4. TÝDEN VELIKONOČNÍ
Pondělí
23. dubna

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

715 Martin - za  syny Libora a Pavla a všechny  a živé příbuzné
1800 bazilika - za  maminku Marii a celou přízeň
Sv. Jiří, mučedníka; sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

Úterý
24. dubna

715 Martin - za rozmnožení darů Ducha sv. pro kněze a exorcisty
a ochranu Panny Marie
1630 Jejkov - na poděkování za 15 let společného života a za Boží
požehnání do dalších let
1800 bazilika - na poděkování s prosbou o Boží pomoc - mše svatá pro děti
Svátek sv. Marka, evangelisty

Středa
25. dubna

Čtvrtek
26. dubna

Pátek
27. dubna
Sobota
28. dubna

715 Martin - na poděkování za 65 let společného života, za obrácení
rodin a Boží požehnání pro děti, vnoučata a pravnoučata
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  Marii Mejzlíkovou a celou rodinu - mše svatá pro děti
1800 bazilika - volný úmysl
715 Jejkov - za  Marii Heraleckou a její živou a  rodinu
800 bazilika - za  Emanuela Smejkala, rodiny Smejkalovy a duše
v očistci
1800 Martin - na poděkování za dar života a víry pro Davida a Marka,
Boží požehnání pro ně a celou rodinu - mše sv. pro mládež
715 Martin - za Jaroslava Petrů, rodiče a sourozence a duše v očistci
1630 bazilika - na poděkování za 75 let života a Boží požehnání pro
rodiny
1800 Jejkov - na poděkování za 90 let života a za živou a  rodinu
Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka; sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu
800 bazilika - za  Marii Maxovou a dvoje rodiče
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za farníky

29. dubna - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
I.čt. Sk 9, 26-31 • II.čt. 1 Jan 3, 18-24 • Ev. Jan 15, 1-8
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  Marii Barákovou
800 Martin - za Marii a Antonína Stavělovy a celou živou rodinu
900 Jejkov - za členy skautských oddílů a za  Josefa Bublana
1000 bazilika - za  Petru Brabcovou a  rodiče
1030 Martin - na poděkování za dar zdraví pro rodiče Zikmundovy
a jejich rodiny
1800 Martin - za  manžele Hrůzovy a Jičínských
Řím. kat. farnost Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně, Otmarova 51/20, 736 529 274 (o. Jakub), 739 389 204 (o. Vojtěch)
Řím. kat. farnost Třebíč - Zámek, bazilika sv. Prokopa, Zámek 1,  736 529 274; e-mail: holik.j@seznam.cz
Římskokatolická farnost Třebíč - město, kostel sv. Martina, Martinské nám. 87/20,  568 840 522, 728 133 220
trebicmartin@volny.cz; http://mujweb.cz/trebicmartin/; Výrobní náklady - 1,- Kč.

15. dubna 2018 - XXVII/8

pro třebíčské farnosti

Za kněžská a řeholní povolání
Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí. Přiváděj k sobě
i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky. Vlož do jejich
duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich
oltářích oběť kříže. Pane, „jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás“(Žid 7,25),
otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky. Ať
poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to
je církev, a stanou se solí země a světlem světa (Mt 5,13–14). Pane, dej také mnoha ženám
účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po
dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou
vroucností své lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí (Pavel VI.)
Kancionál: Modlitba 049 E

Ve dnech 16. – 22. 4. 2018 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den
modliteb za duchovní povolání (4. neděle velikonoční = Neděle Dobrého pastýře).
Výzva ČBK ke sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu
Drazí bratři a sestry, stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami
pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že
jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které doléhá kříž.
„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště v chudých, v trpících,
v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme
konkrétní aktivitu pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do
svých vesnic a do svých měst. Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro
svou křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“ Těmito
slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy společný postoj
k situaci obyvatel válkou postižených zemí. Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými
vyhlašujeme na neděli 15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán na pomoc těm
obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy.
Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři
a sestry, tak tvrdě zkoušení, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory.
Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme ……Vaši čeští a moravští biskupové

DIECÉZNÍ POUŤ MINISTRANTŮ DO VRANOVA U BRNA
 Pouť ministrantů proběhne v sobotu 5. května. Cíl poutě je Vranov u Brna. Celé

třebíčské děkanství bude do Vranova putovat z Lelekovic, asi 5 km od cíle. Cestou
budou ministranti plnit úkoly. Odjezd je v 7.15 Třebíč-zimní stadion, 7.35 Náměšť.
Návrat okolo 18h. Ministranti se přihlašují do neděle 22. dubna u svého faráře

ZPRÁVY
SPOLEČNÉ
 KDU-ČSL zve na přednášku Církev v Československu po únoru 1948. Přednášející: P. PhDr.
Jindřich Zdeněk Charouz, O.Praem., ThD., církevní historik a farář ve Vladislavi. Přednáška se
uskuteční 23. 4. v 16,30 hod. v zasedací místnosti okresní kanceláře KDU-ČSL v Třebíči (vchod
vedle knihkupectví Jakuba Demla, 1. poschodí).

BAZILIKA
 Rekolekční mše svatá - čtvrtek 19. 4. v 8.30
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 28. 4. ve 14.30
 Cyklistická pouť - úterý 1. 5. sraz v 8.15 na vlakovém nádraží, trasa: Náměšť – kostel v Jasenici
(mše sv.) – Třebíč

JEJKOV
 Večer chval - čtvrtek 19. 4. v 18.00 v kostele
 Mše sv. v nemocniční kapli - pondělí 23. 4. ve 14.15 (3 roky od požehnání kaple)
 Mše svatá s účastí skautů - neděle 29. 4. v 9.00
 Poutní mše svatá ve Stříteži - neděle 29. 4. v 10.30 (žehnání nových lavic)

MARTIN
 V pondělí 16. dubna bude v 19.00 hodin setkání členů farní rady.
 Sbírka na varhany bude v neděli 22. dubna.
 V neděli 29. dubna při mši sv. v 10.30 bude první svaté přijímání jedenácti dětí:
Magda Bednářová, Vratislava Černá, Nikola Hejlíčková, Jakub Macura, Kateřina Malá,
Sára Marešová, Radka Mannová, Josef Stoklas, Vilém Vaněček, Arleta Vladeková, Natálie Zelníčková.
 Pomoc s opravou kanalizace a nové podlahy v kotelně - pondělí od 8.30 - 18h pomoc
s odstraněním starého betonu, výkop zbytku kanalizace; úterý od 8.30 - pomoc s dopravou betonu.
Úklid kostela v úterý od 14 hodin. Všem děkuji za pomoc v uplynulém týdnu.
 Pouť na Velehrad - ještě jsou poslední volná místa. 6.30 odjezd, 10h mše svatá u hlavního
oltáře, 11h šifrovačka nebo prohlídkové okruhy. 14h Archeoskanzenu a Živá voda.

CHARITA
 Domovinka Třebíč (Gen. Sochora 705) zve na cestopisný dokument M. Mrvkové:
Prachovské skály a Safari Dvůr Králové: 24. 4. 2018 v 10 hod.
 Šatník na Polance k odkládání zachovalého oblečení je opět otevřen do konce září:
ÚT 9-12, ČT 14-17
 Pozvánky Centra Ruth Akce se konají v Centru Ruth na Karlově nám. 41/30. Vstupné dobrovolné.
17. 4. 2018 v 17 hod. Sladění ženské a mužské role při výchově dětí (Mgr. Zdenka Šrámková)
(přihlášky co nejdříve na tel. 605 372 765 nebo elektronickou přihláškou na www.trebic.charita.cz)
24. 4. 2018 od 9 – 11.30 hod. Dopoledne pro ženy - kreativní chvíle - kdy si něco vyrobíte, dozvíte
se pomocí arteterapeutických technik i něco o sobě. Možnost hlídání dětí. Přihlášky do 23. 4.
 Dobrovolnické centrum hledá zájemce o dobrovolnictví v Domově pro seniory na ulici Manž.
Curieových. Zájemci mohou kontaktovat pracovnice Dobrovolnického centra Oblastní charity
Třebíč, které sídlí na ul. L. Pokorného 15, ve všední dny v době od 6 do 14.30 hod. 568 408 482,
775 179 314, e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz
 Programy v domech s pečovatelskou službou v Třebíči - Volnočasový klub Archa:
18. 4. Vltavínská - Hudební dopoledne s harmonikou. Začátek od 9 hodin.
25. 4. Koutkova - Hudební dopoledne s harmonikou. Začátek od 9 hodin.
Zveme obyvatele domů s pečovatelskou službou, a také ostatní seniory, kteří nechtějí být sami doma
a rádi by přišli mezi nás. Kontakt: Charitní pečovatelská služba Třebíč, Lenka Chalupová, tel. 739 390 937.

3. TÝDEN VELIKONOČNÍ
Pondělí
16. dubna
Úterý
17. dubna

Středa
18. dubna
Čtvrtek
19. dubna
Pátek
20. dubna

715 Martin - za farníky
1800 bazilika - za manžele Svobodovy,  rodiče a děti s rodinami
715 Martin - za Boží ochranu pro děti, vnoučata a pravnoučata, živou
a  rodinu a duše v očistci
1630 Jejkov - za Boží požehnání pro rodinu Volfovu, Uhrovu a duše v očistci
1800 bazilika - za rodinu Pospíšilovu, Trutnovu a Vlachovu, za pana
Pažourka a paní Jitku s rodinou - mše svatá pro děti
15
7 Martin - za živou a  rodinu Veselých
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  Ing. Antonína Fiksu k nedožitým 90. narozeninám, za
živou a  rodinu - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za dar víry pro vnučku a Boží požehnání pro celou rodinu
715 Jejkov - za navrácení víry pro manžela a za celou rodinu
!! 830 bazilika - za rodiče Švaříčkovy, syna, dceru, zetě a duše v očistci
1800 Jejkov - večer chval
1800 Martin - za  P. Josefa Budila - mše sv. pro mládež
715 Martin - za  manžela a sestru,  rodiče, Boží požehnání a milost
obrácení rodiny
1630 bazilika - za  manžela Stanislava Žilku a celou rodinu
1800 Jejkov - za  rodiče Šindelkovy a manžela Bohuslava
Sv. Anselma, biskupa a učitele církve

Sobota
21. dubna

800 bazilika - za  Miloslavu Dvořákovou a Boží milost pro babičku
Jaromíru
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  JUDr. Maxmiliána Mrázika, Ing. Františka Poukara
a živou rodinu

22. dubna - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
I.čt. Sk 4, 8-12 • II.čt. 1 Jan 3, 1-2 • Ev. Jan 10, 11-18
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za Otakara Mašteru, rodiče, sourozence a celou živou rodinu
800 Martin - za  Annu Dvořáčkovou a Boží požehnání pro celou
živou rodinu
900 Jejkov - za  maminku a Boží požehnání pro živou rodinu
1000 bazilika - na poděkování za 40 let života v manželství a Boží
požehnání pro rodinu
1030 Martin - na poděkování za 50 let společného života a za Boží
požehnání pro celou živou rodinu
1800 Martin - za farníky
 Duchnička pro menší děti: 25. - 27. května na faře ve Starči. Začátek v pátek 18.30 - 19 hod.,
ukončení neděle 11 - 12 hod., cena 250,- Kč.
 Duchna: 1. - 3. června na faře ve Starči, začátek v pátek 18.30 - 19 hod., ukončení neděle 11 - 12
hod., cena 250,- Kč.
Kontakt: Lida.stepna@seznam.cz, tel.: 777 668 732.

