
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA MĚSÍC ČERVEN
1.6. út

2.6. st Za živé a zemřelé halenkovské farníky

3.6. čt

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
7:15 na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let s prosbou o další Boží 
ochranu

18:00 za + Josefa Zetka, rodiče, sestru s manželem, s prosbou o Boží 
ochranu pro živou rodinu

4.6. pá Za zdraví pro naši sestru Bronislavu a milost Ducha svatého pro celou
rodinu

5.6. so
FATIMSKÁ SOBOTA
Za + Martina Rušina a celou zesnulou rodinu

6.6. ne

6:45 za + rodiče Anežku a Jana Maňákovy, rodiče Antonii a Ludvíka 
Orságovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu

10:00 za + Antonína Trtíka k výročí narozenin, syna Jiřího, rodiče, 
sourozence, švagry a švagrové z obou stran

8.6. út Na úmysl dárce

9.6. st Za uzdravení a Boží pomoc pro naši sestru Danku

10.6. čt

11.6. pá

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
7:15 na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc, dar 
zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

18:00 za + Marii Latinákovu k výročí úmrtí, manžela, syna, snachu, 2 
zetě, vnuka, rodiče a sourozence z obou stran

12.6. so
Za + Anastázii Vozákovu ke 4. výročí úmrtí, manžela Antonína a 
rodiče z obou stran, za zetě Miroslava a snachu Marii a Boží pomoc 
pro celou živou rodinu



13.6. ne

6:45 

7:45  za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + Viktora a Františku Kořenkovy a jejich rodiče a Boží 
ochranu celé živé rodině

18.6. pá Za + Ludmilu Vozákovu, Boží pomoc celé živé rodiny a poděkování 
Pánu Bohu za všechny milosti

19.6. so Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o Boží požehnání
celé živé rodině

20.6. ne

6:45 za + Petra a Annu Černotovy, syna Pavla, staříčky Černotovy a 
Chrástecké a P. Josefa Adamce.

7:45  za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 mše svatá nebude !!!

23.6. st Vigilní mše svatá
18:00 za všechny živé a zemřelé Jány ve farnosti

24.6. čt 7:15 na jistý úmysl

25.6. pá Za + Pavla Kopeckého k 1. výročí úmrtí, jeho rodiče a syna Pavla k 3. 
výročí úmrtí a rodinu Pohořelskou

26.6. so Za + Antonína Mikulenku, manželku Veroniku, děti Miroslava, 
Antonína a Jarmilu, zetě Veleslava, Petra, snachu Boženu, vnuky 
Petříka, Rostíka a Marka Hrušku

27.6. ne

6:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

7:45 na poděkování za zdárné ukončení školního roku

10:00  za + Boženu Bařákovu k 1. výročí úmrtí a Boží pomoc pro 
celou živou rodinu 

29.6. út
SLAVNOST PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
7:15 na poděkování Pánu Bohu za 20 let života s prosbou o další Boží 
ochranu

18:00 za všechny živé a zemřelé Petry a Pavly ve farnosti

30.6. st Na úmysl dárce


