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Datum Den Svátek Hodina Intence 

03.06. Pátek sv. Karel Lwanga a druhové 
(První pátek v měsíci) 

17:00   

05.06. Neděle Slavnost Seslání Ducha Svaté-
ho 
Svatodušní sbírka na Diecézní 
charitu 

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; za duše v očistci a 
živou rodinu Kaňokovou 

07.06. Úterý sv. Robert 17:00   

09.06. Čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího 
a věčného kněze 

17:00   

12.06. Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 8:30 Za Ladislava Nytru a manželku 
Julii a za živou rodinu Nytrovou 

16.06. Čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně 
Adorace od 16:00 

17:00 Za + Dášu Trchalovou 

19.06. Neděle 12. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 

8:30 Za Aloise Golu, živou a + rodinu 

23.06. Čtvrtek Slavnost Narození sv. Jana Křti-
tele 

17:00   

24.06. Pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova 
Adorace od 16:00 

17:00   

26.06. Neděle 13. neděle v mezidobí 8:30 Za + Annu a Ondřeje Kunzovy, 
dceru Gertrudu, syny Josefa, Ru-
dolfa, Viléma a Františka a ostatní 
živou rodinu 

29.06. Středa Slavnost sv. Petra a Pavla 17:00   

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

Farní odpoledne - smažení vaječiny 
 
Drazí farníci, 
v neděli 12.6.2022 jste zváni na Farní odpo-
ledne spojené se smažením vaječiny. Začátek 

je plánovaný na 15:00, akce se uskuteční za 
příznivého počasí. S sebou přineste dobrou 
náladu a vajíčka pro vlastní spotřebu. O něco k 
pití a zábavu pro děti bude postaráno. 

Pán Bůh zaplať za jakoukoliv Vaši podporu 
lidem na Ukraině. Ať už vyjádřenou for-

mou modlitby nebo věcných či finančních 
darů! 

Zrníčko 
Farní časopis pro Skalici a Bašku 
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 Pěkně zdravím všechny milé děti! Je to už 
nějakých pár přečtených řádků, co jsme se 
viděli naposledy. Doufám, že se máte dobře, 
zlobíte jen malinko, a že se těšíte na prázdni-
ny, které neklepou, ale pořádně bouchají na 
Vaše vrátka. 
 Chtěl bych Vám, milé děti, než se vydáte 
na prázdninové putování, povyprávět jeden 
příběh. 
 Je o malém poutníkovi, který byl poslán na 
cestu dalekou, aby si našel nový domov. Jedi-
né, co měl u sebe, když se 
na tuto pouť vydal byl 
malý raneček s kusem 
chleba. A ještě měl jednu 
věc. Zvláštní přívěsek na 
krku. Byl dřevěný, nebyl 
ani malý, ani velký a měl 
tvar kříže. Ten přívěsek 
dostal náš malý poutník 
od své maminky se slovy: 
"Nos jej hrdě a nemusíš se 
ničeho bát." Jenže, pout-
ník se na své dlouhé cestě 
samozřejmě bál, často měl 
z něčeho strach a nejed-
nou byl tuze smutný. Kam 
ale přišel, tam se o něj 
postarali, nikdy neměl hlad, nikdy mu nebyla 
zima a vždy měl kam hlavu složit. Jednou krá-
čel dlouhou, vleklou pustinou. Cesta se táhla a 
stíny kolem byly dlouhé tak, že nedohlédl na 
jejich konec. Den se chýlil ke spánku, ale 
poutník stále neviděl, kam by se na noc uchý-
lil, a navíc jej sužovala ukrutná žízeň. Sedl si 
proto na kraj cesty, sklopil hlavu do dlaní a 
čekal. Na krku mu visel dřevěný křížek. Pout-
ník se na něj podívá a v duchu si říká: "Nesu 
Tě hrdě, kráčím pořád s Tebou, ale neznám Tě. 
Nevím, co představuješ, ani co pro mě zname-
náš."  
 Poutník byl smutný, protože netušil, kdo s 

ním kráčí. Nevěděl, že má s sebou toho největ-
šího a nejlepšího přítele, kterého si na cestách 
vůbec mohl přát. Pro poutníka to byl dar od 
maminky, ale jeho pravou hodnotu neznal. 
Přesto všechno slovům své maminky nadevše 
věřil.  
 Jednoho dne došel do města, které bylo tak 
krásné, útulné, zdobené a snad i bohaté a lidé v 
něm byli šťastní a usměvaví. Alespoň na první 
pohled, jak se i poutníkovi zdálo. Nic jim ne-
chybělo, měli nádherné šaty, dostatek jídla, 

přátele, rodiny. V celém 
městě bylo skvostné úplně 
všechno, co tam poutník 
spatřil. Až na jeden 
zvláštní malý příbytek. 
Vypadal jako starý, neo-
bydlený, chátrající dům. 
Neměl zahradu, nevedla k 
němu ani cesta a nikdo 
v něm, podle všeho, nežil. 
Poutník si jej dlouho pro-
hlížel a přemýšlel, co je 
na něm tak zvláštního a 
proč z něj nemůže spustit 
oči. Potom si všiml, že na 
špičce zkosené střechy ční 
malý dřevěný křížek. Byl 

dost podobný tomu, který si nesl celou cestu 
na svém krku. 
 Poutník pocítil radost. Možná i trochu úle-
vu. Stále však neměl tušení, proč. Byl zvěda-
vý, a tak šel k oné budově blíže. Otevřel její 
skřípající dveře a musel vynaložit velké úsilí, 
aby se mu to podařilo. Nakoukl dovnitř, potom 
vešel. Uvnitř byl chlad, ticho, pár zaprášených 
lavic, šedé vysoké zdi a ještě něco. Ne něco, 
ale Něco, nebo možná Někdo.  
 Poutník se posadil do jedné z lavic a seděl. 
V tu chvíli jej napadla takováto myšlenka. 

 
Pokračování na straně 3... 

MMUVD-DN-10 - Poutník  
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Milí farníci, 
  
 tento souhrn mých pozemských zvědavostí 
píšu hlavně pro sebe. Možná proto, že jej neu-
stále nosím v hlavě a je zkrátka dobré, říct si 
něco nahlas, nebo to alespoň napsat. Nebude-li 
to nic zajímavého pro Vás, tak vlastě nevadí. 
Přesto všechno, máte-li chuť, přečtěte si. Mož-
ná si totiž kladete otázky podobně zvídavé.  
 První věcí, nad kterou se zamýšlím, je, zda 
v nebi jednou uvidím, jak mé modlitby za dru-
hé, za svět, úplně za cokoliv pomohly. Jak 
moc byly účinné. Vím, že díky modlitbám 
může Bůh působit, a vím, že to dělá. Myslíte 
si, že jednou pocítíte tu radost z toho, až třeba 
zjistíte kolika lidem Vaše modlitby zachránily 
život? Nebo jakým způsobem se to stalo? 
Zkrátka, poznáme to, spatříme? Pokud ano, 
nebude to úžasná podívaná? Nedokážu si tu 
radost představit. 
 Druhá věc je ohromně jednoduchá. Myslí-
te si, že úplně všechno, co hledáte, můžete 
nalézt u něj? Ono to tak je. Tím pádem, najde-
me-li u něj úplně všechno, nebude to to nejza-
jímavější shledání, jaké si ani nedovedeme 
představit? Nosím v hlavě ta největší možná 
očekávání, ale vím, že ta má očekávání toho, 
co se dozvím, jsou jen nepatrnou myšlenkou. 
Nejspíš to bude obrovské poznání. Tisíce věd-
ců, miliony knihoven, miliardy knih, nekoneč-
no poznání tady na zemi je jen zlomek toho, 
co nám může dát poznat On. Docela se těším. 
 Třetí věc je ta, co mě zajímá vůbec nejví-
ce. Až jednou nastane ten velký okamžik se-
tkání, myslíte si, že se na něj můžete připravit? 
Když se tady na zemi připravuji na schůzku 
s někým, koho si opravdu vážím, kdo je pro 
mě vážený a vzácný, bývám občas nervózní. 
V hlavě mi běží tisíce myšlenek a slov, co 
řeknu jako první, jak se budu tvářit, zda toho 
člověka obejmout, nebo mu jen podat ruku. 
Jaké to setkání asi bude se samotným Bohem? 
V nebi mě asi nebude zajímat, jak u toho vy-
padám, co mám na sobě, co říct, aby to bylo 
vhodné podle pozemských pravidel. Je to nebe 
a je to setkání s Bohem. No, nikdo to asi neví. 
Každopádně, já si to představuju asi takhle. 

Představuju si to jako pocit té největší možné 
zamilovanosti, radosti, bázně, naplnění, a to 
v té nejvyšší možné blízkosti, která bude trvat 
navěky. Ale jak to bude velké, a jak to bude 
možné unést, nemám tušení.  
 Přiznám se, že je tady i pár věcí z kterých 
mám zcela upřímný strach. Jedná se ovšem o 
věci tak niterní, že je popsat nedokážu. Ale 
nebojím se až tak moc. Všechno to souvisí se 
vším. Ohledně nebe máme otázky všichni. 
Hledáme odpovědi, domýšlíme si, nebo si 
naopak raději nemyslíme nic. Jsme lidé a 
všechny otázky se snažíme zodpovídat lidsky. 
Můžeme se splést, nebo si myslet, že jsme tak 
moudří, učení a chápaví, že to, co sami sobě 
tvrdíme, by snad i mohla být pravda.  
 Naštěstí takto zvědavé nás stvořil samotný 
Bůh. Možná se tím vším, co si myslíme, občas 
docela dobře baví. Určitě se na nás nezlobí, 
když vymyslíme odpověď, které se může za-
smát. On chce, abychom se ptali, chce aby-
chom odpovědi hledali. A jednou, až zjistíme, 
jaké ty správné odpovědi jsou, bude to stejně 
něco, co už dávno nebude podstatné.  
  

Veronika Kohutová  

Na co jsem zvědavá?   
Bohoslužby v Bašce v červnu 
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Datum Den Svátek Hodina Intence 

01.06. Středa sv. Justin 8:00 Růžencová - za živé a + členy 

03.06. Pátek sv. Karel Lwanga a druhové 
(První pátek v měsíci) 

18:00   

05.06. Neděle Slavnost Seslání Ducha Svaté-
ho 
Svatodušní sbírka na Diecézní 
charitu 

10:00   

08.06. Středa sv. Medard 8:00 Za + Pavla Mráze 

10.06. Pátek sv. Maxim 18:00 Za + Stanislava Juroka (20 let výročí 
úmrtí), bratry a otce 

12.06. Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 10:00 Za + Arnošta a Vítězslavu Carbo-
lových, syny, dcery, zetě, snachy a 
vnuka 

16.06. Čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně 
Adorace od 17:00 

18:00 Za + Jaroslavu Polachovou, manžela, 
syna, zetě a rodiče z obou stran 

17.06. Pátek sv. Řehoř Barbarigo 18:00 Za + Ludmilu Adamcovou, manžela, 
syna a rodiče z obou stran 

19.06. Neděle 12. neděle v mezidobí 
Sbírka na potřeby farnosti 

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

23.06. Čtvrtek Slavnost Narození sv. Jana Křti-
tele 

18:00   

24.06. Pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova 
Adorace od 17:00 

18:00   

26.06. Neděle 13. neděle v mezidobí 10:00 Za + Albertinu Polochovou, man-
žela, syna a požehnání pro živou 
rodinu 

29.06. Středa Slavnost sv. Petra a Pavla 18:00   

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

...pokračování ze strany 1 
 
„Šel jsem cestou dlouhou, nevěděl jsem s kým. 
Kráčel jsem a došel cíle. První se zdál krásný 
na pohled, druhý se zdál smutný a opuštěný tak, 
jako jsem se cítil já. A teď tady sedím šťastný, 
že jsem našel, co jsem hledal.“ 
 
 Milé děti, čekají Vás prázdniny a mohou se 
zdát různé, každý z Vás prožije něco jiného, i 
když se vydáte stejnou cestou. A to, co Vám 

poutník chtěl říct, je, a asi to již všechny tušíte, 
že nikdy nesmíme zapomínat dívat se srdcem. 
Protože oči nám ukazují především krásu, která 
je na první pohled viditelná, ale oči, které má-
me v srdci, nám ukazují krásu skrytou, a ta, 
kdyby šla vidět i lidskýma očima, je nespočet-
někrát větší. 
 A tak se, milé děti, nejen o prázdninách 
koukejte kolem sebe především srdcem. 
 

Váš Dospělák 


