
Úmysly mší svatých na měsíc červenec

1.7. čt Za + Ludmilu Himmerovou a manžela Karla Třetinu, sestru Annu a 
celou zesnulou rodinu

2.7. pá Za + rodiče Václavíkovy, dceru, vnuka, 2 švagry, za živou a 
zemřelou rodinu a duše v očistci

3.7. so Fatimská sobota
Za rodinu Rušinovu

4.7. ne 7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + Antonína Kocurka k nedožitým 70-tým narozeninám, 
prarodiče Vráželovy a Kocurkovy, duše v očistci a Boží pomoc pro 
celou živou rodinu

5.7. po 7:45 za + Pavla Kocurka

10:00 za + rodiče Zbořilovy a Šebečkovy a živou rodinu Zbořilovu a
na poděkování Pánu Bohu za uzdravení

6.7. út 18:00 na úmysl dárce
7.7. st Za pana kanovníka P. Jaroslava Kuchaře k výročí odchodu na 

věčnost
8.7. čt na úmysl dárce
9.7. pá Za + manžela Pavla Grigeru k 8. výročí úmrtí a celou živou rodinu 

Grigerovu a Macháčovu
10.7. so na úmysl dárce
11.7. ne 7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 k nedožitým 85 narozeninám Věry Kocurkové, jejího manžela
Františka, rodiče Václavíkovy, Jana a Anežku, jejich děti, Jana a jeho
manželku Rozálii, syna Rostislava a Stanislava, dceru Marii a jejich 
děti Marii a Luboše

13.7. út na úmysl dárce
14.7. st na úmysl dárce
15.7. čt Za + Aničku Tydlačkovu, jejího otce a rodiče Tydlačkovy a 

Mazáčovy
16.7. pá Za + rodiče, maminku Emílii Blahovu k 14. výročí a tatínka Josefa 

Blahu k 9. výročí odchodu na věčnost, za jejich děti a vnuky 
s prosnou o Boží požehnání, za rodinu Blahovu a duše v očistci, na 
které nikdo nepamatuje

17.7. so Za nemocné rodiče Annu a Ladislava s prosbou o zdraví, Boží 
požehnání od Panny Marie, děti s rodinami a vnoučata a 
pravnoučata



18.8. ne 7:45 za všechny živé a zemřelé halenkovské farníky

10:00 za + Lukáše Orsága k 10. výročí úmrtí, dědu Jana Jochce, 
strýce Zdenka a Jana, za rodinu Jochcovu a Kocurkovu s prosbou o 
Boží požehnání a ochranu celé živé rodině

20.7. út Na jistý úmysl
21.7. st Za + rodiče Švachovy, syna Václava, rodiče Kučerovy, dceru 

Bohušku, syna Antonína, staříčky Hübnerovy, Vlčkovy, dušičky 
v očistci, za jejich živé rodiny s prosbou o požehnání od Panny 
Marie

22.7. čt Za + Martina Rušina a celou rodinu
23.7. pá Za + Josefa Kopeckého, jeho rodiče, sestru, za zemřelou rodinu 

Maňákovu, bratry a švagrové, za staříčky z obou stran, dušičky 
v očistci a za dar zdraví pro celé rodiny

24.7. so Za + Annu Maňákovu k nedožitým 80-tinám, manžela Františka, 
vnuka Antonína, za rodiče a sourozence z obou stran, s prosbou o 
Boží ochranu pro celou živou rodinu

25.7. ne 7:45 za + Františka Šťastného k výročí úmrtí, jeho 2 syny, rodiče, 
bratry a sestry, celou zemřelou rodinu Šťastnou a Hudcovu, za 
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny

10:00 za rodinu Tlaškovu
27.7. út na úmysl dárce
28.7. st na úmysl dárce
29.7. čt na úmysl dárce
30.7. pá Za + Josefa Šarmana, švagra Jaroslava, rodiče Marii Maňákovu 

k 30. výročí úmrtí, jejího manžela, rodiče Šarmanovy, za zdraví a 
Boží ochranu celé živé rodiny

31.7. so na úmysl dárce


