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01.06. Pondělí sv. Justin, 
Památka Panny Marie Matky 
církve 

17:00 Za + Karla Petra a manželku, za + 
Emílii Očadlou a duše v očistci 
Za 75 let života, zdraví a Boží Požeh-
nání pro celou rodinu 

02.06. Úterý sv. Marcelin a Petr 17:00 Za + Františka Bělíka, rodiče, bratry a 
sestru a za + Jiřího Šokalu a rodiče 

04.06. Čtvrtek Svátek Ježíše Krista, Nejvyšší-
ho a Věčného Kněze 

17:00 Za + Karla Máje, manželku Cecílii, 
dceru Annu a celou rodinu 

05.06. Pátek sv. Bonifác 
(První pátek v měsíci) 

17:00 Za živou a + rodinu Platošovou a Hu-
bovou 

07.06. Neděle sv. Robert, 
Slavnost Nejsvětější Trojice 

8:30 Za + Jana Mičku, manželku Barbo-
ru, syny Jana, Pavla, Bohumila, dce-
ry Marii a Kateřinu a za živou a + 
rodinu Muchovou 

09.06. Úterý sv. Efrém Syrský 17:00 Za + Alžbětu Petrovou a manžela 

11.06. Čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně 17:00 Poděkování za 50 let manželství 

14.06. Neděle sv. Anastáz 
(11. neděle v mezidobí) 

8:30 Za + Ludmilu Galačovou, manžela 
Jiřího, bratra Josefa a manželku, 
zetě Jaroslava, Vladimíra a rodiče z 
obou stran 

16.06. Úterý sv. Benon (Zbyněk) 17:00 Za + Mantheose Kristalase, Vladislava 
Vytrvala, ženu a syna a za + z obou 

19.06. Pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova 

17:00 Za farníky 

21.06. Neděle sv. Alois Gonzaga 
(12. neděle v mezidobí) 
Sbírka na dostavbu Diecézního 
střediska mládeže ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí 

8:30 Za živou a + rodinu Kaniokovou 

25.06. Čtvrtek sv. Vilém, ct. Ivan 17:00 Na poděkování za 15 let kněžství o. 
Pawla 

28.06. Neděle sv. Irenej (Lubomír) 
(13. neděle v mezidobí) 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za živé a + farníky z Raškovic 

29.06. Pondělí Slavnost sv. Petra a Pavla 17:00 Za farníky 

30.06. Úterý sv. prvomučedníci římští 17:00 Na úmysl dárce 

03.07. Pátek Svátek sv. Tomáše 
(První pátek v měsíci) 

17:00 Na úmysl dárce 

05.07. Neděle Slavnost sv. Cyrila a Metodě-
je 

8:30 Za + rodiče Šišulákovy a Baranovy, 
za + sestru Marii a Johanku, syna 
Míroslava, duše v očistci a živou ro-
dinu z obou stran 

Zrníčko 
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 Milé děti! Váš drahý Dospělák se již nemů-
že dočkat, až Vás zase všechny uvidí. Nic ne-
může nahradit osobní setkání! Jen si to před-
stavte. Je dobré si někdy říct nahlas tyto sku-
tečnosti. A nejlepší na tom je, že všechny chá-
pete, dobře je znáte, a dokonce s nimi souhla-
síte. Jenže, nepřipadají Vám ani tak důležité, 
pokud máte možnost dělat cokoli si zamanete. 
Až když Vám někdo něco zakáže, a najednou 
je všechno jinak, všechny tyto zdánlivé malič-
kosti mají úplně jinou hodnotu.  
 A jelikož jsme se všichni přesunuli do vir-
tuálního světa více než u nás bylo obvyklé, 
uvedeme si tyto příklady. SMAJLÍK x 
ÚSMĚV. Představte si, že se Vám něco poda-
řilo, nebo se Vám stala nějaká legrační příhoda 
a tu chcete říct svým kamarádům. Nejrychlejší 
řešení je, vzít do ruky telefon, napsat tuto pří-
hodu s hromadou smějících se smajlíků, klik-
nout na šipku „odeslat,“ a je to! Kamarád na 
druhé straně si zprávu přečte, zasměje se, což 
vy sice nevidíte, ale po pár vteřinách Vám na 
oplátku přijde pěkný řádek žlutých hlaviček 
s obřím úsměvem. Vy se na ně podíváte, a 
všimněte si, většinou se lehce pousmějete. 
Není to smích, je to pousmání. Jak by to vypa-
dalo při osobním setkání víte všichni. Již bě-
hem vyprávění byste se smály, možná i tak 
moc, že by ten, kdo historku vypráví, nemohl 
pokračovat, protože by se smál s Vámi. Možná 
byste se až za břicho popadaly. Rozhodně by 
to bylo veselejší. Dalo by to více práce, do-
mluvit se s kamarádem, přijít k němu, pozvat 
někoho dalšího. Ale, stálo by to za to. U naše-
ho „online světa“ bychom si mohli uvést mno-
ho příkladů. Třeba ONLINE ŠŤOUCHNUTÍ x 
POPLÁCANÍ PO RAMENI, nebo RYCHLÁ 
ZPRÁVA NA MESSENGERU x ČAS NA 
POVÍDÁNÍ… Však to znáte. A právě proto, 
že to znáte, Vám o tom píši.  
 Nejdůležitější totiž není to, co všichni ví-
me. Protože, co si budeme povídat, člověk ví 
spoustu informací, důležitých, nedůležitých, 
zajímavých, nezajímavých,…  

 My se ale musíme naučit vnímat důležité 
věci ve všedních situacích. Důležitými teď 
myslím třeba ten úsměv, pohlazení, povídání si 
s kamarády. Všedními situacemi myslím oby-
čejný den, kdy jsme zdraví, svobodní, venku je 
hezky, nebo třeba i prší, maminka vaří oběd, 
zítra můžu jít do školy. Neděje se nic význam-
ného, je to obyčejný hezký den.  
 A teď pozor! Co můžete udělat? 
V návaznosti na předchozí řádky… Zahodit 
telefon, jít ven s kamarádkou, kamarádem, 
popovídat si a něco společně zažít. Můžete, ale 
třeba se Vám nechce. Víte, že je to důležité, že 
to může být fajn čas, ale přesto se Vám ne-
chce. Řeknete si: „Však můžu i zítra.“ A teď 
se zamyslete. Jak krásné je totiž říct: „Vždyť 
můžu i dnes.“  
 Milé děti, važme si obyčejných všedních 
dní, kdy můžeme dělat obyčejné věci, které 
stojí za to! 
 
         Váš Dospělák  

MMUVD-DN-6  

 Rád bych poděkoval všem, kteří se jakko-
liv aktivně podíleli a stále podílejí na boji s 
probíhající koronavirovou pandemií i všem, 
kteří na tyto naše bližní myslí ve svých mod-
litbách. 
 
Srdečné Pán Bůh zaplať! 
 
          P. Pawel Grodek 
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 Milí farníci, myslím, že mě již trochu zná-
te, a tak nejspíš tušíte, o jakých tématech píši 
nejraději. Tak tedy, ráda bych Vám napsala o 
opravdu nádherném lednovém závodě v našich 
kouzelných beskydských kopcích. Možná to 
sem úplně nepatří, ale přeci jen, v těch horách 
je člověk Pánu Bohu tak nějak blíže, a tak 
tohle povídání není zcela nemístné. Zvlášť 
v dnešní době může být takovou hezkou vzpo-
mínkou a zároveň povzbuzením.  
 Tedy, o co vlastně šlo. Cílem všech 1069 
závodníků, kteří se letošního závodu účastnili, 
bylo vyběhnout na Lysou horu a zpět, co nej-
vícekrát za 
24 hodin. 
Možná Vám 
to zní trochu 
jako blázni-
vý nápad. A 
já Vám ří-
kám, že je to 
dokonce víc 
než to. Jen-
že, přesto 
všechno, duše sportovce plesá a raduje se, 
jakmile má možnost sbíhat jeden kopec, dru-
hý, třetí, čtvrtý a pořád dokolečka. Nic složité-
ho. 
 Velmi důležitou roli však hraje podpora 
rodiny a kamarádů. Tak třeba maminka doma 
povídala: „A nechce už toho nechat a vrátit se 
domů?“ (Totiž, abyste rozuměli, ne, že by mi 
maminka nevyjádřila plnou podporu, ale je 
zaměstnaná na ortopedické ambulanci, a tak 
jako jediná z naší rodiny má pud zachování si 
dobrého zdraví.) Tatínek zase říkal, sedíce u 
počítače a sledujíce online výsledky: „Tipuju, 
že dá šest okruhů.“ Sestra o půl druhé ráno: 
„Avu, ty seš neskutečnej držák!“ A když se mi 
nad ránem na další okruh nechtělo, tak volá 
brácha: „Go, Kamo, Go!!“ Povím Vám, že je 
to neskutečně obrovský a ojedinělý zážitek. 
Možná si v tuto chvíli říkáte, že byste si tako-
vý závod také rádi zkusili. Musím Vám říct, že 
je to závod pro všechny, takže určitě neváhejte 
ani chvíli. Mohou se jej účastnit profíci i re-
kreační sportovci, věk není nikterak určující, 
běželi dědouškové i babičky a každý si to pro-

žil trochu jinak.  
 Třeba takový Tomáš Štverák vyběhl naho-
ru 14x a stal se absolutním vítězem. Mně se to 
podařilo 5x s tím, že čtvrté a páté kolo bylo co 
do běhu na míle vzdálené. Každé kolo bylo 
jiné. První bylo plné elánu, odhodlání a suché-
ho oblečení. Druhé rovněž, jelikož dole 
v depu, kde jsme měli občerstvovačku, bylo 
ještě dostatek jídla i teplých nápojů. Třetí ko-
lo, v mém případě již za tmy, bylo mrazivější, 
zasněženější, klouzavější, pomalejší a suché 
oblečení došlo. Čtvrté kolo se vyznačovalo 
především mírnou ospalostí v úsecích, kde byl 

terén rovina-
tý. Za běž-
ných podmí-
nek by za 
něj byl re-
kreační tu-
rista vděčný, 
ale takhle při 
závodě je 
tahle vábná 
rovinka pod-

nětem k odpočinku, a to se Vám potom hned 
zavírají oči. Pátý okruh byl o odvaze a o pevné 
vůli vyjít z vytopeného depa do zimního poča-
sí. Nastala totiž taková nepěkná situace, která 
mě odrazovala. Všichni mí spolubydlící spor-
tovci spali v teplých spacácích a nikdo z nich 
už se na vrchol nechystal. Jen jeden nespal, 
jelikož se zrovna vracel a povídal: „Hrozně 
tam nahoře fučí!“ Jenže, já naštěstí spacák 
neměla, protože Toník (můj drahý bratr) to 
řekl jasně: „Nejdeš se tam prospat, jdeš závo-
dit.“ A tak nezbývalo než se vydat na trať a 
závodit.   
 Víte, píšu Vám o tom všem moc ráda, a 
určitě ne proto, že bych se chtěla, či vůbec 
měla čím chlubit. Přeji si, abyste věděli, že 
jsem na Vás myslela, a že i když je to někdy 
těžké a náročné, vyplatí se jít jakoukoli pouť, 
závod, běh za lidi, které máte rádi. A tak by to 
mohlo být v něčem inspirující, třeba se někdy 
někde na nějakém závodě potkáme!  
 
        
       Veronika Kohutová  

LH 24 
Bohoslužby v Bašce v červnu 
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03.06. Středa sv. Karel Lwanga a druhové 8:00 Růžencová - za živé a + členy 

05.06. Pátek sv. Bonifác 
(První pátek v měsíci) 

18:00 Na úmysl dárce 

06.06. Sobota sv. Norbert 
(První sobota v měsíci) 

8:00 Na úmysl dárce 

07.06. Neděle sv. Robert, 
Slavnost Nejsvětější Trojice 

10:00 Za + Arnošta a Vítězslavu Carbolo-
vých, syny, dcery, zetě, snachy a 
vnuka 

11.06. Čtvrtek sv. Barnabáš, 
Slavnost Těla a krve Páně 

18:00 Za farníky 

12.06. Pátek sv. Jan z Fakunda 18:00 Za + Jana Řeháka, manželku, Zdeňku, 
rodiče a sourozence z obou stran 

14.06. Neděle sv. Anastáz 
(11. neděle v mezidobí) 

10:00 Za živou a + rodinu Blažkovou a 
Bystřickou 

17.06. Středa sv. Řehoř Barbarigo 8:00 Za + Jaroslavu Polachovou, manžela, 
syna, zetě a rodiče z obou stran 

19.06. Pátek sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. 
Romuald, 
Slavnost Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova 

18:00 Za + Ludmilu Adamcovou, manžela, 
syna a rodiče z obou stran 

21.06. Neděle sv. Alois Gonzaga 
(12. neděle v mezidobí) 
Sbírka na dostavbu Diecézního 
střediska mládeže ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí 

10:00 Za + Bohumíra Chovance, švagra 
Josefa a rodiče z obou stran 

24.06. Středa Slavnost Narození sv. Jana 
Křtitele 

8:00 Za farníky 

26.06. Pátek sv. Jan a Pavel 18:00 Za + Dagmar Hrčkovou, rodiče Libuši 
a Zdeňka Foldynovy a prarodiče z 
obou stran 

28.06. Neděle sv. Irenej (Lubomír) 
(13. neděle v mezidobí) 
Sbírka na potřeby farnosti 

10:00 Za + Albertinu Polochovou, manže-
la, syna a požehnání pro živou rodi-
nu 

29.06. Pondělí Slavnost sv. Petra a Pavla 18:00 Za + Otakara Válka a rodiče z obou 
stran 

05.07. Neděle Slavnost sv. Cyrila a Metodě-
je 

10:00 Za + Bohuslava Kavku, švagra, 
švagrovou a rodiče z obou stran 

 Tak, jako můžeme označit měsíc květen 
jako měsíc Panny Marie, je měsíc červen mě-
sícem úcty k Srdci Ježíšovu. I v naší farnosti 
se proto budou konat adorace Nejsvětější Svá-
tosti, a to následovně: 
 

Kostel sv. Martina ve Skalici: 
4.6., 5.6. a 11.6. vždy před mší sv. od 16:30 
hodin. 
Kostel sv. Václava v Bašce: 
5.6. a 11.6. před mší sv. od 17:30 hodin. 


