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02.07. Pátek sv. Ota 
(První pátek v měsíci) 

18:00 Růžencová - za živé a + členy 

04.07. Neděle 14. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohuslava Kavku, švagra, 
švagrovou a rodiče z obou stran 

05.07. Pondělí Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 10:00   

09.07. Pátek sv. Veronika Giulianiová 18:00 Za živou a + rodinu Velkých 

11.07. Neděle 15. neděle v mezidobí 10:00 Za živou a + rodinu Smejovou 

14.07. Středa bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis 8:00   

16.07. Pátek Panna Maria Karmelská 18:00 Za + Albertinu Polochovou, manžela, 
syna a rodiče z obou stran 

18.07. Neděle 16. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 

10:00  Za farníky a dobrodince farnosti 

25.07. Neděle 17. neděle v mezidobí 10:00   

30.07. Pátek sv. Petr Chryzolog 18:00 Za + Marii Vyvialovou 

01.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 10:00   

04.08. Středa sv. Jan Maria Vianney 8:00 Růžencová - za živé a + členy 

06.08. Pátek Svátek Proměnění Páně 
(První pátek v měsíci) 

18:00 Za + Felixe Herota a ostatní + z rodi-
ny 

08.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná 

11.08. Středa sv. Klára 8:00   

13.08. Pátek sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan 
Berchmans 

18:00 Za + Ladislava Pastrňáka, bratry a 
rodiče z obou stran 

15.08. Neděle Slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie 
Sbírka na potřeby farnosti 

10:00 Děkovná 

22.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 10:00 Za živou a + rodinu Ramíkovou 

25.08. Středa sv. Ludvík, sv. Benedikt a dru-
hové 

8:00 Za + Marii Šajerovou a manžela 

27.08. Pátek sv. Monika 18:00   

29.08. Neděle 22. neděle v mezidobí 10:00 Za + Václava Klečku, 2 manželky, 
bratry a rodiče 

Zrníčko 
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Milé děti, 
 
 srdečně Vás všechny zdravím. To je ale 
doba, ani nevíte, jak jsem se těšil na to, až 
Vám zase budu moct napsat. Je to neuvěřitel-
né, ale událo se toho tolik, že ani nevím, čím 
začít. A proto, pěkně popořádku.  
 Těšíte se na prázdniny? Já ano! Jsem sice 
trochu starý na to, abych si je dokázal užít tak 
jako Vy, ale 
těším se nesku-
tečně! O prázd-
ninách se nabízí 
tolik volného 
času pro tolik 
různých aktivit. 
Jen si vybrat. 
Můžu jít jen tak 
ven s kamará-
dy, můžu se jít 
koupat k vodě, 
můžu si číst, 
můžu jen tak 
nedělat nic. 
Můžu toho vcelku a skutečně opravdu mnoho.  
 Nabízí se proto otázka. Dokážu být za tyto 
možnosti někomu vděčný? A když ne, dokážu 
si alespoň uvědomit, že vděčný být mám. 
Spousta z Vás jistě dokáže popřemýšlet o tom, 
že nic není samo sebou, nic není samozřejmé a 
nic se neděje jen tak pro nic za nic.  
 Víte, milé děti, vyjma všeho, co bych Vám 
chtěl říct, je pro mě slovo VDĚČNOST nejví-
ce potřebné a v tuto chvíli aktuální. Moc bych 
si přál, abyste na toto krásné slovo nikdy neza-
pomínaly. A nejen tak, že si něco uvědomíte, a 
pocítíte vnitřní vděk za něco, co je Vám právě 
příjemné a na co se těšíte. Důležité totiž je, 
abyste dokázaly to, že jste za něco vděční, 
vyjádřit. Jistě Vás hned napadne, že je to úplně 
jasné, stačí druhému poděkovat, obejmout a 
tak podobně. To je sice pravda. Ale. Zase to 

jedno nelehké „ale.“  
 Představte si to takto. Jdete ráno do školy, 
nebo o prázdninách na výlet. Na tom nesejde. 
A maminka Vám přichystá výbornou svačinu. 
Zřejmě něco, co Vám strašně moc a moc chut-
ná. Maminka, jelikož Vás zná nejlépe ze 
všech, to přesně ví. Nachystá Vám svačinu 
proto, že Vás má ráda, proto, abyste neměli 
hlad, a zkrátka proto, že jste její děti. Udělá 

pro Vás všech-
no na světě. 
Svačinka je jen 
jedna z mnoha, 
mnoha malič-
kostí. A Vy 
přijdete a řek-
nete: „Dík ma-
mi!“ a utíkáte 
za kamarády.  
Milé děti, tohle 
je jen příklad 
toho, jak doo-
pravdy můžeme 
být vděční. Je 

potřeba se zamyslet nad tím, jak své díky ří-
kám, jak doopravdy a skutečně někoho obe-
jmu, jak se někomu, koho mám rád, podívám 
do očí.  
 Mluvím o tom hlavně proto, že vděčnost je 
tak potřebná věc. Bez ní by na světě nebylo 
hezky. Proto Vás milé děti prosím, prázdniny 
jsou pro Vás období, kdy můžete být vděční za 
všechno možné. Stejné je to i přes rok, to je 
jisté. Ale, když se o Vás o prázdninách stará 
tolik různých lidí, všude kam přijdete, je 
zvlášť důležité na to myslet.  
 Buďte vděčné, ke všem a za všechno. 
Všem do jednoho se Váš vděk vrátí.  
 Užijete si překrásné, dobrodružné, pohodo-
vé, zajímavé, neobyčejné prázdniny.  
 
           Váš dospělák  
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Na hraně  
 Byl jeden obyčejný člověk. Myslel si, že 
nikdy nikomu nezáleželo na tom, jak se jme-
noval, co měl rád, jak se cítil, co dělal. Ten 
člověk měl dobré srdce, srdce, které by rozdal 
druhým do té míry, že by si nechal jen tak ma-
lý kousíček, díky kterému by měl sílu i nadále 
rozdávat sám sebe. Ten člověk nebyl na světe 
sám. Měl rodinu i přátele. Přesto ale cítil 
prázdnotu a něco dalšího, co neuměl nikomu 
popsat ani žádnými slovy vysvětlit. On sám 
v hloubi duše cítil, co by to mohlo být, ale 
zamkl to v sobě tak hluboko, aby to sám nikdy 
vidět ani najít nemohl. Ten člověk kráčel živo-
tem. Z počátku šel cestou travnatou, prosluně-
nou sluncem. Zdála se být bezpečná. V stínech 
stromů s hustými korunami nacházel odpoči-
nek. Ten člověk viděl radosti, slyšel smích, 
cítil bezpečí a nic mu nechybělo. Přesto se 
blížil k propasti, pomalu, ale přímým směrem. 
K propasti, kterou nespatřil do poslední chvíle, 
do posledního kroku.  
 Proč se ten člověk neotočil? Proč neměl 
tušení, kde je hranice, kde může všechno skon-
čit? Ani on ale nechtěl jít tam, kde byla hlubo-
ká propast lidského hříchu, lidské ubohosti, 
chabosti, smutku a nevysvětlitelné prázdnoty a 
nelásky. Ten člověk ale šel. Nepoznal, neza-
stavil se. Ve chvílích, kdy začínalo být nejhůř, 
slyšel ten člověk hlas. Ten hlas řekl člověku. 
„I kdyby ses propadl do tisíce takových pro-
pastí, neopustím Tě. I kdybys neúnavně kráčel 
tam, kde je zdánlivé dobro, a i kdyby ses na 
své cestě tisíckrát ztratil, najdu Tě.“ Ten člo-
věk šel. Spadl do propasti, padal do hloubky 
tak hluboké, že cítil nepopsatelný strach, 
strach z myšlenky, která mu říkala: „Z tak hlu-
boké propasti se nikdy nemůžeš vrátit. Pád byl 
příliš rychlý a život je příliš krátký. Nestihneš 
to.“ A člověk byl smutný, plakal a přestal dou-

fat. Byl ve tmě, byl sám. Najednou kolem něj 
nebylo vůbec nic. Byl jen on. 
 Ten člověk začal přemýšlet. Hledat. Hle-
dal, protože měl čas, a protože to bylo to jedi-
né, co v tu chvíli mohl udělat. A víte co? Na-
šel. Našel klíč. Obyčejný klíč. Klíč ke svému 
srdci, klíč ke své duši, klíč, který dokázal ote-
vřít vše, a pomohl nalézt to, co je ukryto tak 
hluboko. Ať to bylo cokoli, člověk vstal a šel. 
Šel dál svou cestou. Cestou, která bolela, ces-
tou, kde nebyly stíny stromů, cestou, kde nebyl 
slyšet jen smích a jásot. Co ale náš člověk vě-
děl, a byl si tím v hloubi duše jist, je to, že 
kráčel jiným směrem. Okraj propasti byl za 
jeho zády a on se od něj vzdaloval. Ten člověk 
byl šťastný. Našel, co hledal.  
 Každý z nás může tušit, co to mohlo být. 
Každý z nás má v sobě ukrytou pravdu. Ta 
pravda je jen jedna. Je to Pravda s velkým P.  
 
       Veronika Kohutová  

Oprava věže kostela sv. Martina ve Skalici 
 
Instalací lešení budou 7.7.2021 zahájeny práce 
na opravě věže farního kostela sv. Martina ve 
Skalici. Stále probíhá sbírka Daruj F-M, kdy je 
možné přispět na transparentní účet zřízený 
městem Frýdek-Místek. Příspěvky lze rovněž 

vkládat do pokladniček umístěných v obou 
kostelích naší farnosti. K 24.6.2021 byl stav 
transparentního účtu 291.800 Kč. Dalších 
30.000 Kč bylo doposud vybráno z pokladnič-
ky v hotovosti. Celkové náklady na opravu 
byly vyčísleny na cca 1.000.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 
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01.07. Čtvrtek sv. Theobald (Děpolt) 17:00 Za + Zdeňka Huvara a rodiče 

04.07. Neděle 14. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodiče Šišulákovy a Baranovy, za + 
sestru Marii a Johanku, syna Mirosla-
va, duše v očistci a živou rodinu z obou 
stran 

05.07. Pondělí Slavnost sv. Cyrila a Meto-
děje 

8:30  S prosbou o Boží požehnání při opravě 
věže kostela sv. Martina ve Skalici 

11.07. Neděle 15. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jindřicha Němce a manželku 
Adélu Němcovou, Hynka Kalabise a 
živou a + rodinu z obou stran a za dar 
zdraví 

13.07. Úterý sv. Jindřich 17:00   
15.07. Čtvrtek sv. Bonaventura 17:00 Za + Františka Carbola, manželku Marii, 

syna Petra a živou a + rodinu 

18.07. Neděle 16. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za + Helenu Kozlovou (nedožitých 100 
let), manžela Floriána a + z rodiny Koz-
lovy a Skotnicovy 

25.07. Neděle 17. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, dce-
ry a syna, Josefa Materu, sestry Šlach-
tovy a duše v očistci 

29.07. Čtvrtek sv. Marta 17:00 Za živou a + rodinu Stružovou, Nezdařilo-
vou, Nohelovou a duše v očistci 

01.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 8:30  Za farníky a dobrodince farnosti 

03.08. Úterý sv. Lydie 17:00   
06.08. Pátek Svátek Proměnění Páně 

(První pátek v měsíci) 
17:00   

08.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 8:30 Za + Václava Muchu, jeho rodiče a bra-
tra Otakara a živou a + rodinu Mičko-
vou 

10.08. Úterý Svátek sv. Vavřince 17:00   
12.08. Čtvrtek sv. Euplus 17:00   
15.08. Neděle Slavnost Nanebevzetí 

Panny Marie 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za + rodiče Vendelína a Marii Chalup-
kovy a tři švagry 

22.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Stuchlíkovou, Holazovou a 
Bothovou 

24.08. Úterý Svátek sv. Bartoloměje 
apoštola 

17:00   

26.08. Čtvrtek ct. Martin Středa 17:00   
29.08. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 Za + Ludmilu Galačovou, manžela Jiří-

ho, bratra Josefa s manželkou, zetě Ja-
roslava a Vladimíra a rodiče z obou 
stran 

31.08. Úterý sv. Rajmund 17:00   


