
    Farní hlas
                    Římskokatolická farnost Halenkov, 

                    Povýšení svatého Kříže

Červen, 2018

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Moji milovaní farníci,

nastává  čas  dovolených  a  prázdnin.  Vím,  že  si  mnozí  v těchto  dnech  plánujeme  dovolené,
cestování po naší vlasti či do zahraničí.
     Ano, je zapotřebí si umět odpočinout od neustálého kolotoče práce a každodenních starostí.
Přeji Vám všem splnění všech představ o vaší dovolené i způsobu načerpání nových sil. Jedno
však  chci  připomenout:  Od  Pána  Boha  si  dovolenou  neplánujte!  Bůh  je  Ten,  který  na  nás
nezapomíná, očekává nás všude, kde budeme.
     Děkuji vám ze srdce za všechnu ochotu a spolupráci od minulých prázdnin až dosud, budu se
za Vás modlit, aby se nikomu nepřihodilo nic zlého, denně vám žehnat a radostně se budu těšit na
vaše návraty z dovolených domů a na další milou spolupráci ve farnosti a duchovním životě.

 Váš P. Ján Rušin, SVD

Plánovaná třídenní autobusová pouť do rodného kraje našeho pana faráře
se uskuteční ve dnech čtvrtek 12.7., pátek 13.7. a sobota 14.7. 2018.

Závazně přihlášeným účastníkům nabízíme orientační program naší pouti:
První den 12.7. od kostela v Halenkově vyjedeme v 8,30 hod. s cílem ŠVÁBOVCE

V kostele bude mše svatá, podíváme se i do Hazelského kostela a odjedeme na ubytování, 
které je zabezpečeno v Goralském dvoře v Haligovcích. Tam dohodneme další program.

Druhý den 13.7.  Plánujeme splavení na pltích po říčce Dunajci pro mladší i odvážné, 
prohlídneme si okolí a večer bude zábavný program.

Třetí den 14.7. Snídaně a odjezd do Levoče, kde bude mše svatá a návrat domů.

Těšme se na naše společné putování a věřme, že nám Pán Bůh požehná!    

Farní den po třetí…
se konal ve farnosti v sobotu, 19. května. V 10,00 h začal mší svatou v kostele. Původní plán, že 
se mše svatá i zábavný program uskuteční na hřišti jsme museli změnit, jelikož noční déšť 
zanechal na hřišti hodně mokra. Ale ani tato změna neovlivnila nikterak onu hřejivou atmosféru, 
kterou jsme společně všechny generace prožívaly v Lidovém domě i jeho okolí.
     Největší radost měly děti, pro které byl připraven pěkný zábavný program, různé soutěže, hry a
úžasné bylo vyhodnocení všech dětských účastníků na závěr „olympiády“ panem farářem a 
udílení perníkových medailí. Probíhalo také točení cukrové vaty na mini přístroji a tento děti 
obléhaly nejčastěji.



     K příjemnému posezení u guláše a napečených dobrot hráli harmonikáři, vytvořili tak milou 
kulisu k rozpravám starších, střední generace i mladších. Nikomu se nechtělo jít domů a koho 
nohy nebolely, došlo i na tanec.

     Myslela jsem si, že spokojenost se stala pěknou výzvou pro organizování dalších takových
zdařilých farních akcí v příštím roce.

JT 

Nad stránkami našich matrik:
Křty: Do našeho farního společenství byli přijati ke křtu svatém tito noví farníci: Martin, Filip, 
Gabriela, Marianna Barbora, Ondřej, Matyáš.
V měsíci červnu se připravují na přijetí této svátosti: Vojtěch, Lukáš, Vojtěch.
Sňatky: V našem kostele si obnoví své manželské sliby po 50 letech manželé Jana a Jaroslav.
Pohřby: Od posledního zveřejnění ve Farním hlase jsme se rozloučili s těmito našimi farníky:
3.5. Alena PLÁTKOVÁ, roz. Šuláková ve věku 84 let

Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc červen 2018:
• na úmysly Svatého Otce  • na úmysl P. Jána  • za naše rodiny • za naši vlast

Úmysly mší svatých na měsíc červen 2018

1.6. pá Památka sv. Justina, mučedníka
18,00 h – na úmysl SVD

2.6. so 7,15 h – na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let života s prosbou o zdraví a Boží 
ochranu celé rodiny
9,00 h – mše svatá na zahájení HALENKOVSKÝCH SLAVNOSTÍ, obětovaná za 
Boží požehnání pro všechny farníky a občany Halenkova

3.6. ne 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7,45 h – za † Josefa Zetka, rodiče, celou zemřelou rodinu, s prosbou o Boží ochranu a 
požehnání pro živou rodinu
10,00 h – Průvod Božího těla ke čtyřem oltářům venku – za † Josefa Špalka k 25. 
výročí úmrtí, manželku Veroniku, syna Josefa a za živou i zemřelou rodinu Špalkovu a 
Čaníkovu

5.6. út Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
18,00 h – za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

6.6. st 17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18,00 h – za † Pavla Maňáka, manželku Marii, syna Pavla, rodiče Matochovy a dceru
Blaženu

7.6. čt 7,15 h – za † Františka Maňáka a syna Rostislava k jejich výročí úmrtí, oboje rodiče,
švagry Jana a Jaroslava a Boží ochranu celé živé rodině

8.6. pá Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
18,00 h – za † Františka Kopeckého a rodinu Kopeckou a Koňaříkovu 

9.6. so Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
7,15 h – za † Marii Latinákovu k výročí úmrtí, manžela, syna, snachu, zetě, vnuka 
Jirku, rodiče a sourozence z obou stran

11,00 h – za † Pavla a Rozálii Václavíkovy a za Boží požehnání celé rodině



Václavíkové
10.6. ne 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7,45 h – za † Anastázii Vozákovu k 1. výročí úmrtí, manžela Antonína, rodiče z obou
stran a Boží ochranu celé živé rodiny
10,00 h – na poděkování Pánu Bohu za dožitých 60 let života, s prosbou o Boží
požehnání pro celou živou rodinu

12.6. út 7,15 h – za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky
13.6. st Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní 
18,00 h – za † Stanislava Tydlačku, rodiče z obou stran, švagra Petra, duše v očistci,
s prosbou o zdraví a Boží ochranu celé živé rodiny

14.6. čt 7,15 h – za † manžela Pavla Kalince, syna Pavla, rodiče Pončíkovy a duše v očistci
15.6. pá 11,00 h – zlatá svatba Jany a Jaroslava

18,00 h – za † Antonína a Marii Adámkovy, syna Antonína, rodiče z obou stran, za
Josefa a Miladu Pařenicovy, duše v očistci, na poděkování za 60 let života a Boží
požehnání pro celou rodinu

16.6. so 7,15 h – za † Anežku a Jana Tkadlecovy, děti Anežku a Jana, 2 zetě, vnuka, za 
Anastázii a Josefa Koňaříkovy, sourozence a rodiče z obou stran

17.6. ne 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
7,45 h – za † Františku Trtíkovu, manžela a živou rodinu
10,00 h – za † Josefa a Jaroslava Trtíkovy k 3. výročí úmrtí, za rodiče z obou stran,
strýce Jaroslava, švagry Roberta a Josefa, s prosbou ochrany a Božího požehnání
celé živé rodiny

19.6. út 18,00 h – za
20.6. st 17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

18,00 h – za
21.6. čt Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

7,15 h – za
22.6. pá 18,00 h – za
23.6. so 7,15 h – na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o další Boží požehnání
24.6. ne Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

7,45 h – za † rodiče Jana a Žofii Kopecké, jejich dceru Ludmilu a požehnání pro živou 
rodinu
10,00 h – za všechny živé a zemřelé Jany ve farnosti

25.6. út 18,00 h – za 
27.6. st 17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

18,00 h – na jistý úmysl s prosbou o požehnání ve všem
28.6. čt Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

7,15 h – za všechny živé a zemřelé členy Svatého růžence
29.6. pá Slavnost sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLů

18,00 h – za všechny živé a zemřelé Petry a Pavly ve farnosti
30.6. so Svátek Výročí posvěcení katedrály

7,15 h – za

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


