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

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

03.12. Úterý sv. František Xaverský 17:00 Za + Vlastu Skotnicovou a rodinu 
Kacířovou 

05.12. Čtvrtek sv. Sába 17:00 Za + Václava Plíška 

06.12. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za děti naší farnosti 

08.12. Neděle (2. neděle adventní) 
Sbírka na TV Noe 

8:30 Za + Jaromíra Babulíka, manželku 
Marii, dceru Marcelu, zetě Jarosla-
va, vnuka Marka, bratra Jana, sna-
chu Ludmilu a rodiče z obou stran 

09.12. Pondělí Slavnost Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu 

17:00 Za farníky 

12.12. Čtvrtek Panna Maria Guadalupská 17:00 Za Boženu Damkovou, manžela, rodi-
če a sourozence 

15.12. Neděle sv. Valerián 
(3. neděle adventní) 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za živé a zemřelé hasiče 

19.12. Čtvrtek bl. Urban 17:00 Za + Viktora Pavelka - 40. výročí, za 
manželku Klementinu a duše v očistci 

22.12. Neděle sv. Servul 
(4. neděle adventní) 

8:30 Za Františka Golu, bratra a rodinu 

24.12. Úterý Štědrý den 22:00 Za farníky 

25.12. Středa Slavnost Narození Páně 8:30 Za + rodinu Nogolovou 

26.12. Čtvrtek sv. Štěpán 8:30 Za + rodinu Kaňokovou 

27.12. Pátek sv. Jan Evangelista 17:00 Za + dobrodince 

28.12. Sobota sv. Betlémské děti, mučedníci 8:30   

29.12. Neděle sv. Tomáš Becket 
Svátek Svaté rodiny 

8:30 Na poděkování za 50 let života 

31.12. Úterý sv. Silvestr 14:00 Na poděkování za cerý uplynulý rok 

 Bratři a sestry! 
 
 Přeji Vám všem milostiplné a štědré prožití 
svátků narození Ježíše Krista; svátků, které 
nás naplňují  mírem, láskou a pokojem. 
 

 Kéž v nás tento mír a pokoj přebývá ve 
dnech svátečních i všedních a kéž nás provází 
i ve všech dnech roku 2020. 
 
     P. Mgr. Pawel Grodek, farář 

Zrníčko 
Farní časopis pro Skalici a Bašku 
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 ...by měl pro nás být dobou vnitřního zasta-
vení, zamyšlení a očekávání. V dnešním 
„uspěchaném světě“ se nám může zdát, že to 
snad ani není možné. Ale pozor! Nelžeme 
v tomto okamžiku sami sobě? Je uspěchaný 
„svět“, anebo jsem uspěchaný já sám… 
Po  poctivém a hlubším zamyšlení si musíme 
přiznat, že ten kdo spěchá, není „svět“, ale já. 
A mnoho takových jednotlivců vytváří onen 
„uspěchaný svět“ na který je tak jednoduchá, 
lehké a – přiznejme si to – i příjemné, shodit 
naši nevůli se zastavit, udělat si čas pro blízké, 
přemýšlet, pohladit, usmát se, zadívat se na 
obyčejnou krásu přírody a lidí kolem nás, na 
chvíli objevovat kouzlo dobrých stránek nej-
bližších, zadívat se jim do očí a říci: Mám tě 
rád…Záleží mi na tobě…Jsem rád, že jsi se 
mnou… 
 Advent je dobou očekávání… Nebudou 
moji nejbližší letošní advent čekat nadarmo…? 

Advent... 

  



„Narození Ježíše Krista se událo takto“ ( Mt 1.18)  
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 Oblast mezi Eufratem a Tigridem byla 
v dobách na přelomu letopočtu zemí, kde po-
zorování hvězd bylo podporováno „státem“. 
Pozorování prováděli zvláštní pozorovatelé a 
to pro účely státu. Požívali v zemi vysoké úcty 
a zvláštního titulu. Z pozorování nebeských 
těles a složitého výkladu působení jednotli-
vých planet na sebe se usuzovalo, zda je vhod-
né ten či onen záměr provést nyní, nebo s ním 
počkat na lepší konstelaci těles. Z mnoha nále-
zů hliněných tabulek nalezených v babylón-
ském královském městě Sippar si vědci udělali 
představu o vysokých a specializovaných as-
tronomických  znalostech tehdejších astrono-
mů.  Tyto znalosti byly samozřejmě 
„implantovány“ do astrologických představ 
tehdejší doby. Každá planeta sluneční sousta-
vy měla svůj vliv. S jinými planetami se její 
vliv zesiloval (to když byly v konjunkci – tzn. 
velmi blízko sebe, čím blíž sobě byly, tím vět-
ší vliv měly) nebo naopak rušil (to když byly 
v opozici, tzn. na opačných koncích svých 
drah). Bylo to podobné, jako se „vědecky“ 
tvrdí v současných astrologických příručkách. 
 Planeta Saturn byla tehdy považována za 
hvězdu Židů, kteří byli tehdy považováni za 
prastarý kulturní národ, stejně podobně, jako 
se my díváme na staré Římany. Židovský ná-
rod totiž existoval tehdy víc než 1500 let. Pla-
neta Jupiter byla všeobecně pokládána za pla-
netu světovládce. Byla to hvězda královské 
moci. Podle Claudia Ptolemaia, nejvýznačněj-
šího astronoma starověku, nejmocnější půso-
bení Jupitera bylo v souhvězdí Ryb, ve svém 
astrologickém domově. Z hliněných babylón-
ských astronomických tabulek (jímž se říká 
odborně ostraka) víme, že starověcí pozorova-
telé měli tyto znalosti o pohybu Jupitera a Sa-
turna: Saturn a Jupiter se setkávají průměrně 
jednou za dvacet let, kdy se však pouze míjejí. 
Toto míjení je sice také konjunkcí s určitým 
vlivem, ale celkem nezajímavým, protože pla-
nety se k sobě moc nepřiblíží. Pouze jednou za 
258 let dochází ke konjunkci třikrát během 
několika měsíců, ovšem ta nastává vždy 
v jiném souhvězdí  zvěrokruhu. K trojnásobné 

konjunkci v témže souhvězdí zvěrokruhu do-
chází pouze jednou za 794 let. Tyto poznatky 
zcela odpovídají skutečnosti, jak ji znají sou-
časní astronomové. 
 Zkusme se nyní vžít do představ tehdejších 
astronomů. Žili v naprosto historické epoše. 
Za jejich života a před jejich očima dojde 
k úkazu, který má mimořádný, ba přímo světo-
dějný dosah. Jupiter a Saturn se setká po 794 
letech v souhvězdí Ryb s přiblížením pouze 
jednoho jediného obloukového stupně! Navíc, 
vzhledem k mimořádné blízkosti Slunce se 
Jupiter ukáže jako zvláště zářivá hvězda  
v nejjasnějším třpytu. (Podotýkám, že Jupiter 
byl chápán jako hvězda světovládce!) Trojná-
sobná konjunkce planet byla dopředu vypočte-
na na 10.6., 24.7. a 15.9. roku 7 před Kristem. 
O tomto výpočtu budoucího úkazu nás infor-
muje klínopisná ostraka VAT 290 + 1836 
ze Státního muzea v Berlíně. Další ostraka č. 
35429 s označením Sp II 142, která je uložena 
v Britském královském muzeu, tento výpočet 
potvrzuje a zaručuje správnost rekonstrukce 
výpočtu. (Mimochodem, podle našich součas-
ných astronomických výpočtů je určení kon-
junkcí naprosto přesné.) Obě ostraky se nalez-
ly při archeologickém výzkumu města Sippar, 
severně od Babylónu. 
 Na základě zjištěných faktů byla úvaha 
astronomů docela logická: v židovském náro-
dě se narodí mimořádná, světovládná osob-
nost. Tuto zcela zvláštní událost není možné 
jen tak pominout. Proto se v příslušném čase 
vydávají na cestu, i když do země Židů vede 
cesta dlouhá téměř 1200 km. 
 Nám je jasné, že jestliže se astronomové - 
mudrci vydali na cestu, způsobila to milost 
Boží. Ale tato milost Boží působila skrze při-
rozené astronomické úkazy a skrze přirozené 
poznání těchto starověkých vědců. 
 Celá tato právě popsaná skutečnost harmo-
nicky zapadá do vícero dalších historických 
událostí, které nám upřesňují a potvrzují, že 
narození našeho Pána a budoucího Spasitele se 
událo na přelomu roku 8 až 7 před Kristem a 
to s přesností na několik měsíců. 

Bohoslužby v Bašce v prosinci 
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01.12. Neděle sv. Edmund Kampián 
(1. neděle adventní) 

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

04.12. Středa sv. Jan Damašský, sv. Barbora 7:00 Růžencová - za živé a + členy 

06.12. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Karla Kaňáka a za + z rodiny 

07.12. Sobota První sobota v měsíci 7:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovu, Trojač-
kovou, Sochovou a nemocnou osobu 

08.12. Neděle (2. neděle adventní) 
Sbírka na TV Noe 

10:00 Za + rodinu Staníkovou a Gavlaso-
vou 

09.12. Pondělí Slavnost Panny Marie počaté 
bez poskvrny prvotního hříchu 

17:00 Za živé a + členy rodiny Alexovy 

11.12. Středa sv. Damas I. (Hostivít) 7:00 Za živou a + rodinu Handrejchovou a 
Píšťkovou 

13.12. Pátek sv. Lucie (Světluše) 17:00 Za živé a + z rodiny Kasíkovy, Šigu-
tovy, Lazarovy a za + Evu Marešovou 

14.12. Sobota sv. Jan od Kříže 7:00   

15.12. Neděle sv. Valerián 
(3. neděle adventní) 
Sbírka na potřeby farnosti 

10:00 Za živou a + rodinu Žabkovou a 
Křistkovou 

18.12. Středa sv. Rufus a Zosim 7:00   

20.12. Pátek sv. Dominik Siloský 17:00 Za + Vladimíra Juroka a bratra Stani-
slava 

21.12. Sobota sv. Petr Kanisius 7:00 Za živou a + rodinu Bělicovou, Siudo-
vou a Kovalovou 

22.12. Neděle sv. Servul 
(4. neděle adventní) 

10:00 Na úmysl dárce a za Boží požehnání 

24.12. Úterý Štědrý den 

15:00 Za děti z naší farnosti 

24:00 Za + Jana Žídka, manželku, dceru, 
zetě, vnuka s manželkou a za + ro-
diče Vávrovy 

25.12. Středa Slavnost Narození Páně 10:00 Za + Josefa Bayera, manželku Jaro-
slavu, rodiče a švagra Svatopluka 

26.12. Čtvrtek sv. Štěpán 10:00 Za živou a + rodinu Jurokovou 

27.12. Pátek sv. Jan Evangelista 17:00 Za + Vítězslava Čapčucha, rodiče a 
živou rodinu 

29.12. Neděle sv. Tomáš Becket 
Svátek Svaté rodiny 

10:00 Za rodiny naší farnosti 

31.12. Úterý sv. Silvestr 15:00 Za + Silvestra Klečku, manželku, sy-
na, snachu, zetě a rodiče z obou stran 

V průběhu adventní doby se budou v Bašce konat roráty, a to vždy ve středu a v sobotu od 7:00 
hodin. 


