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Křížové cesty se v obou kostelech naší farnosti 
budou konat vždy před nedělní mší svatou. Ve 
Skalici v 8:00 hodin a v Bašce v 9:30. 

Příležitost k velikonoční sv. zpovědi bude ve 
čtvrtek 2. 4. 2020 od 16:00 ve Skalici a od 
17:15 v Bašce. 

01.03. Neděle sv. Suitbert 
(1. neděle postní) 

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 

03.03. Úterý sv. Kunhuta 17:00 Na úmysl dárce 

05.03. Čtvrtek sv. Teofil (Bohumil) 17:00 Na úmysl dárce 

06.03. Pátek bl. Friedrich (Bedřich, Miro-
slav) 
(První pátek v měsíci) 
Adorace v 16:30 

17:00 Za + Bohumila Bezecného, rodiče a 
prarodiče z obou stran 

08.03. Neděle sv. Jan z Boha 
(2. neděle postní) 
Novokněžské požehnání 

8:30 Za + Jiřinu a Františka Kunzovy, 
Josefa Materu a duše v očistci 

10.03. Úterý sv. Jan Ogilvie 17:00 Na úmysl dárce 

12.03. Čtvrtek sv. Kvirin 17:00 Za + otce a rodiče z obou stran 

15.03. Neděle sv. Longin 
(3. neděle postní) 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za Vojtěcha Dybu - 15. výročí úmr-
tí a nedožitých 80 let; za rodinu 
Dybovou a Boháčovou 

17.03. Úterý sv. Patrik 17:00 Za + Soňu Gottwaldovou k 5. výročí 
úmrtí a za živou rodinu 

19.03. Čtvrtek Slavnost sv. Josefa 17:00 Za + Stefanii Kaduchovou a rodinu 
Kaduchovou a Kapusňakovou 

22.03. Neděle sv. Epafrodit 
(4. neděle postní) 
Sbírka na TV NOE 

8:30 Na úmysl dárce 

24.03. Úterý sv. Kateřina Švédská 17:00 Na úmysl dárce 

25.03. Středa Slavnost Zvěstování Páně 17:00 Na úmysl dárce 

26.03. Čtvrtek sv. Kastulus (Haštal) 17:00 Za + Zdeňka Huvara a syna 

29.03. Neděle bl. Ludolf (Slavomil) 
(5. neděle postní) 

8:30 Za + Františka Mikoláše a rodiče 

31.03. Úterý bl. Balbína 17:00 Za + Ludmilu Radovou 

02.04. Čtvrtek sv. František z Pauly 17:00 Na úmysl dárce 

03.04. Pátek sv. Nikita 
(První pátek v měsíci) 

17:00 Na úmysl dárce 

05.04. Neděle sv. Vincenc Ferrerský 
Květná neděle 
(6. neděle postní) 

8:30 Za + Jana Galače a za živou a + 
rodinu Galačovou, Špokovou a Hal-
farovou 

Zrníčko 
Farní časopis pro Skalici a Bašku 

- 1 - 
 březen 

2020 

 Doba postní začíná za pár dní. Pár dní. 
Taky máte pocit, že všechno kolem utíká až 
moc rychle? Taky si občas uvědomíte, že se 
ani nestihnete pořádně zasmát se svou rodinou, 
se svými přáteli? Taky někdy nevíte, kde Vám 
„hlava stojí?“ A taky si říkáte, že život takový 
zkrátka je? Že nám nedovolí jednat jinak než 
ve spěchu a shonu? A možná si i říkáte, že je 
to každý rok dost podobné.  
 V době postní jsou nám křesťanům před-
kládána různá doporučení, o která bychom 
měli usilovat. O co se jedná, to dobře ví každý 
z nás. Jen pro pořádek. Měli bychom se sou-
středit na modlitbu, almužnu, půst, smíření se, 
… Je to opravdu důležité.   
 Jenže! My se ptáme, na CO se musíme 
zaměřit? A na mysl nám vyvstanou třeba tyto 
čtyři věci. A snažíme se na ně více myslet, což 
je správné, a možná se nám to do jisté míry, 
alespoň zpočátku, daří. Není špatné ptát se, 
CO mám dělat jinak. Ale! Možná by nebylo na 
škodu, ptát se také PROČ? Je asi snazší mít 
před sebou nějaký seznam doporučení, a vy-
brat si z něj něco, co pro mě bude přijatelné, 
co bych mohl zvládnout, a splnit tak své po-
vinnosti. Když se ale začneme sami sebe ptát: 
„Proč se v této době modlit více? Proč se chci 
postit? Proč chci být smířený?“ Dostaneme 
odpovědi, které nejsou povrchní. Slovo “CO“ 

nám mnohdy neumožňuje jít do hloubky. 
V době postní se ale máme snažit o něco hlub-
šího, musíme si odpovídat na otázky, musíme 
přemýšlet, a hlavně musíme chtít. Život křes-
ťana není život pohodlný. Vyžaduje úsilí, mu-
síme se snažit jej naplňovat, a to se nám nikdy 
nemůže povést, budeme-li se ptát jen otázkou 
„CO?“ Musíme vědět PROČ. Doba postní je 
krásným časem pro zodpovězení otázek. Je jen 
na nás, budeme-li se chtít zastavit, i když čas 
tak rychle utíká. Je jen na nás, zda o tom všem 
chceme hlouběji přemýšlet.  
 
       Veronika Kohutová  

Co? X Proč? 

 Farnost Skalice u Frýdku-Místku pořádá 
v sobotu 9. května 2020 poutní zájezd do Zla-
tých Hor na diecézní pouť rodin. 
 Odjezd v 6:30 hodin od kostela sv. Martina 
ve Skalici a v 6:45 z parkoviště za Obecním 
úřadem v Bašce. 
 Předběžná cena včetně oběda: 350,- Kč, 
děti do 15 let: 250,- Kč 
 Přihlásit se lze do 31.3.2020 v sakristii 
obou kostelů nebo u P. Mgr. Pawla Grodka – 
p.grodek@doo.cz  

Farní pouť do Zlatých Hor 
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 Milé děti, toto psaní se pro mě stalo sku-
tečnou výzvou. Rozhodl jsem se totiž napsat 
Vám něco o sobě tak, abyste hned nepoznaly, 
kdo vlastně jsem. Byl to skutečný oříšek. Jen-
že, pokud je něco jednoduché, není to většinou 
nikterak zajímavé. Máte-li v životě překážku, 
která se jeví jako velká, vyplývá z podstaty 
věci jedno: „Řešení nebude snadné, ale zajisté 
bude pestré, kreativní, zábavné a taky nikdy 
nebudete vědět, jak to nakonec skončí.“ A 
přesně tohle mám rád!  
 Tak tedy. Jsem sice Dospělák, ale chodím 
do školy stejně jako vy. Dále 
pak, stejně jako některé z Vás, 
mě škola hrozně moc baví! 
Rád hraji na pár hudebních 
nástrojů, ale musím Vám říct, 
že jsem takový dosti legrační 
muzikant, a to znamená, že 
hraji jen tak pro radost, a lidé 
kolem se radují. Zkrátka nej-
sem žádný profík. Rád cho-
dím na procházky po horách, 
ale to vy určitě také. Někdy 
chodím i na delší procházky, 
tak dlouhé, že abyste došly do 
cíle, musíte jít a jít a jít, a potom ještě zase jít. 
Sport mám rád víc, když se na něj nemusím 
koukat v televizi. Nejlepší je vyběhnout si jen 
tak ven, a užívat si přírody, která je všude ko-
lem. Ale! Není to nic zvláštního, však i vy 
pořád někde pobíháte. To by tedy bylo pár 
obyčejných, ale krásných věcí, které ke mně 
patří. A nyní, aby toto čtení o Vašem milém 
Dospělákovi, kterého jak se ke mně doneslo, 
máte opravdu rády, stálo skutečně za to, po-
vím Vám o sobě i pár neobvyklých věcí. Kon-
krétně pět.  
 Za prvé. Miluji knihy! Moc! Příběhy, po-
vídky, historky, moudra, zápletky, legraci, 
tajemno a spousty dalších věcí, které knížky 
přináší, mám neskutečně rád. Z toho vyplývá 
jedna věc. Každý běžný dospělák touží po 
svém „vysněném domově.“ Někdo si jej před-
stavuje jako útulný dřevěný sroubek vysoko 
v horách, kde po ránu slyší jen přírodu a večer 
vidí na obloze hvězdy v takovém počtu a krá-
se, o které se mu v domečku u pouličního 

osvětlení ani nesnilo. Někomu stačí obytný 
karavan, hlavně aby mohl cestovat, a bydlet 
každý den někde jinde. Někdo zase tohle, jiný 
tamto. A já bych se nejraději zabydlel v nějaké 
městské knihovně. Vážně! Já vím, není prav-
děpodobné, že by to mohlo vyjít, ale snít o 
tom můžu.  
 Za druhé. Mám rád výšky. Čím výš jsem, 
tím se cítím svobodněji. Když jsem byl malý a 
moje maminka mě jen chvilinku nehlídala, 
(třeba musela uvařit oběd, nebo se starala o 
další mé sourozence) už jsem byl na tak vyso-

kém stromě, že mě tím nád-
herným výhledem přecházel 
zrak stejně, jako mamince 
dole, když mě spatřila. 
 Za třetí. Rád zpívám. A 
to ne jen tak obyčejně. Brou-
kám si pořád. Dalo by se říct, 
že zpívám víc, než mluvím. Je 
to takový domácí zvyk. U nás 
totiž zpívají všichni.  
 Za čtvrté. Tím se sice 
moc chlubit nechci, ale 
k člověku nepatří jen dobré 
věci. Patří k němu i lumpárny. 

A i já jsem takových lumpáren provedl nemá-
lo, a také se z nich poučil. Jedna z nich je ta-
ková úsměvná, tak Vám ji povím. Když jsou 
děti malé, zajímá je všechno. Vždyť to víte 
nejlépe. A mě jednu dobu zajímalo, jak chutná 
to krásné voňavé růžové mýdlo, které jsme 
mívávali v koupelně. A jelikož mám v povaze 
dělat věci pořádně, a nejen tak ledabyle, 
ochutnal jsem toto mýdlo, jak se patří. Pro 
maminku nebylo těžké přijít na to, že viník 
musel být někdo z nás. Jelikož ten velký kou-
sanec v našem růžovém mýdle byl jasnou sto-
pou, kterou ukazoval na přesného pachatele, 
který navíc voněl na celé kolo. Dnes si nepa-
matuji, jak mýdlo chutnalo, ani jak vonělo, ale 
vím, že o tom maminka často mluví, a tak je to 
asi pravda. Každopádně, obdivuji mou mamin-
ku, protože nejen já, ale i mí sourozenci byli 
velmi vynalézaví.  
 Za páté. Rád vymýšlím nové a nové věci. 
Skoro pořád nad něčím přemýšlím. K tomu 
můžu jen říct, že je to skvělé! Zkuste to taky. 
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Vynalézavost je vzácná vlastnost a k dětem tak 
nějak přirozeně patří.  
 Vidíte, teď mě znáte trochu víc. Je to jen 
málo věcí, ale i to stačí. Zcela jistě se zase 
příště něco dovíte. Možná o někom, nebo ně-

čem jiném. A opět to bude stát za to.  
 Těším se na Vás v dalším počteníčku.   
       
         Váš Dospělák  

01.03. Neděle sv. Suitbert 
(1. neděle postní) 

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

04.03. Středa sv. Kazimír 8:00 Růžencová - za živé a zemřelé členy 

06.03. Pátek bl. Friedrich (Bedřich, Miro-
slav) 
(První pátek v měsíci) 

18:00 Za + Karla Březinu, manželku a dceru 

07.03. Sobota sv. Perpetua a Felicita 
(Blažena) 
(První sobota v měsíci) 

8:00 Na úmysl dárce 

08.03. Neděle sv. Jan z Boha 
(2. neděle postní) 
Novokněžské požehnání 

10:00 Za + Annu Velkou a rodiče 

11.03. Středa sv. Eulogius z Kordoby 8:00 Za Petra Krpce, manželku a syna a za 
+ z rodiny Eliášovy 

13.03. Pátek sv. Patricie (Vlasta) 17:00 Za + Jindřišku Milatovou, manžela 
Jana, dceru Leonu Lhotskou a vnuka 
Vladislava 

15.03. Neděle sv. Longin 
(3. neděle postní) 
Sbírka na potřeby farnosti 

10:00 Za + Josefa a Boženu Bjolkovy, ro-
diče z obou stran, za + Josefa a Jar-
milu Garovy 

18.03. Středa sv. Cyril Jeruzalémský 8:00 Na úmysl dárce 

20.03. Pátek sv. Archip 17:00 Za + Annu Válkovou a manžela 

22.03. Neděle sv. Epafrodit 
(4. neděle postní) 
Sbírka na TV NOE 

10:00 Za + Josefa Kapsu 

25.03. Středa Slavnost Zvěstování Páně 18:00 Na úmysl dárce 

27.03. Pátek sv. Rupert 17:00 Za + Františku a ostatní + z rodiny 
Blahutové a Grygarové 

29.03. Neděle bl. Ludolf (Slavomil) 
(5. neděle postní) 

10:00 Na úmysl dárce 

01.04. Středa sv. Makarius (Blahomír) 8:00 Za + Jana Bělicu, manželku, 2 syny, 
snachu a ostatní + z rodiny Tesařovy a 
Bělicovy 

03.04. Pátek sv. Nikita 
(První pátek v měsíci) 

18:00 Za + syna Vlastimila 

05.04. Neděle sv. Vincenc Ferrerský 
Květná neděle 
(6. neděle postní) 

10:00 Za + Marii Kořenou, manžela, zetě 
Stanislava a rodiče z obou stran 


