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Bolest, která hluboce zasáhla srdce našeho Otce Jána, se stala i bolestí nás všech ve farnosti Halenkov… 

 Je pondělí, 8. října a náš P. Ján dostává v průběhu dopoledne děsivou 
telefonickou zprávu z domova:  

 … stalo se neštěstí …bratr Martin při práci na lešení spadl z šestimetrové 
výšky čelem na schody… je v péči lékařů v nemocnici … čekáme, co řeknou … 
ozveme se …    …   …   TICHO!  

Podivné ticho, z kterého až v uších praská, vystřídá po ohromení pláč 
a nesmírná bolest v místě, kde má člověk srdce. A o srdci našeho Otce Jána 
víme, že je naplněné nevýslovnou láskou ke svým rodičům, prarodičům, 
sourozencům, prostě celé rodině. Z rozhovorů i při návštěvách sourozenců 
a tatínka v Halenkově se nám jejich hřejivá rodinná soudržnost a pospolitost 
pokaždé jenom potvrzovala. 

Ochotný farník veze P. Jána domů, aby byl nablízku rodině a společně mohli 
být silní v nečekaném bolu. A v halenkovském kostele se v úžasném 
společenství modlí celý růženec přeplněný kostel farníků a prosí Boha 
o pomoc, uzdravení a sílu pro zraněného i celou jeho rodinu… 

Bože, buď vůle Tvá! …  

V modlení neustáváme po celý týden, napjatě sledujeme průběh léčení, s částečnou úlevou přijímáme zprávu, 
že je pacient stabilizovaný až do  o n o h o   úterý – 16. října, kdy v ranních hodinách odezdal Martin svou duši Pánu 
… S velikou bolestí, ale v pokoře přijímáme rozhodnutí Pána … 

/ jak se vyjádřil Martinův šestnáctiletý syn Janko: „ V nebi chýbal jeden dobrý anjel …“ /  

Někdo by řekl, že se zastavil čas, já tvrdím opak. Rozjel se ve farnosti úžasný, láskyplný  „pohyb“.   

Ve dvou dnech se zorganizoval autobus pro účastníky, kteří se chtěli rozloučit s Martinem – byl nám všem 
v Halenkově nejen dobře známý, ale měl zde již řadu přátel.  

Vždyť o naší pouti přesně před měsícem - 16. září - jsme se společně těšili a radovali v kostele, na faře 
i na kolotočích.   

Bylo třeba vyřídit pojištění každého účastníka a hlavně naplnit objednaný autobus. A až k neuvěření – během 
jednoho dne se dalo do autobusu dohromady 48 těch, co jim nebránily pracovní či jiné povinnosti a ještě jela dvě 
osobní auta. Všech 52 farníků chtělo podpořit svého milého duchovního otce a jeho celou rodinu účastí v bolu, 
chtělo být všem nablízku, aby cítili naši účast, abychom se vzájemně modlili a posílili. 

Všichni jsme si opakovali známé a výmluvné čtyřverší, uvedené na výzvě, umístěné v nástěnce před kostelem 
k účasti na smutečním rozloučení: „Vždyť nikdo není bez bolesti a každý nese si svůj kříž, 

                                                          jsou-li si lidé blízcí v štěstí, v bolesti jsou si ještě blíž.“  

Ano, náš milý Otče Jáne a celá milá rodino Rušinova, stojíme velmi blizoučko při Vás, upřímně s Vámi soucítíme 
a vyprošujeme v modlitbách hodně sil a statečnosti na pozemské cestě bez Vašeho milovaného manžela, tatínka, 
syna, bratra, švagra a bratrance Martina. Bůh Vám pomáhej! 

A Tobě, milý Martine posíláme do nebes slib, že Tvou prosbu na rozlučkové fotografii   s p l n í m e ! 

Za všechny halenkovské farníky – Jana T r t í k o v á  



Vážení farníci, spoluobčané, 

Jak jistě víte, postihla rodinu našeho milého otce Jana veliká tragédie. Pán si předčasně povolal na věčnost bratra 
Martina. 

Ten, kdo ho měl tu možnost poznat, ví, jak skvělý to byl člověk. Rozdával kolem sebe lásku a nikomu neodmítl 
pomoci. Věrně sloužil Bohu i lidem, stejně tak, jako celá jeho rodina. 

Na hospodářství zůstala po něm manželka a tři nezletilé děti. Martin, Janko a Zuzanka. Z nich nejstarší Martin 
potřebuje stálou a odbornou péči, která stojí nemalé finanční prostředky. 

I když v modlitbách jsme stále s nimi, pomozme jim i jinak! Přispějme každý podle svých možností, abychom 
alespoň trochu pomohli pozůstalé rodině. 

Od neděle bude asi 1 měsíc v zadní části kostela u tiskovin umístěna kasička s jeho fotografií. Přispívat můžete jak 
českými korunami, tak i eury. 

Šiřte prosím tuto zvěst mezi sebou, aby se to dozvědělo co nejvíce lidí, a tak mohli pomoci dobré věci. 

Děkuji.                                                               

Petr Pončík,  Halenkov 71 

Tel.:732865739,  Email.: peta.poncik@email.cz 
 

MĚSÍC LISTOPAD – MĚSÍC VZPOMÍNÁNÍ NA DUŠIČKY … 

Hroby svaté, schránky těl, kdo by na vás pohleděl bez lásky a bez bolesti? 

Vaše tiché nitro hostí ty, kdož drazí byli nám, hroby svaté, žehnám vám. 

Leží vedle druha druh, jak je volal milý Bůh. Nečítá on lidská léta,    

jinoch zrovna vedle kmeta žití svého po boji odpočívá v pokoji. 

Ale svaté lásky cit nepřestává v srdci bít, na mohyly květy sází, 

vzpomíná si na vás, drazí, dojímavou péčí svou: kyticí a modlitbou. 

Spíte zde svůj tichý sen, vzbudíte se v soudný den, duše do těla se vrátí, 

Bůh vás nechá z hrobu vstáti, k odplatě vás blažené vezme po pravici své. 

V pátek 2. 1istopadu  – vzpomínáme NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Každý kněz má dovoleno v tento den sloužit 
tři mše svaté.  

Pouze na jednu může vzít úmysl od farníků, druhou slouží za všechny zemřelé a třetí na úmysl papeže. 

V naší farnosti budeme mít pořad mší svatých takto:  

 ráno v 7,15 h na daný úmysl 

 v 9,30 h na úmysl Svatého Otce 

 v 15,00 h bude Dušičková pobožnost na hřbitově a po ní mše svatá v kostele za všechny Dušičky. 

Připomínáme, že:  

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat Odpustky pro duše v očistci, po splnění tří obvyklých 
podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí 
se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze získat odpustky částečné. 

Na Slavnost VŠECH SVATÝCH, 1. listopadu odpoledne a v den Vzpomínky na VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ, 
2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v očistci. 

      Při svaté za všechny Dušičky budeme vzpomínat těch farníků, které jsme doprovodili k věčnému odpočinku od 
Dušiček 2017 do Dušiček 2018, a to:   

Naši zesnulí farníci, které jsme doprovodili k věčnému odpočinku od Dušiček 2.11.2017 do Dušiček 

2.11.2018 

1. 4.11.2017 Františka CHRISTOVÁ, roz. Novosadová Halenkov 34 88 let 
2. 8.11.2017 Františka VÁCLAVÍKOVÁ, roz. Šuláková Halenkov 556 80 let 



 
3. 16.11.2017 Josef ŠULÁK Halenkov – Černé 86 86 let 
4. 1.12.2017 Antonín FILA Huslenky 553 62 let 
5. 8.12.2017 Růžena ORSÁGOVÁ, roz. Orságová Halenkov 46 86 let 
6. 4.1.2018 Anna ČERNOTOVÁ, roz. Koňaříková Halenkov- Dinotice 213 74 let 
7. 7.1.2018 Ludmila SUROVĆÁKOVÁ, roz. Baroňová Huslenky – Kýchová 563 70 let 
8. 10.1.2018 Božena VÁCLAVÍKOVÁ, roz. Mikušová Huslenky – Bařiny 466 85 let 
9. 29.1.2018 Anastázie BUKOVJANOVÁ, roz. Hrušková Halenkov 236 89 let 
10. 9.2.2018 Karla KOCURKOVÁ, roz. Slavíková Halenkov – Dinotice 437 87 let 
11. 18.2.2018 Anna PEKAŘOVÁ roz. Kopecká Huslenky – Bařiny 270 74 let  
12. 3.3.2018 Josef GABERA Halenkov – Dinotice 198 76 let 
13. 10.3.2018 Josef KUČERA Huslenky – Kýchová 232 90 let 
14. 11.3.2018 Milada BLÁHOVÁ, roz. Palátová Halenkov – Černé 700 49 let 
15. 12.3.2018 Milada ORSÁGOVÁ, roz. Holcová Halenkov – u Šuláčků 649 68 let  
16. 14.3.2018 Juraj ŠULIMAN Halenkov 655 73 let 
17. 17.3.2018 Anastázie KOCURKOVÁ, roz. Žbánková Huslenky – Kýchová 496 76 let  
18. 24.3.2018 Antonín STRBAČKA Halenkov – Dinotice 197 68 let 
19. 6.4.2018 Stanislav KOCUREK Huslenky – Kýchová 577 63 let  
20. 26.4.2018 Alena PLÁTKOVÁ, roz. Šuláková Halenkov 601 84 let 
21. 8.6.2018 Pavel KOPECKÝ Halenkov 357 36 let  
22. 23.6.2018 Josef CHOVANEČEK Nový Hrozenkov – Lušová 7 68 let 
23. 26.6.2018 Anežka KOPECKÁ, roz. Tydlačková Halenkov 566 74 let 
24. 15.7.2018 Marie KÖVEROVÁ, roz. Šuláková Huslenky 622 56 let 
25. 19.7.2018 Anna TYDLAČKOVÁ, roz. Tydlačková Halenkov 418 55 let 
26. 21.7.2018 Emílie CHRÁSTECKÁ, roz. Pončíková Nový Hrozenkov – Lušová 20 77 let  
27. 21.7.2018 Anežka KOPECKÁ, roz. Šuláková Halenkov 122 91 let 
28. 26.8.2018 Justina ŠULÁKOVÁ, roz. Potočárová Nový Hrozenkov – Lušová 9 86 let 
29. 14.10.2018 Františka STRBAČKOVÁ, roz. Borošová Halenkov – Dinotice 19 90 let 
30. 17.10.2018 Ludmila BLÁHOVÁ, roz. Bělíčková Halenkov 352 70 let 

      Doprovodili jsme také 18. 10. ve Švábovcích Martina Rušina, zemřelého 16.10.2018. Vzpomínáme                                

Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane ! 
 

 

Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc   l i s t o p a d    2018: 

• Na úmysl Svatého Otce  • Na úmysl P. Jána  • Za nemocnou osobu  • Za náhle zemřelého Martina Rušina  
• Za naše rodiny  • Za naši vlast  • Za naše kněze rodáky 
 

 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA MĚSÍC   L I S T O P A D    2018  

1.11. čt Slavnost VŠECH SVATÝCH  
7,15 h – za † Jana a Kateřinu Mokrých, rodiče a sourozence z obou stran a za živou rodinu 
18,00 h – za † Martina Rušina a celou rodinu Rušinovu  

2.11.    pá      Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

7,15 h – za † rodiče Haničákovy, 2 dcery, syna, zetě, celou zemřelou rodinu, za nenarozené a dušičky 

v očistci, s prosbou o Boží požehnání a ochranu živých rodin 

9,30 h – na úmysl Svatého  

15,00 h – dušičková pobožnost na hřbitově a mše svatá za všechny Dušičky  

3.11 so 7,15 h – za † rodiče Pavla a Marii Šulákovy, Marii Kozákovu, Ludmilu Novosadovu Jaroslava Šuláka a Boží 
ochranu celé rodiny 

4.11.     ne     31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,45 h – za † Ludmilu Kotlárovu k 10. výročí úmrtí, jejího manžela Ondru, zetě Juru, staříčky Antonii 

a Antonína Kovaříkovy a živou rodinu Kotlarovu i Križanovu 

10,00 h – za † rodinu Hejovu, Juřicovu a 5. výročí úmrtí manželky 

5.11. po 18,00 h – za pevnou víru, naději a lásku, Boží požehnání v našich rodinách a duše v očistci 

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



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

  18,00 h – za celou zemřelou rodinu Latinákovu, Kocurkovu, Trtíkovu, Surovčákovu a na jistý úmysl  

8.11. čt 7,15 h – za † Jana a Aloisii Šašinovy, syna Gabriela, rodiče a sourozence z obou stran a Boží požehnání 

pro rodinu Šašinovu  

9.11. pá Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

18,00 h – za † Petra Žárského, oboje rodiče, švagry Stanislava, Václava, Renatu a Pavla Holcovy 

10.11. so Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

7,15 h – za † Františka a Anežku Špalkovy, rodiče z obou stran, děti a zetě Jaroslava 

11.11. ne 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,45 h – za † rodiče Měkynovy, Mikušovy, † manžela k 7. výročí úmrtí, 3 bratry, sestru Lidušku 

k 8. výročí úmrtí, staříčky, dušičky v očistci, prosbu k Matičce Boží o přímluvu za ochranu celé živé rodiny 

a jistý úmysl 

10,00 h – za † rodiče Anežku a Karla Vaškovy, švagrovou Antonii Vaškovou, rodiče a Petra Batlovy, 

jejich syna Jaroslava, s prosbou o Boží požehnání celé živé rodině 

13.11. út Památka sv. Anežky České, panny 

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

14.11. st 17,30 h – tichá Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní 
18,00 h – za † Františka Plánku, dceru Barborku, rodiče z obou stran, za Emilii a Petra Černotovy, zetě 
Františka a rodiče z obou stran 

15.11. čt 7,15 h – za † Ludmilu Janotovu, manžela Františka, za všechny jejich sourozence a rodiče z obou stran 
a Boží požehnání celé živé rodině 

16.11. pá 18,00 h – za † Petra Maňáka k 10. výročí úmrtí, rodiče z obou stran, vnuka Ondřeje Maňáka k 15. výročí 

úmrtí s prosbou o Boží požehnání celé živé rodině 

17.11. so Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

7,15 h – za † Silvestra a Annu Kazmířovy, jejich zemřelé děti a zemřelou rodinu Křenkovu 

18.11. ne 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

7,45 h – za † Jaroslava Malíka, manželku Jarmilu, rodiče Malíkovy, Valchářovy, bratra Gustava, švagra 

Pavla a za zdraví a Boží ochranu celé živé rodiny 

10,00 h – za † Petra Chuděje, jeho otce Františka Chuděje a jeho sourozence 

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

21.11. st Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

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

18,00 h – za † Pavla Grygera k 5. výročí úmrtí a celou živou rodinu Grygerovu a Machačovu  

22.11. čt Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 

7,15 h – za † Veroniku Šulákovu, manžela Josefa, dceru Marii, zetě Jaroslava a Karla a celou zemřelou 

i živou rodinu 

23.11. pá 18,00 h – za † Jaroslava Šipulu, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu 

24.11. so Památka sv. Ondřeje Dung - Laca, kněze, a druhů mučedníků 

7,15 h – na poděkování Pánu Bohu za 50 let života s prosbou o požehnání celé rodině 

25.11. ne Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

7,45 h – za † Jana Stelibského, manželku Jarmilu a syna Jana 

10,00 h – za † Martina Rušina, Marii Rušinovu a Helenu Rušinovu  

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

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

18,00 h – za † Ludmilu Šulákovu, Josefa Novosada, dva zetě a Boží ochranu celé živé rodině 

29.11. čt 7,15 h – za † rodiče Černotovy a Václavíkovy, jejich děti a celou živou rodinu 

30.11. pá Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

7,15 h – za vyléčení ze závislosti na alkohol   
 

 

Římskokatolická farnost Halenkov, P. Ján Rušin, SVD, správce farnosti Halenkov, 736 501 959 

Email: fahalenkov@ado.cz, číslo účtu 1772174339/0800 



 
Ohlédnutí za Hubertskou mší svatou v Halenkově. 

V neděli, 23. září v 10,00 h byla sloužena mše svatá za všechny živé a zemřelé myslivce a lesníky farnosti Halenkov 
a na poděkování Pánu Bohu za 70 let založení Mysliveckého spolku Kátlina Huslenky. Pan farář také posvětil jejich 
nový prapor. 

Mši svatou doprovázeli hrou na varhany a zpěvem bratři Jakubíkovi z Oder a trubači na lesní rohy z Přerova. 

  

  
 

 

Nad stránkami našich matrik: 

Křty: Do našeho farního společenství byli přijati ve křtu svatém přijati tito noví farníci: Filip, Lukáš, Jakub  
Pohřby: Od posledního zveřejnění ve Farním hlase jsme se rozloučili s těmito našimi farníky: 
20.10. Františka STRBAČKOVÁ, roz. Borošová Halenkov – Dinotice 197 90 let  
22.10. Ludmila BLÁHOVÁ, roz. Bělíčková Halenkov 352 70 let 
 

Adventní prodej  

Jako každým rokem, i letos budeme organizovat Adventní prodej, z jehož výtěžku hradíme 3 děti v Adopci na 
dálku, které naše farnost má. Věříme, že se farníci zapojí do tohoto projektu uděláním různých věcí podle darů 
šikovnosti a po zhotovení je můžete začít nosit na faru, nejpozději do 30. listopadu.  

Prodej věcí pak bude zahájen o 1. neděli adventní, tj. 2. prosince  
V. CH.  

 

Vánoční hvězda 

Vánoční hvězdu na podporu dětského onkologického oddělení v Olomouci si můžete objednat i v letošním roce 
v našem kostele. Své objednávky si zapisujte na arch u oltáře Svatého Josefa do 20. listopadu. 

Cena jednoho kusu bude opět 100 Kč. Hvězdy se budou prodávat koncem listopadu po ranní a hrubé mši svaté. 
Přesný datum bude vyhlášen. 

J.K. 



 
 

Ekumenická neděle s požehnáním nového huslenského kříže 

se konala v evangelickém kostele v Huslenkách v neděli, 7. října v 15,00 h. Srdečné pozvání vzešlo od Obce 
Huslenky, farního sboru Českobratrské církve evangelické, Římskokatolické farnosti Hovězí a Římskokatolické farnosti 
Halenkov a zúčastnili se jí Huslenčané, Hověžané i Halenkovjané.  

Na programu byla ekumenická bohoslužba pod vedením evangelického pana faráře Mgr. Jiřího Palána a 
huslenského rodáka P. Mons. Mgr. Josefa Maňáka, děkana ve Frýdku Místku.  

Po té následovalo požehnání nového kříže u kostela, zhotoveného panem Augustýnem Krystyníkem a společné 
posezení všech lidí dobré vůle na huslenské faře. Milé a srdečné chvíle dokumentují fotografie. 
 

   

  
 

    
 


