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Moji milovaní farníci,

prožíváme dny velkého půstu. Je to čas zastavení
se k modlitbě a ke kříži našeho Pána. 
     Často si možná v rozjímání pomyslíme, jak
krutě byl náš Pán mučený a co všechno za nás
podstoupil.  A  právě  v této  chvíli  praví  Ježíš
Kristus, že kvůli  ní  přišel na tuto zem, aby přes
kříž a umučení přinesl život každému z nás. 
     To,  co  se  před  dvěma tisíci  lety  stalo  na
Kalvárii, se děje každý den při Nejsvětější oběti,
tedy při každé mši svaté. Právě pro tuto chvíli,  

která  se  děje  při  svaté  mši,  byl  postavený  náš
kostel a všechny chrámy na světě. 
     Moji  milovaní,  chtěl  bych  vás  povzbudit,
abychom právě v tomto postním období věnovali
větší pozornost při mších svatých a více rozjímali
o těchto Svatých Tajemstvích naší spásy, a tak se
víc  spojovali  s naším  Pánem  a  prožívali  Jeho
lásku k nám. 
     V každém okamžiku a zvlášť při mši svaté vám
žehná, 

    váš P. Ján Rušin, SVD

Společná ekumenická bohoslužba

Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi
Bohem  a  lidmi,  člověk  Kristus  Ježíš,  který  dal
sám sebe jako výkupné za všechny.

1.Timoteovi 2,5.6

     Tato  slova  nás  každý  den  oslovují,  jsou
neměnnou  pravdou  v tom,  že  Bůh  je  pro  nás
oporou i  posilou.  Stává se pro věřícího člověka
nejen  radostí  ve  dnech  jasného  světla,  ale  i
velkým pochopením a láskou, když se probudíme
do dní  plných trápení.  A proto Hospodin a jeho
jednorozený Syn se svatou Trojicí jsou základním
kamenem společné víry v celé Církvi, kterou jsme
mohli prožít a navzájem si ji posílit při ekumenické
Bohoslužbě  Slova  v našem  kostele  Povýšení
svatého  Kříže,  která  se  konala  o  první  postní
sobotě  17.  února  2018,  při  níž  se  o  své  Boží
Slovo  podělil  Jiří  Palán  farář  Farního  sboru
Českobratrské církve evangelické v Huslenkách a
P.  Ján  Rušin,  SVD  duchovní  otec  naší
Římskokatolické farnosti v Halenkově.
     Sobotní  podvečer  v našem  kostele  patřil
oslavě Boha, který sídlí ve všech lidských srdcí,
není  tedy  rozdílu,  zdali  v něm tepe  katolická  či
evangelická  víra,  po  mnoha  stránkách  se
postupně  spojuje  v jednu  řeku,  která  ústí  do
Božího  království.  Naše  společné  setkání  bylo

odrazem dané jednoty věřícího společenství lidí,
které projevilo  lásku k Bohu a jeho Synu Ježíši
Kristu ve společné modlitbě i zpěvu za doprovodu
sboru paní Jany Malouškové.
     Jednota  církví  se  odráží  především
ve vzájemné  spolupráci  a  důvěře,  která  panuje
mezi  jednotlivými  církvemi.  Právě  to  je  hlavním
úkolem  tzv.  ekumenického  hnutí,  které  je
směrem,  jenž  posiluje  víru  mezi  církvemi
odvozené od řeckého slova  oikumené, což dříve
znamenalo veškerý obydlený svět. Vždy na Nový
rok můžeme na televizních obrazovkách sledovat
tuto  ekumenickou  Bohoslužbu  všech  hlavních
představitelů  Církve  v Čechách  a  na  Moravě,
která se koná v některém z chrámů v Praze, což
ukazuje na jednu pravdu o víře, že na poli  víry
bychom neměli  hledat  rozdíly  a  nedostatky, ale
táhnout  tento  pluh  víry  a  oddanosti  k  Bohu
společně,  aby  úroda  Boží  lásky  a  Božího
milosrdenství byla, co největší pro všechny věřící
lidi tohoto světa.
     Naše společná ekumenická Bohoslužba Slova
proběhla v době postní, v době, která je příhodná
k hledání  Boží  lásky,  porozumění,  poznávání  a
pochopení  se  navzájem.  Stala  se  okamžikem,
kdy nezáleží, jaká víra nás vede životem, ale jak
umíme milovat Boha, jak neseme jeho jméno ve



svém nitru a kolik dobra jsme schopni bez nároku
na odměnu druhým lidem dát, a to nejen v době
postní,  ale  po  celý  rok  a  po  celý  náš  život  na
tomto pozemském světě, který jednou, až dozraje
čas, bude pokračovat v životě věčném u našeho 
Stvořitele.

     V dnešní  době  je  tedy  velká  potřeba  si
navzájem naslouchat, vyslyšet se a všemi smysly
těla rozjímat o Slovu Božím, které je  pro věřící
výživným a jediným pravdivým sdělením, jenž sytí
každé lidské srdce. 

JK

Farní dětský maškarní ples

Dne  10.  2.  2018  se  tělocvična  ZŠ  Halenkov
proměnila na místo, kde se sešly krásné masky
jako například: princezny, rytíři, kovbojové, víly, a
spoustu dalších.
     Karneval jsme začali společnou modlitbou. Po
ní na děti čekaly čtyři úkoly v podobě házení na
koš,  kopnutí  míče do brány, přejití  po  lavičce s
míčkem  na  lžičce  a  přejití  po  lávce  jakýmkoliv
způsobem.  Všechny  děti  tyto  úkoly  splnily  na
jedničku, a tak je čekala sladká odměna.
     Dále následovaly různé hry a soutěže jako
třeba  ovečky  a  vlci,  cukr  káva  limonáda,  malá
rozcvička, posílání míče a spoustu dalších.
Jedna ze soutěží byla soutěž tanec ve dvojici  s
balónkem, kde se projevila jednota každé dvojice
a snaha balónek neupustit.
     Všechny děti pilně soutěžily a zúčastňovaly se
her,  a  také  se  během  karnevalu  občerstvovaly
dobrotami  od  maminek,  kterým  patří  velké
poděkování  za  ochotu  pro  nás  tyto  dobroty
připravit.

     Když už se karneval schyloval ke konci, bylo
vyhlášeno šest cen o nejkrásnější masky.
Rozhodování  bylo  velice  těžké,  neboť  každá
maska si  zasloužila  cenu,  každá  byla  krásná  a
něčím kouzelná, a tak i děti, které nebyly vybrány
do vítězné šestice, byly odměněné sladkostí.
     Celý karneval se nesl krásným smíchem dětí a
jejich  spokojeností,  také  si  nešlo  nevšimnout
úsměvů maminek a našeho Otce Jána z radosti
pohledět na naše šťastné děti plné rozjasněných
dětských očí.
     Velké díky patří našemu milému Otci, že tento
karneval umožnil a plně ho podporoval. Vždyť jak
už jednou Otec řekl, děti jsou naší budoucností, a
já jsem hrdá, že jsou to zrovna tyto děti, které už
teď ve svém malém věku se projevují  láskou k
bližnímu, pomoci jeden druhému, a hlavně vírou v
našeho jediného Boha.

MK



Postní duchovní zamyšlení 

v naší farnosti se uskuteční v sobotu, 3. března 2018 s P. Jiřím   K U Č E R O U. Zahájení bude v 15,00 h
promluvou, od 16,00 h bude Meditace a svátost smíření, v 17,00 h mše svatá a v 18,00 h posezení na faře.
Všichni jsme srdečně zváni. 

Modlitba za národ

Bože, Otče nás všech, děkujeme ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme
ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme tě, dej i nám
dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí. Dej všem dětem otce i matku a spořádaný domov a veď
nás,  abychom žili  ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava a
zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Nad stránkami našich matrik:
Křty: Do našeho farního společenství budou ve křtu svatém přijati tito naši farníci:
3.3. Šimon TEPLÝ Halenkov
31.3 Dis. Ivana KOZÁKOVÁ Huslenky 268

Pohřby: Od posledního zveřejnění ve Farním hlase jsme se rozloučili s těmito našimi farníky:
2.2. BUKOVJANOVÁ Anastázie, roz. Hrušková Halenkov 523 89 let 
13.2. KOCURKOVÁ Karla, roz. Slavíková Halenkov – Dinotice 437 87 let
22.2. PEKAŘOVÁ Anna, roz. Kopecká Huslenky – Bařiny 270 74 let 

Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc březen 2018
- na úmysly Svatého Otce
- na úmysl P. Jána
- za naše rodiny
- za naši vlast

Úmysly mší svatých na měsíc březen 2018

1.3. čt 7,15 h – na úmysl dárce   
2.3. pá 18,00 h – na úmysl SVD
3.3. so 7,15 h – za † Jana a Jiřinu Václavíkovy, dceru Jarmilu a požehnání celé živé rodině 
4.3. ne 7,45 h – za † Bohumila Latináka k výročí úmrtí, manželku Marii, syna Bohumila 

k nedožitým 80tinám, snachu Ivu, zetě Silvestra, vnuka Jirku a rodiče i sourozence z obou 
stran
10,00 h – za † Josefa Pončíka k 15. výročí úmrtí, za jeho manželku Zdeňku, syna Zdeňka 
a za celou živou a zemřelou rodinu Pončíkovu, Jurečkovu, Dzierwa a Mocniak a 
poděkování za Boží ochranu a požehnání s prosbou do dalších let

6.3. út 18,00 h – za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky 
7.3. st 10,00 h – mše svatá na Charitě v Halenkově  

17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
18,00 h – za † Františku Kocurkovu k nedožitým 90tinám, manžela Petra, syna Petra a 
rodiče z obou stran

8.3. čt 7,15 h – za † maminku Helenu Rušinovu
9.3. pá 18,00 h – za † Jaroslava Maňáka k 7. výročí úmrtí, jeho maminku Žofii a rodiče z obou 

stran s prosbou o Boží požehnání celé živé rodině 



10.3. so 7,15 h – za † maminku Františku Šulákovu, manžela Jana, všechny jejich sourozence, 
rodiče z obou stran a Boží požehnání celé živé rodině

11.3. ne 7,45 h – za † Václava Kopeckého, manželku Františku, syna Václava, vnuka Martinka, 
zetě Josefa Pekaře, staříčky Kopecké, Žárské, tetu Lojzinku, strýce Pavla, Josefa a 
Františka, duše v očistci a Boží požehnání živé rodině
10,00 h – za † Miroslava Pekaře k 2. výročí úmrtí a celou živou rodinu Pekařovu a 
Martiškovu

13.3. út 18,00 h – za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky 
14.3. st 10,00 h – mše svatá na Charitě v Halenkově

17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
18,00 h – na poděkování za 80 let života s prosbou o další ochranu v životě i pro celou 
živou rodinu 

15.3. čt 7,15 h – za † Jana a Kateřinu Mokrých, rodiče a sourozence z obou stran a obrácení živé 
rodiny

16.3. pá 18,00 h – za † Antonína Kocurka, rodiče Kocurkovy a Vráželovy, duše v očistci, s prosbou 
o Boží požehnání pro živou rodinu Chovanečkovu a Kocurkovu

17.3. so 7,15 h – na poděkování za 90 roků života s prosbou o všechny Boží milosti, přijetí a plnění 
Boží vůle a Boží požehnání pro celou rodinu

18.3. ne 7,45 h – za † rodiče Černotovy, jejich děti, dva zetě a celou živou i zemřelou rodinu  
10,00 h – za † Antonína a Anastázii Kneblovy, syna Antonína, dcery Veroniku a Marii, zetě 
Aloise, snachu Marii a za celou živou a zemřelou rodinu

19.3. po Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE  
18,00 h – za všechny živé a zemřelé Josefy ve farnosti 

20.3. út 18,00 h – za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky 
21.3. st 10,00 h – mše svatá na Charitě v Halenkově 

17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní 
18,00 h – za † Františka Mrázka, celou rodinu, vnuky Josefa a Stanislava, za Josefa 
Maňáka, syna Josefa a duše v očistci

22.3. čt 7,15 h – za všechny živé a zemřelé členy Svatého růžence  
23.3. pá 18,00 h – na jistý úmysl
24.3. so 7,15 h – za † Mirka Skláře a celou živou a zemřelou rodinu 

25.3. ne KVĚTNÁ NEDĚLE 
7,45 h – za † Emílii Pončíkovu k 3. výročí úmrtí a celou živou a zemřelou rodinu 
10,00 h – za † Jaroslava Kopeckého k 10. výročí úmrtí, za rodiče z obou stran, bratry a 
švagry a Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu

27.3. út ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 
18,00 h – za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky 

28.3. st STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 
10,00 h – mše svatá na Charitě v Halenkově 
17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní 
18,00 h – na poděkování za dar života s prosbou o další Boží požehnání celé rodině 

29.3. čt ZELENÝ ČTVRTEK 
18,00 h – za všechny kněze, kteří působili v naší farnosti

30.3. pá VELKÝ PÁTEK – den přísného postu 
14,30 h – poslední křížová cesta 
15,00 h – Velkopáteční obřady
Dary na Boží hrob v     Jeruzalémě  

31.3. so BÍLÁ SOBOTA
8,00 – 19,00 h = B D Ě N Í   U   BOŽÍHO HROBU
19,30 h – za Boží požehnání, lásku, obětavost a porozumění ve všech rodinách 
Dary na Boží hrob v     Jeruzalémě    

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


