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Přeji ti čas …
Přeji ti nikoli všechny možné dary.
Přeji jen to, co málokteří mají.
Přeji čas na lásku, čas na zasmání,
čas umět využít – i to je moje přání.

Přeji ti čas, najít sama sebe
a každou hodinu vnímat co dar z nebe.
Přeji ti čas též vinu odpustit.
Přeji ti prostě jen: Mít čas každodenně žít…

Milí moji farníci, bratři a sestry v Ježíši Kristu!

Začínáme nový kalendářní rok a určitě jsme plni
očekávání, co nás během něj čeká, a také máme
mnoho dobrých předsevzetí.  Možná je  dobře  si
uvědomit,  že  každý  den,  který  v tomto  roce
dostaneme,  je  Božím  darem  pro  nás.  Bůh  má
určitě  pro  každou  chvíli  během  tohoto  roku
připraveno mnoho milostí a darů. 
     Vždyť On, jako dobrý Otec nás všech, nás
bude  provázet  během  celého  roku  a  ani  na
chvilku nás nikdy neopustí.
     Tak jako matka stráží své dítě, tak nás i Bůh
bude strážit a ochraňovat, ale také vyučovat. Je

však  pravdou,  že  když  chceme poznat,  co  pro
nás Bůh připravil, musíme se snažit zůstat v Jeho
blízkosti. Vždyť On k nám přichází i jako učitel či
lékař  nebo  přítel,  na  kterého  se  člověk  může
spolehnout.
     Moji milí, vyprošuji Vám mnoho Božích milostí
a darů Ducha Svatého pro Váš každodenní život
a  přeji  Vám,  abyste  zakoušeli  Boží  přítomnost,
čerpali  z Jeho nevyčerpatelného milosrdenství  a
žili v Jeho uzdravující lásce.

 
Váš duchovní otec P. Ján Rušin, SVD  

UPOZORNĚNÍ: ZMĚNA V POŘADU BOHOSLUŽEB

Od 1. ledna 2018 je změna v pořadu bohoslužeb:
Každé pondělí bude vždy – volný den.

V úterý večer bude vždy v 18:00 mše svatá za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky.

Děti pomáhají dětem

Náš  společný  svět  je  tak  různorodý,  uchovává
v sobě  krásy  přírody  a  je  domovem  pro  nás
všechny. Je  však rozdělen  na  země,  v nichž  je
všeho dostatek a lidé zde mají jistotu klidu a míru.
Z druhé  strany  jsou  však  státy,  v nichž
každodenním chlebem je nejistota,  bída,  hlad a
válka. Je tedy velmi důležité, abychom strádající
stranu uměli nejen pochopit, ale i ze svých zdrojů
podpořit.
     Takovou pomoc podává i Hnutí na vlastních
nohou  Stonožka,  což  je  dobrovolné  mírové
sdružení  dětí  z mateřských  a  základních  škol

v České  republice,  na  Slovensku,  v Polsku,  v
Kanadě  a  v Norsku.  Prezidentkou  je  Běla  Gran
Jensen, Češka žijící v Norsku, která hnutí v roce
1990 založila.
     Děti a školy se v rámci Stonožky zapojují do
realizace  různých  projektů  a  poznávají,  jak  je
důležité  někomu podat  pomocnou ruku,  když si
sám  vlastními  silami  nemůže  pomoci.  Do
Stonožky  jsou  zapojeny  tisíce  dětí  a  stovky
učitelů,  kteří  společně  malují  vánoční  přání,
vyrábí  dárkové  předměty,  sbírají  druhotné
suroviny  a  pořádají  Stonožkové  týdny,  z jejichž



výtěžků  je  realizovaná  pomoc  těm
nejpotřebnějším.
     Od roku  2000  byla  s Hnutím  na  vlastních
nohou  Stonožka  zahájena  spolupráce
s Generálním štábem AČR,  Ministrem obrany  a
s vojáky  v misích,  kteří  tuto  konkrétní  pomoc
přináší  do  válečných  zón,  aby  zmírnili  dětem  i
jejich  rodičům  útrapy  války.  Pomoc  byla
směřována v čase války do Bosny, Hercegoviny,
do Kosova, Iráku i Afganistánu, kde pomoc dětem
v afghánském  Lógaru  stále  pokračuje,  a  bude
vždy realizována tam, kde udeří nejen válka, ale i
přírodní  katastrofy  jako  při  tsunami  v Thajsku  a
Kambodži.
     Za dané finanční prostředky jsou pořizovány
například  zdravotnické  přístroje,  vybavení
dětských nemocnic, vybavení pro porodní sestry
a lékaře, aby dětem dali tu nejlepší péči, finanční
částky  jsou  vkládány  i  do  výstavby  vodovodu,
oprav škol a pořízení základních školních potřeb
a  pomůcek.  Vojáci  do  těchto  válečných  oblastí
vezou i hračky, pastelky a vše to, co k dětem a
dětství  patří.  Válka  totiž  nezná  a  nerespektuje
dětství,  ale děti  válku cítí  a dobře ji  znají,  když
není, co do úst, není, čím by uhasili žízeň, čím by
se přikryly, když jim chlad vejde pod kůži. A někdy
není ani zlomek času, v němž by měly chvilku na
hry s kamarády a školu zároveň. 
     Hnutí Stonožka společně s paní Bělou bylo
několikrát  vysoce  oceněno  a  jméno  Stonožky
nese  velkou  konkrétní  pomoc  dětem  zkoušené
válkou.
     Každoročně se koná pro Hnutí na vlastních
nohou  Stonožka  slavnostní  mše  svatá
v Katedrále  svatého  Víta,  Václava  a  Vojtěcha
v Praze. Mezi pozvané hosty neodmyslitelně patří
i  vojáci  s náčelníkem  Generálního  štábu  AČR
armádním  generálem  Josefem  Bečvářem,  kteří
danou pomoc od našich dětí a škol vezou přímo
do nitra války.

      Mši  svatou  celebroval  Jeho  Eminence
Dominik  kardinál  Duka  spolu  s vojenskými
kaplany  a  dalšími  duchovními.  Při  níž  byl
přítomen i pomocný biskup a kancléř olomoucké
arcidiecéze Mons. Mgr. Josef Nuzík i náš P. Mgr.
František  Král,  děkan  římskokatolické  farnosti
Vsetín.
     Bylo mi ctí, že jsem jako pozvaný host naší
školy v Halenkově, která se již několik let aktivně
zapojuje do projektu Stonožka, mohla mši svatou
prožít společně se všemi, kteří pro tak potřebnou
věc  jako  je  pomoc  bližnímu  věnují  přímý  čas
dětem.
     Katedrála byla zaplněna do posledního místa,
a tak mi nezbývalo než se pomalu přiblížit  až k
hlavnímu oltáři,  u  něhož jsem měla  mši  svatou
jako na dlani. Vše bylo na dosah, aby každý z nás
v tak  nádherném  chrámu v době  adventní  mohl
načerpat  novou  sílu  ve  své  víře  a  lásce
k Hospodinu.
     Vojenský  kaplan  kpt.  Petr  Šabaka  ve  své
promluvě  zdůraznil,  jak  velmi  důležité  je  činit
dobro a přinášet radost druhým, nejen ve dnech
svátečních,  ale  především  v těch  obyčejných.
Poté obětní dary kardinálu osobně předávaly děti
spolu  se  zástupci  Stonožky,  byl  zde  předán  i
finanční dar určený Fakultní nemocnici v Plzni na
podporu výzkumu Crohnovy choroby. 
     Po  svatém  přijímání,  k němuž  přistoupilo
nespočet dětí, mladých lidí a všech přítomných se
pomalu  přiblížil  závěr  mše  svaté,  který  náležel
povzbudivým a hlubokým slovům kardinála Duky,
abychom vnímali dar míru a dar života od Boha,
který  tento  tak  křehký  svět  stvořil  s láskou  k
člověku,  s vděčností  a  pokorou  k  němu
samotnému, abychom jeden druhému byli darem.
A čas adventní, který nese tvář předvánoční doby,
prožili  s radostným očekáváním narození Božího
dítěte,  jenž  by  nám  mělo  být  světlem  a
průvodcem v každém okamžiku našeho života.



NALÉHAVÉ:

Dnes již emeritní papež Benedikt XVI. vyzval k opětovnému zavedení modlitby k sv. Michaelovi po každé
mši svaté. Je to záležitost nejvyšší naléhavosti. Nadešel čas postavit se ďáblu a splnit tak i přání našemu

emeritnímu papeži Benediktu XVI.

MODLITBA K SVATÉMU MICHAELOVI:
Svatý Michaeli Archanděli,

opatruj nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým,
budiž nám ochranou.

Přikážiž jemu Bůh, pokorně prosíme:
A ty, kníže vojska nebeského,
uvrhni satana a jiné duchy zlé,

kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do propasti pekelné.  AMEN.

Svatý Mikuláš 8. prosince po večerní mši svaté v kostele naděloval…

     Čert zůstal venku před kostelem, toho pan farář dovnitř nepustil, ale sv. Mikuláše přivítaly s velikou
radostí především děti, těšíc se na dárečky, kterých byl připraven plný koš. To bylo radosti z dárečků …

Včelaři měli mši svatou v našem kostele.

     Stává se již tradicí v naší farnosti konání mše svaté pro včelaře. V loňském roce se uskutečnila poprvé
v letním měsíci,  ale  letos  po  dohodě  s panem farářem se  její  konání  uskutečnilo  v blízkosti  dne,  kdy
slavíme památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, patrona včelařů.
     Byla v neděli 10. prosince, v 10,00 h. P. Ján po požehnání na začátku mše svaté řekl modlitbu včelařů,
kterou nalezl v zápise včelařských schůzí ze dne 17. února 1929, a sice:

S Bohem začni každé dílo, podaří se ti až milo.
Jednání své zařiď po včely vzoru,

Bohu ke cti a chvále, lidem ku dobru.

     Sešel se pěkný počet těch, kteří jsou díky této Bohulibé zálibě ve spolku zapojeni. A není jich věru málo,
jak uvedl s potlačovanou hrdostí pan Petr Pončík: „Je nás více než 60.“



Třetí adventní neděle – zvaná „radostná“ – v našem kostele opravdu radostná byla

     Odpoledne v 16:00 h začalo v kostele vystoupení folklórního souboru KYČERA a po jejich zahájení
předvedly naše děti farnosti nacvičené pásmo k narození Ježíška.
     To,  co nacvičili  a  pěkně předvedli,  se všem přítomným v docela  naplněnému kostele velmi  líbilo.
Dosvědčoval to nejen spokojený potlesk všech diváků, ale milé bylo pohledět na radostnou tvář každého
přítomného, radujícího se z výkonu svého dítěte či vnoučka.
     Tvář našeho pana faráře zářila jak slunce na nebi z radosti nad svými mladými a malými farníky – do
nichž vkládá nadějí své současné farnosti – a nad jejich uměním.

Silvestrovský humor ve farnosti:
„Přijeli paparazzi, budeme se fotit! A to vám povídám – tvařte se hezky!“



Roráty byly ve farnosti vždy ve čtvrtek v 6,30 h a v sobotu v 7,00 h. Účastnilo se jich větší množství
farníků než v loňském roce a hodně dětí, doprovázených svými rodiči. 
     Po mši svaté vždy měly na faře připravenou snídani obětavými maminkami a radost byla pohledět na
jejich vděčný apetýt. 
     Pochvalu  obětavým maminkám bylo  nutné vyslovit  i  za  přípravu tmavého  kostela  ve  svíčkovém
osvětlení. Rádi jsme tak učinili.

Nad stránkami našich matrik:
Křty: Do našeho farního společenství byli ve křtu svatém přijati tito naši farníci:
17.12. Ladislav KUČERA  Huslenky 320

Pohřby: Od posledního zveřejnění ve Farním hlase jsme se rozloučili s těmito našimi farníky:
7.12. Antonín FILA Halenkov 553 62 let
13.12. Růžena ORSÁGOVÁ, roz. Orságová Halenkov 46 86 let

Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc leden 2018
- na úmysly Svatého Otce
- za naše farníky, kteří letos přijali svátost biřmování
- na úmysl P. Jána

Úmysly mší svatých na měsíc leden 2018

1.1. po NOVÝ ROK – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – Závazný zasvěcený svátek
7,45 h – za Boží pomoc a požehnání do Nového roku pro celou halenkovskou farnost a pro
všechny farníky
10,00 h – za + Josefa Zetka se vzpomínkou 60tých narozenin a na poděkování Pánu Bohu
za dar života s prosbou o požehnání do Nového roku pro celou živou rodinu
18,00 h – na prosbu k Pánu Bohu za zdraví a Boží pomoc a požehnání celé živé rodině
v Novém roce

2.1. út Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
18,00 h – za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

3.1. st Středa po oktávu narození Páně
17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
18,00 h – za

4.1. čt 7,15 h – na úmysl kněze
5.1. pá 18,00 h – za + Václava Jurajdu, sourozence, švagry, rodiče Veroniku a Ludvíka, za Marii a

Aloise Halamíčkovy, staříčky z obou stran, duše v očistci, s prosbou Boží ochrany živých rodin
6.1. so Slavnost Zjevení Páně

7,15 h – za
18,00 h – za

7.1. ne Svátek Křtu Páně
7,45 h – za + Františka Straděje, manželku Zdeňku, Jaroslava Hercega, manželku Ludmilu,
Žofii Šulákovu, syna Stanislava, rodiče Stradějovy, Hercegovy, Šulákovy, dušičky v očistci,
s prosbou Boží ochrany pro žijící rodiny
10,00 h – za + Pavla Blahu, jeho rodiče, sestru, za sourozence Anežku a Františka Blahovy,
za rodinu Kulčákovu a za zdraví a ochranu Boží celé živé rodině

9.1. út 18,00 h – za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10.1. st 17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní



18,00 h – za
11.1. čt 7,15 h – za + rodiče Jakešovy a Christovy, manžela Františka, 4 sestry a bratra, švagrové,

švagry, za celou zemřelou rodinu, za duše v očistci, s prosbou za dar zdraví a Boží požehnání
celé živé rodině

12.1. pá 18,00 h – za + Stanislava Kopeckého k nedožitým 75tinám, za rodiče z obou stran, Boží
požehnání a ochranu celé živé rodině

13.1. so 7,15 h – za + Jarmilu Krejčiříkovu, manžela Veleslava, rodiče z obou stran, + Josefu
Kopeckou, manžela Josefa, dceru Zdeňku, jejího manžela Stanislava a celou zemřelou rodinu
15,00 h – mše svatá s nedělní platností – za

14.1. ne 7,45 h – za
10,00 h – za + Růženu a Josefa Haničákovy, dcery Alenu a Růženu, syna Venouška, zetě
Honzu, staříčky a za celou živou rodinu

16.1. út 18,00 h – za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky
17.1. st Památka sv. Antonína, opata

17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
18,00 h – za

18.1. čt Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
7,15 h – za + Ladislava Václavíka k výročí úmrtí, manželku Annu, syna Ladislava a vnučku
Annu

19.1. pá 18,00 h – za + Marii Mazáčovu k 2. výročí úmrtí, manžela Antonína, dceru Marii, rodiče
z obou stran a požehnání živé rodině

20.1. so 7,15 h – na jistý úmysl s prosbou o požehnání Boží celé živé rodině

21.1. ne 7,45 h – za + manžela Josefa Chromčáka, rodiče z obou stran, 2 sestry, 8 švagrů, Rudolfa
Martiška, duše v očistci a Boží požehnání celé živé rodině Chromčákové, Kneblové a
Martiškové 
10,00 h – za + Marii Kučerovu, syna Josefa, rodiče z obou stran a Boží ochranu celé rodině

23.1. út 18,00 h – za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky
24.1. st Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
18,00 h – na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží pomoc celé rodině

25.1. čt  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
7,15 h – za všechny živé i zemřelé členy Svatého růžence

26.1. pá Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
18,00 h – za

27.1. so 7,15 h – na úmysl kněze

28.1. ne 7,45 h – za + Antonína Januše, za živou a zemřelou rodinu z obou stran a ctěnou sestru Marii
Celsu
10,00 h – za + Josefa Kopeckého k 20. výročí úmrtí, jeho rodiče, sestru, za zemřelou rodinu
Maňákovu, staříčky z obou stran, za dušičky v očistci, s prosbou o zdraví a požehnání celé
živé rodině

30.1. út 18,00 h – za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky
31.1. st Památka sv. Jana Boska, kněze

17,30 h – tichá Adorace před vytavenou Nejsvětější svátostí oltářní
18,00 h – na jistý úmysl s prosbou o Boží pomoc ve všem

Římskokatolická farnost Halenkov, P. Ján Rušin, SVD, správce farnosti Halenkov, 736 501 959
Email: fahalenkov@ado.cz, číslo účtu 1772174339/0800


