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Tradice sbírky Svatopetrský haléř nebo také 
Petrův haléř sahá až do 8. století, kdy obyva-
telé Anglie začali posílat papeži každoroční 

příspěvek a tento zvyk se postupně rozšířil do 
celé Evropy. Papež tak může finančně pomá-
hat po celém světě tam, kde to je zapotřebí. 

02.02. Neděle Svátek Uvedení Páně do 
chrámu 
Hromnice 

8:30 Za + Václava Plíška a živou rodinu 
Plíškovou 

04.02. Úterý sv. Ondřej Corsini 17:00 Za + Marii Pavlíkovou, manžela a děti 

07.02. Pátek sv. Richard 
(První pátek v měsíci) 

17:00 Za + Josefa Koloničného, rodiče, dce-
ru s. M. Josefu Marii, syny Jana, 
Bedřicha a Josefa 

09.02. Neděle sv. Apollonie 
(5. neděle v mezidobí) 
Pomazání nemocných 

8:30 Za + Ludvíka a Hedviku Muroňo-
vy, Marii a Viléma Sysalovy, rodiče 
z obou stran a duše v očistci 

11.02. Úterý Panna Maria Lourdská 17:00 Za + Jana Skotnicu, P. Františka 
Hrabce a živou rodinu 

13.02. Čtvrtek sv. Kateřina Ricciová 17:00   

16.02. Neděle sv. Juliána 
(6. neděle v mezidobí) 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za + Jaroslava Ludvíka Mikoláše, 
manželku a dcery 

18.02. Úterý sv. Simeon 17:00 Za + Hildegardu Lasákovou, manžela, 
syna a Gertrudu Lasákovou 

20.02. Čtvrtek sv. Nikefor 17:00   

23.02. Neděle sv. Polykarp 
(7. neděle v mezidobí) 
Sbírka "Haléř svatého Petra" 

8:30 Za + Lenku Pavlišovou k 15. výročí 

25.02. Úterý sv. Valburga 17:00   

26.02. Středa sv. Alexandr 
Popeleční středa 
den přísného půstu 

17:00 Za + Františka a Marii Koloničných 

27.02. Čtvrtek sv. Gabriel od Bolestné Panny 
Marie 

17:00   

01.03. Neděle sv. Suitbert 
(1. neděle postní) 
Křížová cesta v 8:00 

8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela 
Jana, syny Stanislava, Karla, Jana, 
Bedřicha, Evžena a Ladislava, sna-
chy Jarmilu a Hedviku, vnuky Sta-
nislava a Karla a duše v očistci 

Zrníčko 
Farní časopis pro Skalici a Bašku 
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 Pokora patří k postní době, ale nejen k ní. 
Současnému člověku je ze všech stran zdůraz-
ňováno, jaká různá má práva. Pokora je proto 
pro něj výraz velmi diskutabilní. Pokora totiž 
předpokládá uznání existence něčeho, co exis-
tuje nezávisle na něm 
samotném a co jej převy-
šuje. A to dnešnímu člo-
věku moc nevoní. Vždyť 
přece JÁ MÁM PRÁ-
VO…  
 Nicméně Bůh po nás, 
věřících, pokoru požaduje 
a vícekrát to v evangeliích 
také zdůrazňuje. Znamená 
to snad, že věřící jsou ve 
svých právech nějak Bo-
hem omezeni? Vůbec ne! 
Chyba je v našem špat-
ném chápání pokory! 
 Pokora není nějaké 
patolízalství, či podbízivé 
pochlebování, anebo snad bolestínské snášení 
veškerých křivd. Správná pokora znamená 
hluboké uvědomění si mého správného místa v 
celém řádu stvoření. Správná pokora má tento 
postoj: ano, uznávám, že zde existuje Bůh, 

který mě stvořil a uznávám, že jsem na něm 
zcela a úplně závislý. Uznávám, že nejsem 
středem všeho já sám, ale že je zde někdo, kdo 
má daleko vyšší moc než já a já jsem této moc 
podřízen. 

Taková pokora není hrbe-
ní se před Bohem, anebo 
snad jakési sebeponižová-
ní. Správná pokora je 
„rovný“ postoj před Bo-
hem, kterého uznávám 
jako moc, na níž jsem 
plně závislý a současně 
jako moc, která mě bez-
mezně miluje a právě 
proto mě obdarovává 
vším, co nejsem schopen 
si zajistit já sám svými 
vlastními silami. A přesně 
takové uznání Boží svr-
chovanosti je to, co po nás 
Bůh požaduje a co Bůh 

nazývá pokorou. 
 Můžeme sami vidět, že takový postoj není 
pro křesťana, který Boha opravdu miluje, vů-
bec těžký a už vůbec pro něj neznamená něja-
ké omezování jeho práv. 

Blíží se postní doba 

 Všichni víme, jak vypadá kříž. Napadlo 
nás někdy, proč kříž vypadá právě tak, jak 
vypadá a není jiný? Má to svoje hluboké Boho
-lidské příčiny.  
 Kříž je složen z části směřující shora dolů  
- to je symbol Boha, který se sklání ve své 
nekonečné lásce ke každému člověku. Ovšem 
také můžeme říci, že tato část kříže směřuje 
opačným směrem, a to zdola nahoru: máme 
také pravdu! To je symbolem člověka, který si 
je vědom, že bez Boha není ničím a proto se k 

němu vztahuje… Kříž má ale i příčnou část 
směřující zleva doprava - to je znamením las-
kavého vztahu, který má mít každý jednotlivec 
- a tedy i já - ke společenství těch, se kterými 
žiji. A opačný směr ukazuje, že ani tomuto 
společenství všech lidí nemůže být lhostejný 
osud a způsob života jednotlivce, tedy mě sa-
motného se všemi mými oprávněnými potře-
bami. 
 Skutečně, kříž je jedno z nejjednodušších 
znamení a současně jedno z těch nejhlubších! 

Kříž 
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 Jsou tři hodiny ráno a není to nic divného, 
protože tohle je přesně ten správný čas k roz-
hovoru s Pánem Bohem a mistrem Platónem. 
S těmi dvěma mě to baví! Jelikož, když o nich 
přemýšlím a říkám si, co by na to či ono odpo-
věděli a k tomu, když přidám svou odpověď 
já, je to neskutečně zajímavé! Tedy, kdož máte 
zájem, o co jde, čtěte dál.  
 Za prvé, Platón má moudrou odpověď 
téměř na všechny zapeklité otázky. Pán Bůh to 
většinou vyvrací, anebo potvrzuje se 100 % 
platností, a já to všechno poslouchám. Pravda, 
dost často kladu otázky, na které mi nikdo 
neodpovídá, jelikož se Ti dva baví spolu, nebo 
si já tu odpověď vyslechnout nechci, protože 
se mi buď nelíbí, nesouhlasím s ní, nebo ji 
ještě znát nemám. Možná. Říkám si, že my 
pozemšťané to máme docela nelehké. 
 Za druhé, Pán Bůh se nás snaží dobře 
vést, sem tam nám ukazuje cestu, ale to vše se 
děje v naprosté svobodě založené na našich 
rozhodnutích. To je fajn. Svoboda. Platón, 
jakožto moudrý člověk, jelikož sám sebe za 
moudrého nepovažuje, tedy v mých očích 
moudrý je, zase říká, že odpovědi na otázky 
mají být jednoduché, věcné, rozumné, smyslu-
plné a měly by nás uspokojit. A tak se Pána 
Boha často ptám, proč mlčí? Proč mi neodpo-
vídá? Proč, když poslal na svět tak moudrého 
člověka, který říká, že s láskou a otevřeností 
má člověk pokorný dostat odpověď na to, na 
co se táže, vždy? A tak Pánu Bohu povídám: 
„Pane Bože, jsi úžasný, vím, že mi odpovíš. A 
chápu-li to správně, odpovídáš různými způso-
by. Někdy jsou to situace, myšlenky a někdy 
je to mlčení. A někdy prostě odpovídáš v na-
prostém tichu.“ Jasně, nedám se. Ač mistr 
filozof říká, že odpověď má být taková, či 
onaká. Má pravdu a je asi trochu nesmyslné 
porovnávat názory Boha a člověka. Jenže tím, 
že tohle dělám, většinou když nemůžu spát, 
dostávám odpovědi, které mě upevní v tom, že 
Pán Bůh odpovídá vždy s láskou a neuvěřitel-
ným způsobem, takovým, který by žádný filo-
zof svou rozumností nedokázal vysvětlit. Ale 
Platón má taky pravdu. Jelikož odpovědi hle-

dá. A hledá je velmi dobře. Hledá je s poko-
rou. Já taková nejsem. Často. Někdy se mi daří 
být trpělivá a na odpověď si počkat, nebo ji 
přijmout, když ji dostanu, ať je, jaká je. Ale 
někdy chci odpověď podle mých představ. 
Dám Pánu Bohu otázku, a čekám, že mi odpo-
ví to, co slyšet chci. Pokud tomu tak není, če-
kám dál, až přijde „ta správná.“ Odpovídá-li 
Platón v dialogu některému ze svých učňů, 
vždy stojím za Platónem, za jeho odpovědí, 
jelikož se mi zdá ta nejsprávnější, neb Platón 
je učený a moudrý. A učňům se ty odpovědi 
mnohdy také nezdají, také je nepřijímají a 
často odchází pohoršeni a jdou si pro odpově-
di, které jim řekne někdo jiný tak, aby jim 
přinesly ono uspokojení.  
 Tak, a teď už je jasné, kam tím mířím. Je 
to jednoduché. Když je pro mě Bůh ten nej-
vyšší, ten, kterému věřím, ten, kterého mám 
doopravdy nejradši, ten, který mi vždy ukazuje 
cestu, dává mi svobodu, odpovídá mi na otáz-
ky různými způsoby, tak proč mám problém s 
tím, že to není dost jasné, dost komfortní, dost 
dobré pro mě? Věřila bych filozofovi, protože 
je to snazší? Protože se vlastně nejedná o mě, 
ač podstata věci je naprosto stejná? 
 Kdyby si někdo svatý četl rozpravu o Bohu 
a člověku, tak by chápal člověka, ale smál se 
mu, a Pánu Bohu by dal vždy za pravdu, jeli-
kož by neměl žádných pochybností o tom, že 
jsou to odpovědi pravdivé, a pro nás nejlepší. 
Zdá se to tak jasné, a přesto jsme my lidé tak 
často nespokojení. Možná by nebylo špatné 

Pán Bůh, Platón a já 
Bohoslužby v Bašce v únoru 
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zkusit se na odpovědi, které dostáváme, dívat 
očima člověka, za kterého se považujeme. Za 
člověka věřícího, tedy milujícího Pána Boha, 
kterému věříme, a jehož odpověď je pro nás 
vždy ta nejlepší, ač se nám to zprvu nemusí 
zdát. Nechci být jako učeň, který půjde pro 

lepší odpověď k někomu, kdo mu ji dát nemů-
že, ač by se mu zpočátku zdála lepší. Tak to 
vidíte, buďme trpěliví, a věřme tomu nejlepší-
mu učiteli. 
 
       Veronika Kohutová  

01.02. Sobota sv. Pionius 
(První sobota v měsíci) 

8:00 Za + Zdenku Kožuchovou 

02.02. Neděle Svátek Uvedení Páně do 
chrámu 
Hromnice 

10:00 Za + Marii a Jindřicha Tesarčíko-
vy, dcery Drahomíru a Marii a zetě 
Josefa 

05.02. Středa sv. Agáta (Háta, Dobruše) 8:00 Růžencová - za živé a zemřelé členy 

07.02. Pátek sv. Richard 
(První pátek v měsíci) 

18:00 Za + Leopolda Pastrňáka, bratry a 
rodiče 

09.02. Neděle sv. Apollonie 
(5. neděle v mezidobí) 
Pomazání nemocných 

10:00 Za + Marii Vojkůvkovou, manžela 
a rodiče z obou stran 

12.02. Středa sv. Benedikt Aniánský 8:00   

14.02. Pátek sv. Valentin 17:00 Za + Františka Juroka a dva syny 

16.02. Neděle sv. Juliána 
(6. neděle v mezidobí) 

10:00 Za + Janu Kotkovou, manžela a 
rodiče 

19.02. Středa bl. Godšalk 8:00   

21.02. Pátek sv. Petr Damiani 17:00 Za + Ludmilu a Antonína Dibelkovy a 
za živou rodinu 

23.02. Neděle sv. Polykarp 
(7. neděle v mezidobí) 
Sbírka "Haléř svatého Petra" 

10:00 Za + z rodiny Vasilišinovy, Kvičalo-
vy a Pargačovy 

26.02. Středa sv. Alexandr 
Popeleční středa 
den přísného půstu 

18:00   

28.02. Pátek sv. Roman 17:00   

01.03. Neděle sv. Suitbert 
(1. neděle postní) 
Křížová cesta v 9:30 

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

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2020 
Ke dni uzávěrky tohoto čísla činil celkový 
výtěžek tříkrálové koledy (tedy bez Tříkrálo-
vého koncertu) 112 177 677 Kč, přičemž  k 

tomuto dni bylo úředně rozpečetěno a sečteno 
86,2% pokladniček. Průběžné výsledky může-
te sledovat i v detailu po jednotlivých obcích 
na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky/  


