzbudit děti a udělá rozcvič-
ku. Jde připravit modlitbu. Poté pomáhá při 
snídani a pokusí se také nasnídat. Většinou se 
to podaří. Má chvilinku čas. Děti uklízejí po-
koje. Vedoucí je jde obodovat. 
V programových částech hraje své táborové 
role a organizuje hry. Po obědě má chvíli čas. 
Chystá další program. A je s dětmi, protože 
děti si chtějí povídat a chtějí být se svými ve-
doucími. Pořád. Mezitím vším se vedoucí sta-
rají o vše potřebné. Každý má na starost něco. 
Je to skvělé, rozhodně žádná nuda. Sehraný 
tým! Večer, když spí všechny děti, vedoucí 
mají „volno.“ Jdou do jídelny a připravují ná-
stěnky, aby si děti další den mohly připome-
nout, jak to bylo parádní! Trochu se poradí, jak 
to bude další den. Co nás čeká, jak to vypadá 
s počasím, co je třeba změnit, vylepšit atd. Je 
to moc fajn čas, vedoucí jej mají pro sebe a 
trochu si odpočinou. Spát chodí docela pozdě. 

V kolik? To raději ani nebudu psát. 
 Tohle je napsáno tak stručně, že se značná 
část informací vytrácí. Každý táborový den je 
jiný. Originální. Nedá se vtěsnat do tak krát-
kých odstavců. Zkrátka, každý den je kouzel-
ný!  
 4. Proč děláme tábory? Co nám přináší 
největší radost? Proč nás to tak baví?  
Zorganizovat farní tábor není složité, daleko 
náročnější je přímo táborový týden. Máte zod-
povědnost úplně za všechny děti, za tolik dětí! 
Nejvíce nás těší to, když víme, že jsou děti na 
táboře rády. Je to vidět. Jsou veselé, takové 
zapálené, nadšené. Ta atmosféra se dá jen těž-
ce popsat. Stojí to za to! Musí se tomu oběto-
vat nějaký čas, ale to, co se Vám potom vrací 
od dětí je nenahraditelné! Je to pro všechny 
velká odměna. Žádná věcná ani jiná by ji ni-
kdy nenahradila. Také nás těší, jaké děti 
z tábora odcházejí, takové „správnější.“ (Ony 
jsou správné i na začátku, to je jasné. Jen, po 
táboře mají takovou jinou jiskru v úsměvu a 
v očích.) Vlastně často odejít nechtějí. Ten fakt 
„táborové pohody“, příjemného prostředí, kde 
děti vidí vzory, které mají ve svých vedoucích, 
zahřeje asi nejvíce.  
 Závěrem bych chtěla poděkovat všem, co 
se na táboře jakýmkoli způsobem podíleli. Je 
potřeba hodně ochotných lidí, aby tábor mohl 
být. Všichni jsou stejně důležití. Myslím, že 
každý, kdo tento tábor dělal od srdce, upřímně 
a rád, byl odměněn takovou tou „potáborovou“ 
radostí s takovým tím pocitem, že je docela 
škoda, že tam ještě nemůžeme být.“ Mě osob-
ně trošku smutno bylo, ale radost z celého týd-
ne byla mnohonásobně větší! Když jsme přijeli 
na vlakové nádraží do Frýdku, zeptala se mě 
jedna maminka: „Co je náročnější, uběhnout 
půlmaratón, nebo zvládnout tenhle tábor?“ 
Smála jsem se! Myslím, že ne každý půlmara-
tonec by zvládl takový pravý táborový pres. 
Závod si za dvě hodiny uběhnete, klidně i 
s tím, že se můžete kdykoli zastavit, nebo 
prostě, jít domů. Tábor jen tak zabalit nemůže-
te. Nedá se to srovnávat. Tábor, to je úplně 
jiný závod. Ale, je parádní!  
 
       Veronika Kohutová 
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Milé děti, 
 
 každý z Vás jistě dobře ví, že když ztros-
kotáte na pustém odlehlém ostrově, vzdáleném 
míle a míle od domova, není vůbec snadné 
dostat se zpátky. Musíte postavit buď loď, 
nebo vor, či alespoň malou kocábku, která by 
Vás přepravila zpět na pevninu. Také můžete 
hodně hlasitě volat o pomoc. Jenže většinou to 
stejně nepomáhá. A proč o tom všem vůbec 
píši? Je zde totiž jistý, méně známý, ostrov. 
Ostrov Gulipulivalasalokumidu. 
 Můj přítel, Puli, je jeho obyvatelem již 
pěknou řádku let. A nedávno mi naznačil, že 
se na ostrově děje něco neobvyklého. Netuším, 
jak moc je to vážné, Puli mi přesně neřekl, o 
co jde, ale musí to být velice důležité.  
 Nyní Vám na mysl začínají vyplouvat myš-
lenky jako: „Tak jo, zase pomůžeme, proč 
ne?“ Jenže je v tom háček, Gulipulivalasalo-
kumidu není obyčejný ostrov. Na něj se totiž 
prakticky ani dostat nedá. Ale, jak už to tak 

bývá, existuje skulinka, jen nepatrná trhlinka 
v celém velkém příběhu, díky které se na os-
trov přece jen dostat dá. Pokud existuje, ale-
spoň ta mizivá šance umožňující vstup, musí-
me to zkusit.  
 Druhá věc ale je, dostat se z ostrova zpět. 
Každý z Vás jistě chce po víkendu do své mi-
lované školy, nebo domoviny. Jenže tentokrát 
tomu tak nemusí být. Žádná záruka návratu. 
Ale zcela určitě to je výzva!  
 Dočetli jste až sem a určitě Vás celá tato 
věc láká, určitě byste se rády dozvěděly více. 
Proto neváhejte a pojeďte s námi! 
 Nesmírně se na vás těší, 
 
        Vaši milí vedoucí 
 
Kde: Cvilín 1. – 3. 11. 2019 
Kdo: děti od 5 - 13 let 
Cena: 1000 Kč 
Kontakt: Veronika Kohutová, tel.: 775933754, 
E-mail: v.kohutova01@seznam.cz  

Pozvánka na farní víkendovku 

Několik myšlenek na měsíc říjen (Max Kašparů) 

1. Člověk by neměl dělat druhému to, co sám 
nemá rád, a měl by být každému vším. Měl 
by umět rozlišovat mezi dobrem a zlem, 
pravdou a lží. A nikdy neztrácet smysl pro 
humor. 

2. Jak odolat nátlaku? Člověk má dostatečně 
silnou vůli na to, aby nedobrému a falešné-
mu odolával. Aby odolal a dal přednost 
přirozenému před umělým především 
v osobním životě. 

3. Zatím se učíme, jak se zbavovat nečistot 
kolem nás. Ale jak se vypořádat 
s harampádím a balastem, které člověk 
nosí v sobě? Co uděláme s naším nečistým 
svědomím? 

4. Hlídej svoje myšlení, neboť ono tvoří tvá 
slova. Hlídej svá slova, protože ona tvoří 
tvoje činy. Hlídej své činy, neboť ony tvoří 
tvoje zvyky. Hlídej své zvyky, protože ony 

tvoří tvé chování. Hlídej své chování, pro-
tože ono je základem tvého životního stylu. 

5. V obchodě hledáme to nejlepší pro náš 
žaludek. Stejně musíme hledat a vybírat to 
nejlepší a nejméně závadné pro naši duši. 

6. Život by vypadal zcela jinak, pokud by 
pojmy odpuštění, pokora, slušnost a milo-
srdenství byly dennodenními spolustolov-
níky v našich rodinách. 

7. Člověk, na rozdíl od zvířat, je schopen 
chápat dva pojmy: minulost a budoucnost. 
Národ, který se zříká pozitiv své vlastní 
minulosti, stává se národem kulturně a 
duchovně chudým.  

8. Některé lidské nemoci jsou způsobené ne-
dostatkem vitamínů, jiné nedostatkem lás-
ky. I když jsme na jedné straně ohrožováni 
přírodními katastrofami, daleko více se 
ohrožujeme tím, že se nemáme rádi.  

Bohoslužby v Bašce v říjnu 
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02.10. Středa sv. andělé strážní 8:00 Za + Karla Bělicu, rodiče, bratra, 
švagrovou 

04.10. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Marii Čečotkovou, zemřelé z 
rodiny Babčákové (Marii, Josefa a 
Veroniku) 

05.10. Sobota   8:00 Za + Karla Sidka a Anežku Niemco-
vou rozenou Sidkovou 

06.10. Neděle sv. Bruno 
(27. neděle v mezidobí) 

10:00   

09.10. Středa sv. Dionýsius a druhové, sv. 
Jan Leonard 

8:00 Růžencová - za živé a zemřelé členy 

11.10. Pátek sv. German 18:00 Za živou a + rodinu Mrázovou 

13.10. Neděle sv. Eduard 
(28. neděle v mezidobí) 
Sbírka na potřeby farnosti 

10:00 Za + Františka a Markétu Hlisni-
kovské, + Helenu Bjolkovou a živou 
rodinu Tesarčíkovou a Bjolkovou 

16.10. Středa sv. Hedvika, sv. Markéta Maria 
Alacoque 

8:00 Za + Jaroslavu Klečkovou 

18.10. Pátek Svátek sv. Lukáše 18:00 Za + Vlastimila Kovala, rodiče, na 
poděkování za přijatá dobrodiní a za 
93 let života 

20.10. Neděle sv. Irena 
(29. neděle v mezidobí) 
Misijní neděle, sbírka na misie 

10:00 Za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče 
z obou stran 

23.10. Středa sv. Jan Kapistránský 8:00 Za + Ludvíka Chovance, bratra a ro-
diče 

25.10. Pátek sv. Kryšpín 18:00 Za + Jarmilu a Emila Skálovy a ostat-
ní zemřelé z rodiny Uherkovy 

27.10. Neděle sv. Frumencius 
(30. neděle v mezidobí) 

10:00   

30.10. Středa sv. Marcel 8:00 Za + Jiřího Kulhánka a rodiče 

S účinností od měsíce října budou v Bašce 
páteční mše svaté začínat od 17:00. Pouze 1. 
pátky v měsíci budou mše sv. začínat v 18:00 
hodin. 

V průběhu měsíce října se budou konat pobož-
nosti sv. růžence, a to v Bašce vždy v úterý a 
ve čtvrtek od 17:00 hodin. 


