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V průběhu měsíce října se budou konat pobožnosti svatého růžence. Ve Skalici vždy v neděli po 
mši svaté. 

Modlitba za farnost každý den ve 20 hodin 
 
Mnozí z nás se modlili a možná stále ještě 
modlí každý den ve 20 hodin za zastavení pan-
demie koronaviru, za nemocné, zemřelé i zdra-
votníky.  
Chtěl bych nás všechny vyzvat, abychom se v 

tuto dobu spojili v modlitbě Zdrávas Maria za 
naši farnost a za otce Pawla i jáhna Pavla. 
 
"Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve 
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 
18,20) 

Petr Alexa  

Datum Den Svátek Hodina Intence 

01.10. Čtvrtek sv. Terezie od Dítěte Ježíše 17:00 Za + Soňu Gotwaldovou a živou rodi-
nu 

02.10. Pátek sv. andělé strážní 
(První pátek v měsíci) 
Adorace od 16:30 

17:00 Na úmysl dárce 

04.10. Neděle 27. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jiřího Moškoře, rodiče a sest-
ry, za + Rudolfa Hlostu, manželku 
Marii a syna Jaroslava 

06.10. Úterý sv. Bruno 17:00   

08.10. Čtvrtek sv. Simeon 17:00   

11.10. Neděle 28. neděle v mezidobí 8:30 Za + Oldřicha Hlostu a + z rodiny 
Hlostovy a Kotrmanovy 

13.10. Úterý sv. Eduard 17:00   

15.10. Čtvrtek sv. Terezie od Ježíše 17:00 Na úmysl dárce 

18.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 
Sbírka na světové misie 

8:30 Za Františka Carbola, manželku 
Marii, syna Petra a za prarodiče z 
obou stran 

20.10. Úterý sv. Irena 17:00   

22.10. Čtvrtek sv. Marie Salome 17:00 Za + Josefa Tesarčíka a + z rodin Te-
sarčíkovy, Drabinovy, Rusinovy a 
Škapovy 

25.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 
Konec letního času 

8:30 Za + Josefa Pašku a za živou a + 
rodinu z obou stran 

27.10. Úterý sv. Frumencius 17:00   

29.10. Čtvrtek sv. Narcis 17:00   

01.11. Neděle Slavnost Všech svatých 8:30 Za farníky 

Zrníčko 
Farní časopis pro Skalici a Bašku 
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 V měsíci říjnu slavíme svátek Panny Marie 
růžencové (7. října), proto je také tento měsíc 
označován jako měsíc růžence. 
 
 Svátek Panny Marie růžen-
cové zavedl papež Řehoř XIII. 
na počest vítězství spojených 
armád nad Turky v námořní 
bitvě u Lepanta v roce 1571. 
Toto vítězství se připisovalo 
tomu, že byl právě v době 
bitvy odříkáván růženec. 
  
 Modlitba růžence se obje-
vuje již ve středověku a vyvi-
nula se z původních modliteb 
žalmů. Ke všem 150 žalmům 
se později přidávala tajemství 
ze života Ježíše Krista. Protože ale všichni 
řeholníci neuměli číst, začalo se místo 150 
žalmů modlit 150 „otčenášů“ a „zdrávasů“ (asi 
v 10. století). Tato modlitba se prokládala ve-

lebením Nejsvětější Trojice. Ještě později se 
počet tajemství ustálil na patnácti. Patnáct ta-
jemství, při každém tajemství se modlí 10 

„zdrávasů“, což dohromady 
dává 150 (a to odpovídá právě 
počtu žalmů). 
 
 Modlitba růžence, jakož to 
meditace nad jednotlivými 
tajemstvími, se ustálila v 16. 
století. Na jednotlivá tajemství 
se začalo také pohlížet očima 
Panny Marie, a proto se bere 
modlitba růžence jako modlit-
ba k Panně Marii. Zásluhu na 
rozšíření modlitby růžence má 
především svatý Dominik a 
cisterciáci a dominikáni. K 

původním patnácti tajemstvím růžence radost-
ného, bolestného a slavného pak svatý otec Jan 
Pavel II. ustanovil ještě pět tajemství růžence 
světla. 

Říjen - měsíc posvátného růžence 

Sv. Hedvika - patronka Slezska a Ostravsko-opavské diecéze  

 16. října slavíme svátek 
sv. Hedviky. Připomeňme si 
krátce, kým tato světice byla. 
 Pocházela z Andechse v 
Bavorsku. Provdala se za 
vévodu Jindřicha I., který se 
pak r. 1201 stal slezským 
knížetem. Měli spolu sedm 
dětí, prožila mnohé utrpení, 
zejména smrt nejdražších, 
kterou přijímala s odevzda-
ností do Boží vůle. Vedla 
asketický život, byla aktivní 
v dobročinnosti k chudým a 
nemocným. 
 Zasloužila se o povznese-
ní života víry ve Slezsku. 
Věnovala se službě pro blaho 
svého lidu a prohloubení 
křesťanské víry. Zakládala 

nemocnice, ošetřovací ústavy 
a kláštery. Tím nejvýznam-
nějším je asi klášter v Třebni-
ci. Byl založen v roce 1202 a 
šlo o vůbec první ženský 
klášter na území Slezska. Zde 
se stala cisterciačkou a zde i 
zemřela a byla pohřbena. 
 Svatořečena byla papežem 
Klimentem IV v roce 1267. 
  
 K jejímu životu se asi 
nejlépe hodí motto: "Žádný z 
nás nežije sám sobě ani neu-
mírá sám sobě. Neboť žijeme-
li, žijeme pro Pána, umíráme-
li, umíráme pro Pána. Ať tedy 
žijeme nebo umíráme, patří-
me Pánu.." Řím 14, 7-8 
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 Milé děti, 
 
 začnu zkraje docela záludnou otázkou. 
Zajímalo by mě, co děláte, když se Vám ne-
chce vůbec nic. Co děláte, když Vás přepadne, 
jak by to řekl můj tatínek, takzvaný „krutý 
nechtěj?“  
 Než si na otázku pokusíte odpověď, chtěl 
bych zde uvést jednu pěknou větu jednoho 
známého francouzského spisovatele Julesa 
Renarda. Možná jej neznáte všichni, ale na 
tom vůbec nesejde. Nutno říci, že to byl vý-
borný spisovatel se smyslem pro detail, to 
znamená, že si dokázal všímat maličkostí, 
které tvoří nějakou velkou věc, a on ty malin-
katé věci uměl obrovským způsobem popsat. 
Zemřel mladý, ale i za krátkou dobu, kdy po 
naší zemi chodil, dal světu k dispozici velké 
množství moudrých myšlenek. Jedna z nich 
mluví právě o té naší lenosti. „Lenost, jak zná-
mo, je neodolatelná chuť odpočinout si ještě 
dříve, než se člověk unaví.“  
 Nyní chci ještě říct, že odpočívat je zcela 
jistě správné, a dokonce existuje nemalé 
množství studií, (studie je práce, ve které vět-
šinou vědec – to je velmi chytrý a studovaný 
člověk – sepíše všechny důležité věci, které 
zjistil dlouhým pečlivým zkoumáním oné sku-
tečnosti, v našem případě LENOSTI), které 
říkají, že když je člověk líný, je to jeho zdraví 
docela prospěšné. Ovšem, pokud je člověk 
líný až moc, dobré to určitě není.  
 Chvíle, kdy jsme si základní věci ujasnili, 
je za námi. A co teď s tím? Vyprávět Vám o 
tom, proč nebýt líný, jak lenosti předcházet, o 
tom, co děláme místo toho, když se nám ne-
chce dělat to, co dělat máme a tak dále, mně 
připadá celkem zbytečné. Ovšem jedna věc, o 
které se zmínit určitě chci, a která s leností 
docela jistě souvisí je: „Co dělat, když se mi 
ani za mák nechce v neděli ráno na mši sva-
tou?“ Víte, milé děti, když jsem byl stejně 
malý jako vy, řešil jsem tento problém často. 
Kladl jsem rodičům spoustu otázek, nechtělo 
se mi ráno vstávat, nechtěl jsem hodinu sedět 
v lavici v kostele, když se většina mých kama-
rádu koukala na ranní pohádky v televizi ane-
bo sladce spala. Mí rodiče mi samozřejmě 

všechno hezky vysvětlili, ale mně se stejně 
občas vůbec nechtělo. Jenže, když jsme se 
z kostela vraceli, byl jsem moc rád, že jsem 
nezůstal sedět doma. Dalo by se říct, že je 
dobré myslet nejen na to, že právě teď musím 
vstát, i když se mi nechce, ale také na to, jaké 
to asi bude, až se budu vracet, co mě tam čeká, 
co nového se dovím, koho potkám. Naší lenos-
ti by měla předcházet taková ta správná zvěda-
vost, těšení se na něco nového, protože skuteč-
ně nikdy nevíte, co na takové mši svaté může-
te zažít. Je mi jasné, že většina z Vás se na mši 
svatou těší, protože ví, že nějaká lenost je na 
našeho nebeského Tatínka naprosto krátká.  
 Myslíte si, že dokážete lenivého človíčka, 
který občas přebývá v každém z nás přemoci? 
Já si o Vás dětech myslím, že s takovou bitvou 
žádný problém mít nebudete. Vaše nápady a 
vynalézavost mě nepřestávají udivovat. Jste 
pro nás dospěláky takovým protilenivým lé-
kem. Ano! Tento lék skutečně existuje. Chtěl 
bych Vám poděkovat, že jste děti zvědavé, 
odvážné, čestné a chtěl bych Vás povzbudit, 
abyste se s „krutým nechtějem“ vždycky 
dokázaly vypořádat.  
 Milé děti, zůstaňte vynalézavými bytostmi 
i když vyrostete, protože pak se Vám nikdy 
nemůže stát, jak řekl jeden filozof a básník, 
který se narodil přesně před 2024 lety, že bys-
te „měly lenivého ducha a spokojily se jen 
s tím, co vynalezli jiní.“ 
  
 Hezký podzimní čas Vám přeje 
 

 Váš dospělák  

MMUVD-DN-8  
Bohoslužby v Bašce v říjnu 
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Datum Den Svátek Hodina Intence 

02.10. Pátek sv. andělé strážní 
(První pátek v měsíci) 

18:00 Za + Karla Bělicu, rodiče, bratra a 
švagrovou 

03.10. Sobota sv. Maxmilián 
(První sobota v měsíci) 
Adorace od 17:30 

18:00 Za duchovní povolání a posvěcení 
rodin 

04.10. Neděle 27. neděle v mezidobí 
Poděkování za úrodu 

10:00 Za + Alžbětu Michálkovou, manžela 
Bohuslava, syna Bohuslava a rodiče 
z obou stran 

07.10. Středa Panna Maria Růžencová 8:00 Růžencová - za živé a + členy 

09.10. Pátek sv. Dionýsius a druhové, sv. 
Jan Leonard 

17:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s 
prosbou o zdraví a požehnání do dal-
ších let 

11.10. Neděle 28. neděle v mezidobí 10:00  Za Jindřicha Zachariáše a rodiče 

16.10. Pátek sv. Hedvika, sv. Markéta Maria 
Alacoque 

17:00 Za + Vlastimila Kovala, zetě a rodiče 
z obou stran 

18.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 
Sbírka na světové misie 

10:00 Za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče 
z obou stran 

21.10. Středa sv. Hilarion 8:00   

23.10. Pátek sv. Jan Kapistránský 17:00 Za + Jarmilu a Emila Skálovy a ostat-
ní + z rodiny Uherkovy 

25.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 
Konec letního času 

10:00 Za živé a + občany Kunčiček            
u Bašky 

28.10. Středa Svátek sv. Šimona a Judy 8:00   

30.10. Pátek sv. Marcel 17:00 Za + rodinu Kolenovou 

01.11. Neděle Slavnost Všech svatých 10:00 Za + z rodiny Vasilišinovy, Kvičalo-
vy a Pargačovy 

S účinností od měsíce října budou v Bašce 
páteční mše svaté začínat opět od 17:00. Pouze 
1. pátky v měsíci budou mše sv. začínat v 
18:00 hodin. 

V průběhu měsíce října se budou konat pobož-
nosti sv. růžence, a to v Bašce vždy v úterý a 
ve čtvrtek od 17:00 hodin. 


