Bohoslužby ve Skalici v lednu
01.01. Středa Slavnost Matky Boží Panny
Marie
03.01. Pátek sv. Jenovéfa
(První pátek v měsíci)

-4-

8:30 Za živé a + farníky

8:30 Na úmysl dárce

06.01. Pondělí Slavnost Zjevení Páně
Tři králové

17:00 Za + Václava Plíška a živou rodinu
Plíškovu

09.01. Čtvrtek sv. Julián
12.01. Neděle sv. Probus (Pravoslav),
Svátek Křtu Páně

17:00 Za + Karla Dorňáka a rodiče
8:30 Na úmysl dárce

14.01. Úterý sv. Sáva Srbský
16.01. Čtvrtek sv. Marcel I.

17:00 Na úmysl dárce
17:00 Za Julii Novákovou a rodiče a duše v
očistci
8:30 Za + Karlu Žiškovou, rodiče a bratry s manželkami

Svátek Hromnice připomíná událost
z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka
Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a
spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval
„světlem k osvícení národů“.

17:00 Na úmysl dárce
17:00 Za + Josefa Lišku a manželku
8:30 Za + Rudolfa Bočka, manželku
Kristýnu, syna a dcery
17:00 Na úmysl dárce
17:00 Na úmysl dárce
8:30 Za + Václava Plíška a živou rodinu
Plíškovu

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle
pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11.
století: v tento den se světily svíčky
„hromničky“, které se během bouřek zapálené
dávaly do oken a měly spolu s modlitbou
chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve
končila vánoční doba a sklízely se betlémy z
chrámů, často i z domácností.
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Farní časopis pro Skalici a Bašku

Tříkrálová sbírka 2020

17:00 Na úmysl dárce

05.01. Neděle sv. Telesfor
(2. neděle po Narození Páně)

19.01. Neděle sv. Márius a Marta a jejich
synové
(2. neděle v mezidobí)
Sbírka na potřeby farnosti
21.01. Úterý sv. Anežka Římská
23.01. Čtvrtek sv. Ildefons
26.01. Neděle sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
(3. neděle v mezidobí)
28.01. Úterý sv. Tomáš Akvinský
30.01. Čtvrtek sv. Martina
02.02. Neděle Svátek Uvedení Páně do
chrámu
Hromnice

Zrníčko

leden
2020

Milí farníci,
blíží se konec roku, a s ním i začátek roku
nového. A to mimo jiné znamená, že již po
dvacáté se do našich ulic a domovů vydají
charitní tříkráloví koledníci. Stejně jako v
uplynulých létech budou chodit dům od domu,
přát vše dobré a vybírat finanční příspěvky na
pomoc potřebným a rozvoj charitního díla.
Tříkráloví
koledníci přinášejí do našich domovů
požehnání,
prostřednictvím symbolického
K+M+B roznáší vánoční
poselství
o
tom, že se
Slovo
stalo
tělem.
Přípravy
na sbírku jsou
v plném proudu, máme připraveny tašky s cukříky i dárky a začínáme
pečetit pokladničky, nyní už chybí jen to nejdůležitější – koledníci. Bez koledníků by nebyla sbírka čím je, a bez Vaší pomoci a podpory
by nebylo koledníků. Prosíme Vás tedy o Vaše
zapojení do koledování Tříkrálové sbírky, o
Vaše požehnání na cestu pro malé i velké koledníky. Společně vytváříme krásnou tradici,
která spočívá v šíření dobrého slova dům od
domu. Stejně jako loni jsme si pro naše koledníky připravili dárek navíc, i tentokrát máme
mimo jiné pro koledníky volné vstupenky do
Aquaparku Olešná, využitelné až do konce
února 2020.

A jak získané finanční prostředky využijeme? Z vykoledovaných peněz se do Charity
Frýdek-Místek v souladu s rozhodnutím České
biskupské konference vrací 65% získaného
obnosu. Záměry, které nám schválila Tříkrálová komise při Diecézní charitě ostravskoopavské pro příští rok jsou obdobné jako v
minulých letech. Chceme upravit a zlepšit podmínky
pro
poskytování
služeb v Domově pokojného stáří a
Oáze pokoje,
vybudovat
zázemí
pro
terénní služby.
Nicméně nezapomeneme
ani na děti a
mládež a podporu zajištění
volnočasových a vzdělávacích aktivit
a na stále potřebný provoz
služby domácí zdravotní péče pro potřebné
nemocné.
Zájemci o koledování se mohou hlásit u
svých místních koordinátorů.
Bližší informace o sbírce naleznete na webu Charity Frýdek-Místek nebo Tříkrálové
sbírky. Děkujeme za Vaši pomoc a podporu
nejen Tříkrálové sbírce a přejeme hojnost Božího požehnání v roce 2020.
Mgr. Martin Hořínek
ředitel Charity Frýdek-Místek
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MMUVD-DN-4
Milé děti, jakpak se máte v nové roce?
Doufám, že báječně! A jelikož s novým rokem
se
pojí
ono
známe
slovíčko
„PŘEDSEVZETÍ“, nemohu jinak, než jej zde
uvést a něco málo Vám o něm říci. Ti, kdo si
nejsou tak úplně jistí
významem tohoto slůvka, zde mají krátké vysvětlení. Předsevzetí je
něco, co si můžete úplně celé vymyslet. Může
to být skvělý nápad!
Něco, co chcete dělat,
něco, co jste třeba ještě
nikdy nedělaly. Třeba
můžete začít hrát na
nějaký nový hudební
nástroj, nebo malovat,
sportovat, můžete se
učit nový jazyk! Zkrátka, čím úžasnější věc
vymyslíte, tím lépe.
Hlavně pozor na to,
abyste nebyly jako dospěláci. Ti si většinou stanoví takové nesmyslně velké cíle a skoro nikdy je nedodrží. Důležité je začít postupně, pomalu, nemusí to být
nic velkého, ale mělo by to být něco, z čeho
budete mít opravdu radost a co Vás bude bavit. Pokud si právě teď lámete hlavu s tím, co
by to mělo být, nebo jak na to jít, můžu Vám
poradit. Kdo už ale nápad máte, berte tenhle
jen jako inspiraci, nebo jednu z mnoha možností, které se Vám jistě prohání Vaši bystrou
hlavičkou.
Tak, co byste třeba řekly tomu, kdybyste se
rozhodly ČÍST. Ne, jen tak obyčejně, to, co
musíte, poněvadž Vám to řekli ve škole, ale
úplně jinak! Prvním krokem je, najít si dobrou
knížku! Jak? Třeba se cestou ze školy zastavte
v nějakém knihkupectví, pokud Vás tam nějaká kniha zaujme, vezměte ji do ruky a přečtěte
si, co se o ní píše. Knihkupectví má tu výhodu,
že tam máte všechny žánry přehledně uspořádané, a navíc jsou zde všudypřítomní ochotní
prodavači, a ti často dobře poradí. Někteří se
docela vyznají a vůbec se nemusíte bát si

s nimi popovídat. Stejně tak si můžete Vaši
budoucí úžasnou knížku vybrat z pohodlí domova za pomocí chytrých telefonů. Jakmile
máte vybráno, musíte poprosit maminku, nebo
tatínka, aby Vám knihu zakoupili, poněvadž ta
kniha za to stojí! Pokud
se Vám předchozí kroky
podaří splnit a knížku
budete držet ve svých
rukou, najděte si nějaké
pohodlné
místečko,
uvařte si teplý čajík,
nebo cokoli jiného, co
máte rády, a pusťte se
do čtení! A klidně to
pořádně
prožívejte,
smějte se nahlas, zachumlejte se pod peřinu,
když se budete bát, užívejte si to na 100%.
Protože ve chvíli, kdy
čtete, jste to jen vy a váš
příběh. V tom příběhu si
můžete
odpočinout,
můžete být se svými hrdiny, můžete všechno!
I když děj přímo neovlivníte, přesto vaše hlava
přemýšlí, hledá řešení, představuje si, jak by to
mohlo dopadnout, a co by se mohlo stát právě
teď. Svého knižního hrdinu si také nějak představujete, a dáváte tak do něj kus sebe. Pokud
Vás něco pobaví tak, že Vám to udělá fakt
radost, zapište si to. Nemusíte psát čtenářský
deník, jen si někam do bločku napište větu,
nebo myšlenku, která Vás rozveselila, nebo u
které jste si řekly: „Tak tohle přesně sedí!“
Čtení je skvělá věc. Bavte se o tom, co jste
přečetly s kamarády, zkuste jim nějakou knihu
i doporučit, protože tím zkrátka uděláte hodně
pro sebe i pro ně. No, když už se do toho pustíte, udělejte si doma takovou svoji
„Soukromou knihovničku,“ kterou budete postupně doplňovat. Vracejte se ke svým knihám, půjčujte je někomu, zkrátka mějte z nich
radost a užívejte si je. Knihy jsou totiž poklad!
Skutečně je to tak. Každá knížka, kterou si
přečtete, Vám totiž kromě příběhu samotného
dá víc, než si dovedete představit. A co Vám
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Bohoslužby v Bašce v lednu
01.01. Středa Slavnost Matky Boží Panny
Marie
03.01. Pátek sv. Jenovéfa
(První pátek v měsíci)

10:00 Za + Karlu Fabíkovou

04.01. Sobota bl. Anděla z Foligna
(První sobota v měsíci)
05.01. Neděle sv. Telesfor
(2. neděle po Narození Páně)

8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
10:00 Za Františku a Jaroslava Volných a
vnuka Davida

06.01. Pondělí Slavnost Zjevení Páně
Tři králové
10.01. Pátek sv. Agathon (Dobromil)
12.01. Neděle sv. Probus (Pravoslav)
Svátek Křtu Páně
15.01. Středa sv. Pavel Poustevník
17.01. Pátek sv. Antonín Veliký
19.01. Neděle sv. Márius a Marta a jejich
synové
(2. neděle v mezidobí)
Sbírka na potřeby farnosti
22.01. Středa sv. Vincenc
24.01. Pátek sv. František Saleský
26.01. Neděle sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
(3. neděle v mezidobí)
29.01. Středa sv. Sulpicius
31.01. Pátek sv. Jan Bosko
01.02. Sobota sv. Pionius
(První sobota v měsíci)

18:00 Za + Augustina Závodného, rodiče a
požehnání pro živou rodinu
17:00 Na úmysl dárce
10:00 Za + Rudolfa Vavříka, manželku a
ostatní zemřelé z rodiny
8:00 Na úmysl dárce
17:00 Na úmysl dárce
10:00 Za + Silvestra Klečku, manželku,
švagra a rodiče z obou stran

02.02. Neděle Svátek Uvedení Páně do
chrámu
Hromnice

10:00 Za + Marii a Jindřicha Tesarčíkovy,
dcery Drahomíru a Marii a zetě
Josefa

všechno dá, na to přijdete samy, pokud si ty
poklady otevřete.
Dobrá, a takhle můžete postupovat u všeho, co se rozhodnete dělat! Přemýšlejte o tom,
protože všechno jde vymyslet hezky, ze všeho
můžete mít radost. Schválně, kdybych si místo
předchozích řádků uvedl předsevzetí takto: „Je
nový rok, musím víc číst, protože je to dobré a
potřebuju něco načíst do školy, a taky tam a
tam. No, alespoň 10 knih za tento rok musím

18:00 Na úmysl dárce

8:00 Na úmysl dárce
17:00 Na úmysl dárce
10:00 Za + Františka Carbola, manželku
Marii, dceru Marii a rodiče z obou
stran
8:00 Na úmysl dárce
17:00 Na úmysl dárce
8:00 Za + Zdenku Kožuchovou

stihnout, ať se děje, co se děje.“ Upřímně,
takhle by se mi do nějakého čtení taky nechtělo. A možná bych přečetl jednu knihu, potom
bych na čtení zapomněl a na konci roku bych
si jako mnozí naši dospělí řekl: „Tak třeba
příště!“
Vy na příště nic neodkládejte, dělejte to, co
Vás baví a mějte se vesele!
Váš Dospělák!

