14. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
10. července

715 Martin - za  Oldřicha Svobodu, pronásledované křesťany a kněze
1800 bazilika - za Marii Chládkovou, manžela a celou rodinu

Úterý
11. července

715 Martin - za  rodiče Vechetovy, živou a  rodinu Vechetovu
a  rodinu Prodělalovu
1630 Jejkov - za živou a  rodinu Bártovu, Šoukalovu a Tomanovu
1800 bazilika - za nemocné, trpící, opuštěné a umírající

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Středa
12. července

715 Martin - na poděkování a za Boží milosrdenství pro Marii, za Boží požehnání
pro celou živou rodinu a ochranu P. Marie, za  rodiče a  manžela
800 Jejkov - mše svatá o prázdninách není
1600 Martin - dětská mše svatá o prázdninách není
1800 bazilika - za na úmysl dárce
Sv. Jindřicha

Čtvrtek
13. července

715 Jejkov - za  Filipa Vochyána
800 bazilika - za Jana Školaře, bratry Karla a Jaroslava, rodiče a rodiče Vodovy
1800 Martin - za  rodiče Sýkorovy a Vidlákovy

Pátek
14. července

715 Martin - za rodinu Doležalovu a Lehkých
1630 bazilika - za  manžela, celou živou a  rodinu a duše v očistci
1800 Jejkov - za kněze, jáhny a ministranty třebíčských farností

Bl. Hroznaty, mučedníka

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Sobota
15. července

800 bazilika - za  rodinu Svobodovu, Staňkovu a Formanovu s prosbou
o Boží požehnání pro živé rodiny
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - na poděkování a za Boží milosrdenství pro Marii, za Boží požehnání
pro celou živou rodinu a ochranu P. Marie, za  rodiče a  manžela

16. července - 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
I.čt. Iz 55, 10-11 • II.čt. Řím 8, 18-23 • Ev. Mt 13, 1-23
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  maminku, celou živou rodinu a duše v očistci
800 Martin - za  Dagmar Plachou, živou rodinu a duše v očistci
900 Jejkov - za Anastázii Hončovou a manžela
1000 bazilika - za  rodiče Václava a Františku Karbanovy, rodiče
Karla a Vlastu Tůmovy a syna Karla
Zrna padla na dobrou
30
půdu a přinesla užitek. 1000 Martin - za Annu Pavelkovou a jejího  manžela
18 Martin - za Boží pomoc a ochranu
 Prodejna Agnes nabízí: Elias Vella: Na orlích křídlech (o modlitbě); Hana Pinknerová: Život
v tempu andante; Kateřina Šťastná: Duchovní kápézetka ženy bojující s vlastními chybami
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.

25. června 2017 - XXVI/13

pro třebíčské farnosti

240. výročí založení brněnské diecéze (1777-2017)
Od 1. června do 31. října 2017 běží poznávací hra Poklady brněnské
diecéze. Jejím cílem je poznat duchovní, architektonické a jiné bohatství
brněnské diecéze. V diecézi je pro tuto hru vybráno celkem 61 pokladů (po
třech v každém z dvaceti děkanství plus brněnská katedrála). Jsou to poutní
místa, kostely, místa spojená s významnými osobnostmi a různé další
církevní zajímavosti.
Účastníci hry mají za úkol navštívit alespoň 9 míst (= pokladů), prohlédnout si je
a odpovědět na „klíčové otázky“, které na těchto místech naleznou. Odpovědi píší do
„cestovní karty“. Do 31. října 2017 nám tedy musí účastníci hry, kteří chtějí být zařazeni
do slosování, poslat vyplněnou cestovní kartu. Začátkem listopadu bude ze všech
účastníků hry vylosováno 50 výherců. Ti budou pozváni 2. prosince 2017 na Petrov
a obdrží ceny. Informace, pravidla hry a podrobné podklady jsou k dispozici na
http://biskupstvi.cz/poklady2017.

Dnes v neděli 25. června 2017 se při mši svaté koná
v celé naší diecézi sbírka na bohoslovce.
 Biřmování 2018 – příprava: V sakristiích našich kostelů je možné se přihlašovat na
přípravu na svátost biřmování. Ta bude probíhat od října 2017 každý pátek v 19.00 v aule
Katolického gymnázia. Přihlašovat se mohou studenti středních a vysokých škol a dospělí
neomezeně jejich věku. Biřmování proběhne na podzim 2018 na Jejkově nebo v bazilice
podle počtu biřmovanců.

 V pátek 29. září se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově uskuteční
setkání prvokomunikantů - dětí, které byly u 1. svatého přijímání. K poutní
bohoslužbě bude přidán i doprovodný program pro děti. Více informací se
dozvíte později.
 Diecézní fond PULS se představuje:
Milí farníci, přílohou těchto Informací je letáček o činnosti a významu Diecézního fondu
PULS, do kterého přispíváme za každou naši farnost určenou částkou. Tu tvoří 280,- Kč
ročně za každého dospělého farníka. Tyto peníze můžete vložit do sbírky, která bude
v září v kostelích. Můžete se ale také rozhodnout stát se donátorem a podle svých
možností přispívat podle návodu v letáčku. Tato Vaše částka bude pak odečtena od
celkové částky pro farnost. Fond slouží k podpoře života naší diecéze
a spoluzodpovědnosti a solidaritě věřících. Děkujeme vám za Vaše dary a podporu. Více
najdete také na: http://fond.biskupstvi.cz/ - Fond na podporu pastorace a kněží

Kněží třebíčských farností

12. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
26. června

715 Martin - za živé a  z rodiny Fialovy, Saturkovy, Macháčkovy
a jejich přízně, Boží milosrdenství, požehnání a duše v očistci
1800 bazilika - za  Karolinu Krejčí a živé i  členy rodiny Lojdovy a Koutných

13. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
3. července

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

Úterý
27. června

715 Martin - na poděkování a za dar víry pro rodinu Pelikánovu,
Hrůzovu a urovnání vztahů v rodině
1630 Jejkov - za uzdravení dcery, její švagrové, uzdravení nemocných
a Boží požehnání pro celou rodinu - mše sv. pro děti a žáky
na konec škol. roku
1800 bazilika - za  Marii Holpuchovou - mše sv. pro děti je na Jejkově

Sv. Prokopa, opata

Úterý
4. července

Středa
28. června

Čtvrtek
29. června

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze
715 Jejkov - za  Pavla Čapka, živou a  rodinu
800 bazilika - za Stanislava Kučeru, rodiče a Vlastu a Karla Kučerovy
1800 Martin - za Boží požehnání a pomoc pro děti, jejich rodiny a vnučky

Středa
5. července

Čtvrtek
6. července

Svatých prvomučedníků církve

715 Martin - na společný úmysl:
1630 bazilika - na poděkování za dar života, víry a Božích milostí
1800 Jejkov - za  rodiče Kratochvílovy a  Libuši Rýdlovou

Sobota
1. července

2. července - 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Kdo nebere svůj kříž
a nenásleduje mě,
není mě hoden.

I.čt. 2 Král 4, 8-11. 14-16a • II.čt. Řím 6, 3-4. 8-11 • Ev. Mt 10, 37-42
700 bazilika - za obyvatele Račerovic a Budíkovic
730 Jejkov - za  manžela, rodiče Dočekalovy, živou rodinu a duše
800 Martin - za farníky
/v očistci
900 Jejkov - na poděkování za 50 let života
1000 bazilika - za farní společenství a  farníky a kněze působící ve farnosti
1030 Kožichovice - poutní mše svatá
1030 Martin - za rodinu Malachovu a Kjulleninovu
1800 Martin - za  Marii a Oldřicha Kazdovy

 Žarošice - Zlatá sobota - hlavní pouť, mše svatá a po ní světelný průvod se sochami Panny
Marie. Cestou do Žarošic se nejprve zastavíme v Tvrdonicích, posledním působišti P. Otmara
Kaplana (20 let od úmrtí). Odjezd v sobotu 9. září v 12.00 hod. od Zimního stadionu, cena 180,- Kč.
Přihlašujte se v sakristii kostela sv. Martina.

715 Jejkov - za Marii Simandlovou, manžela, děti, 3 zetě, sourozence a dvoje
800 bazilika - na poděkování za 50 let života
/rodiče
1800 Martin - za rodiče, vychovatele a formátory, za zpovědníky
a duchovní vůdce, aby byli dobrými průvodci na cestě
k Bohu - mše sv. pro mládež
První pátek v měsíci

Pátek
7. července

Sobotní památka Panny Marie

800 bazilika - za manžele Karáskovy a 4 bratry
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

800 Martin - za  Marii a Bedřicha Machovcovy, živou rodinu a duše v očistci
!!800 bazilika - za rodinu Švecovu, Štěpánkovu a Chytkovu a na poděkování
za 55 let života v manželství a duše v očistci
930 Ptáčov - poutní mše svatá
1600 Martin - mše svatá pro děti o prázdninách není!
Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

a duše v očistci - mše sv. pro mládež

Pátek
30. června

715 Martin - za  manžela,  rodiče, Boží milosrdenství pro syny Karla
a Martina, jejich rodiny a spásu duší zemřelých
1630 Jejkov - za  Lubomíra Horáka, jeho rodiče, Martu Kohoutovou
a nemocné členy rodiny
1800 bazilika - za rodiče Olivovy, Růžičkovy, Aloise Cahu a celou živou rodinu
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA,
patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

715 Martin - za  Karla Dvořáčka
! 800 Jejkov - mše sv. NEBUDE
1600 Martin - za  Martu Karasovou,  rodiče a  sestru a Boží
požehnání pro celou živou rodinu - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za  rodinu Machovcovu, Doležalovu, pana Miroslava
a živou rodinu

Svátek sv. Tomáše, apoštola

715 Martin - za  sestru, rodiče, prarodiče a Jaroslava Martenka
1800 bazilika - za dar zdraví pro tatínka a na poděkování za dar hudby

715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně; za živou a  rodinu
Kosovu a Polovu a duše v očistci
1630 bazilika - za rodiče, manžela, sestru, příbuzné a duše v očistci
1800 Jejkov - za rodinu Holánovu, Vlachovu a Gregorovu a Josefa Holána
Sobotní památka Panny Marie

Sobota
8. července

800 bazilika - na poděkování za 60 let života, za živou a  rodinu
Vávrovu a Havelkovu
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  manžela, rodinu a duše v očistci

9. července - 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
I.čt. Zach 9, 9-10 • II.čt. Řím 8, 9. 11-13 • Ev. Mt 11, 25-30
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - na poděkování za 55 let společného života a živou i  rodinu
800 Martin - za víru a křest vnučky a upevnění víry všech vnoučat
900 Jejkov - za všechny zemřelé v rodině
00 bazilika - za  Miloslavu Tůmovou, Zdeňka Tůmu, Antonína
10
Pojďte ke mně všichni,
Dvořáka, duše v očistci a požehnání pro živé rodiny
kdo se lopotíte, a já
1030 Martin - za rodinu Krškovu, Vítkovu, Korydkovu a Macháčkovu
vás občerstvím.
1800 Martin - za  otce Františka Doležala a  strýce Ericha Junga
 Národní pouť Velehrad – Dny lidí dobré vůle 4. - 5. 7. Další informace na: www.velehrad.eu
 Katolická charismatická konference se uskuteční ve dnech 5. až 9. července na výstavišti
BVV v Brně. Program konference a další informace na http://konference.cho.cz/

FATIMA 1917 - 2017: 100leté výročí – 4. část
2. zjevení – 13. 6. 1917
13. června po modlitbě děti opět spatřily paprsek blížícího se světla a nad dubem se Paní
zjevila podruhé. Na Luciinu otázku, co si přeje, odpověděla: „Přála bych si, abyste se
denně modlili růženec a učili se číst.“ Řekla, že Ježíš chce zavést ve světě úctu k jejímu
Neposkvrněnému Srdci a Lucie mu má přitom pomoci. Opět je zalila záře a před pravou
dlaní Panny Marie bylo Srdce ovinuté trním, které se je zdálo probodávat. Všichni
pochopili, že je to Neposkvrněné Srdce Mariino, zraňované lidskými hříchy, a že si přeje
odčinění těch vin.
3. zjevení – 13. 7. 1917
13. července na Cova da Iria se děti již modlily se zástupem. Paní přišla a řekla: „Obětujte
se za hříšníky a říkejte často, zvláště když přinášíte nějakou oběť: Ježíši, dělám to
z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění hříchů proti Mariinu
Neposkvrněnému Srdci“. Při posledních slovech otevřela Paní ruce a zdálo se, že záře
proniká zemí a všichni tři viděli jakoby ohnivé moře, v němž byli ďáblové a duše,
podobné průhledným, černým a bronzově zbarveným žhavým uhlíkům. Duše měly
lidskou podobu, vznášely se v tom žáru, zmítaly se mezi plameny, které z nich šlehaly,
a vycházely mraky kouře, padaly na všechny strany jako jiskry při obrovských požárech,
bez tíhy a rovnováhy za bolestného a zoufalého volání a naříkání, které vzbuzovalo děs
a rozechvívalo hrůzou. Když vizionáři vzhlédli k Paní, řekla jim: „Viděli jste peklo, kam
se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu
k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se
zachrání a bude mír. Nepřestanou-li však urážet Boha, vypukne nová, krutější válka...
Přijdu požádat o zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté
přijímání o prvních sobotách v měsíci...“ A Paní dodala: „Když se budete modlit růženec,
opakujte po každém desátku: O můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás
pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství
nejvíce potřebují.“ Pak zjevení skončilo jako obvykle.
Každého 13. dne v měsíci v 17.00 se scházíme v kostele sv. Martina k pravidelnému
fatimskému setkání a modlitbě sv. růžence na úmysly Panny Marie. Jste srdečně zváni!

CHARITA
 Nevíte, jak naplnit prázdninové dny s vnoučaty či dětmi? Centrum Ruth nabízí
třídenní Prázdninovou plavbu po ostrovech Setkání, Ohně a Vody ve dnech 15. –
17. 8. 2017 od 8.30 do 16.30 h. ve Stacionáři Úsměv Třebíč, Gen. Sochora 705.
1. den se na ostrově SETKÁNÍ seznámíte s Robinsonem, Pátkem a jeho věrným psem, můžete
se těšit na canisterapeutické aktivity.
2. den s na ostrově OHNĚ společně vyzkoušíte, jak připravit jídlo na ohni.
3. den na ostrově VODY na vás čekají nástrahy přírody. Odolávat jim budete v Lanovém centru
pavouk. Na program je nutné se přihlásit do 31. 7. 2017 na tel. 605 372 765 nebo
http://trebic.charita.cz/.
 Oblastní charita Třebíč hledá: Zdravotní sestra s registrací bez odborného dohl. pro
Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč. Místo: Třebíč, Gen. Sochora 705/3. Nástup: Dle dohody.
Výběrové řízení: Ano. Kontaktní osoba: Jana Fialová. Více na: http://trebic.charita.cz/

ZPRÁVY
BAZILIKA
 Mše sv. pro děti, žáky a studenty na závěr školního roku bude v úterý 27. 6.
v 16.30 v kostele na Jejkově, po ní grilování na farní zahradě (párky a pečivo s sebou).
 Concentus Moraviae - koncert duchovní hudby se uskuteční čtvrtek 29. 6. v 19.00 hod.
 Mše sv. v DPS Koutkova - sobota 1. 7. ve 14.30 hod.
 Poutní slavnost sv. Prokopa - neděle 2. 7., po mších svatých agapé.
 Mše svatá na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje ve středu 5. 7. v 8.00, večerní mše sv. nebude.
 Návštěva nemocných - čtvrtek 6. 7. a pátek 7. 7. dopoledne.
 Nedělní mše svatá 16. 7. v 10.00 (o. Vojtěch).

JEJKOV
 Mše svatá pro děti, žáky a studenty na závěr školního roku, úterý 27. 6. v 16.30,
po ní grilování na farní zahradě (párky a pečivo s sebou).
 Ve středu 28. 6. NEBUDE ranní mše svatá pro KG.
 Poutní mše sv. v Kožichovicích ke cti sv. Cyrila a Metoděje - neděle 2. 7. v 10.30 v kapli na hřbitově.
 Návštěva nemocných - čtvrtek 6. 7. a pátek 7. 7. dopoledne.
 Během prázdnin nebudou mše sv. ve středu v 8.00.
 Mše sv. v DPS Manž. Curieových - středa 12. 7. ve 14.30 hod.
 Nedělní mše svatá 16. 7. v 9.00 hod. (o. Jakub)

MARTIN
 Ve středu 28. června v 16.00 hodin je závěrečná mše svatá pro děti. Rodiče, přijďte
spolu s dětmi poděkovat za uplynulý školní rok. Od 15.00 bude otec Jiří zpovídat zvláště
děti - ve zpovědnici u sakristie. Po mši svaté bude na dvoře fary ohýnek na opékání
špekáčků a také zde bude prostor pro hry a soutěže. Párky a chleba s sebou.
 Ve čtvrtek 29. června po mši svaté bude opékání špekáčků pro mládež. Je to i poděkování
zpěvákům, schole za doprovod čtvrteční mše svaté pro mládež během celého školního roku. Těšíme
se na další pokračování v novém školním roce.
 Během prázdnin není středeční mše svatá pro děti v 16.00 hod a ani se ve středu dopoledne
a odpoledne nezpovídá.

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
 Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků,
společenství církve. Obracím se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti
využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz.
Za organizátory děkuje P. Jan Balík
 Mládež z Třebíče pojede společně na Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Pokud chcete
využít společné cesty do Olomouce, přihlaste se, prosím, co nejdříve, v sakristiích našich kostelů.
 Letní tábor Duchna Camp Nekonečný příběh - pro všechny ve věku 11 - 15 let. Tábor
proběhne 21. – 27. 8. 2017 v klášteře v Nové Říši. Cena: 1200,- Kč. Přihlášky: Lída Štěpničková
tel.: 777 668 732 nebo lida.stepna@seznam.cz.
 Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na čtrnáctou Diecézní pouť rodin
v sobotu 2. září 2017 do areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Je připraven bohatý program pro
malé i velké: mše svatá, příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel,
komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře,
koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež. Více: http://www.crsp.cz

