20. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
20. srpna
Úterý
21. srpna

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

715 Martin - za farníky
1800 bazilika - ke cti a chvále sv. Anežky české a za  rodiče
Památka sv. Pia X., papeže

715 Martin - za  rodiče, prarodiče a duše v očistci
1630 Jejkov - na úmysl dárce
1800 bazilika - za  rodiče a  Miroslava Kenovského
Památka Panny Marie Královny

5. srpna 2018 - XXVII/15

pro třebíčské farnosti

BAZILIKA
 Mše svatá v neděli 5. 8. v 10.00 (o. Vojtěch)
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 11. 8. a 25. 8. ve 14.30
 Žehnání květin a bylinných čajů - středa 15. 8. při mši sv. v 18.00
 Zaplacení vstupenek na divadelní představení „Saturnin“ do konce srpna v sakristii

Středa
22. srpna

715 Martin - za  rodiče Královy, přízeň a živou rodinu
800 Jejkov - mše svatá o prázdninách není
1800 bazilika - za rodiče Pejzlovy a bratra Františka

Čtvrtek
23. srpna

Sv. Růženy z Limy, panny

JEJKOV

715 Jejkov - za  Svatopluka Spurného a živou a  rodinu
800 bazilika - za  manžela a Boží požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci
1800 Martin - za živou a  rodinu Kosovu a Poulovu a duše v očistci

Pátek
24. srpna

715 Martin - na poděkování za 65 let života
1630 bazilika - na poděkování Pánu Bohu a za Boží požehnání pro děti
a jejich rodiny
1800 Jejkov - za  rodiče Kampasovy, Zimmermannovy a duše v očistci

 Poutní slavnost Proměnění Páně - neděle 5. 8., mše sv. slouží o. Ervín Jansa
z Lomnice, po skončení agapé v sakristii a na farní zahradě
 Dovolená o. Vojtěcha - 13. 8. - 22. 8. (zastupuje o. Jakub)
 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - vigilie: úterý 14. 8. v 16.30
 Mše sv. v DPS Manž. Curieových - středa 15. 8. ve 14.30
 Mše svatá v neděli 19. 8. - slouží o. Václav Kříž

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Sobota
25. srpna

Pane, ke komu
půjdeme? Ty máš
slova věčného života.

Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků; Sv. Ludvíka;
Sv. Josefa Kalasanského, kněze
800 bazilika - na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o zdraví

do dalších let a ochranu Panny Marie
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - na poděkování za dar život pro Lukáše a Ondřeje a Boží
požehnání pro celou rodinu

MARTIN
 Změna telefonního čísla pevné linky z 568 840 522 na 560 000 522.

 Při sbírce 15. července se na varhany se vybralo 21 950 Kč.
 V neděli 19. srpna bude další pravidelná sbírka na varhany.
 V sobotu 1. září je pouť do Mariazell. Odjezd je v 5.30 od Zimního stadionu.
Prosme, aby všichni zaplatili týden před odjezdem. Pokud je někdo přihlášen a ví, že
nepojde, odhlaste se, aby mohli jet náhradníci, kterých je tentokrát dostatek.
 Mariazellská slavnost bude v neděli 2. září. Od 16.00 růženec, 18.00 mše svatá, slouží P. Pavel
Hověz, bývalý kaplan u sv. Martina, a průvod. Všichni jste srdečně zváni.

26. srpna - 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

CHARITA

I.čt. Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b • II.čt. Ef 5, 21-32 • Ev. Jan 6, 60-69
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  manžela Zdeňka Tišla
800 Martin - za Boží požehnání a dary Ducha sv. pro děti, vnuky
a pravnuky a duše v očistci
900 Jejkov - za manžela a celou rodinu
1000 bazilika - za Karla Nováčka a požehnání pro celou rodinu
1030 Martin - za rodiče Řezáčovy, Trojanovy, Svobodovy a duše v očistci
1800 Martin - za farníky

 Baterkománie: Do 15. 10. probíhá soutěž ve sběru vybitých baterií ve prospěch
Charitní záchranné sítě třebíčské Charity, která může získat 50 tis. Kč. Sběrné boxy
jsou ve vstupních halách Městského úřadu na Karlově i Masarykově nám. a ve sběrných dvorech.
 Děkujeme všem, kteří podpořili sbírku Akci cihla. Výtěžek 46 594 Kč použije Stacionář Úsměv
na vybudování posezení se zahradním domkem pro lidi s mentálním postižením.
 Domovinka Třebíč bude uzavřena v termínu 6. - 24. 8. Těšíme se na Vás od pondělí 27. 8.
Stacionář Úsměv Třebíč má uzavřený provoz po celý srpen.
 Do 21. 9. probíhá soutěž: „Co pro mne znamená „Dobrovolnictví“, již 15 let působí dobrovolníci
v naší Charitě. Vítáme příspěvky textové, kreslené či v podobě fotografie.
 Akci Sekáč trochu jinak Paprsku naděje, která proběhne v září, lze podpořit již teď. Více
informací https://www.hithit.com/cs/project/4967/sekac-trochu-jinak
 Kdo může věnovat menší jídelní stůl, ozvěte se, prosím, pracovnicím Dobrovolnického centra.
Tel. 568 408 482, 775 179 314, 739 389 138, e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz nebo
pomocvobcich@trebic.charita.cz. Moc děkujeme!
 Akce klubu Archa - v domech s pečovatelskou službou v Třebíči: 15. 8. v 13 hod. DPS Vltavínská
- Trénink paměti; 22. 8. v 13 hod. DPS Koutkova - Setkání s Rodinsonem; 29. 8. v 9 hod. DPS Fr.
Hrubína - Setkání s Rodinsonem; 29. 8. 13 hod. DPS Myslbekova - Trénink paměti.
 Diabetologická ambulance MUDr. PharmDr. Marka Frydrycha, Ph.D. nabírá nové pacienty.
Poskytujeme rychlé objednání na čas a léčíme nejmodernějšími dostupnými léčebnými postupy.
Kontakt: Diabetologická ambulance, MUDr. PharmDr. Marek Frydrych, Ph.D., www.diamf.cz,
Poliklinika Vltavínská 1289/10, Třebíč 674 01, tel: 568 808 210.

Dobrý den z východní Ukrajiny. Rád bych vám poděkoval za vaši podporu, kterou nám pomáháte
uskutečňovat projekty na pomoc lidem v bojové zóně východní Ukrajiny. Vaše finanční sbírky nám
již nejednou pomohly naši pomoc rozšířit a úspěšně v ní pokračovat. Stejně tak nedávná sbírka na
podporu Tábora Bezpečí vynesla ze všech vašich farností úctyhodných 54 000,- Kč, díky kterým
již na začátku srpna budeme moci uspořádat tábor pro dalších 36 dětí! Rád bych poděkoval vám
i farníkům za vybranou pomoc, abyste společně s námi mohli sdílet tu radost dětí, které se alespoň na
pár dní dostali z válečného území do klidu lesa. Přeji vám požehnaný víkend. S pozdravem Kody.
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,  560 000 522, 728 133 220
trebicmartin@volny.cz; http://mujweb.cz/trebicmartin/; Výrobní náklady - 1,- Kč.

18. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
6. srpna

Svátek Proměnění Páně

Středa
8. srpna
Čtvrtek
9. srpna
Pátek
10. srpna
Sobota
11. srpna

715 Martin - za  maminku a rodinu Šimečkovu, Špačkovu a Boží
požehnání pro živou rodinu
1800 bazilika - za  strýce, jeho rodiče, sourozence a duše v očistci

715 Martin - za Boží ochranu pro děti, vnoučata, pravnoučata, živou
a  rodinu a duše v očistci
1630 Jejkov - za živou a  rodinu Hrůzovu a Nahodilovu
1800 bazilika - za  Janu Toufarovou, duše v očistci a Boží požehnání pro
živou rodinu a příbuzné

Úterý
14. srpna

715 Martin - za  rodiče, živou rodinu a duše v očistci
1630 Jejkov - za dvoje rodiče, sestru, manžela a živou rodinu
1800 bazilika - na poděkování za Boží pomoc a ochranu

Památka sv. Dominika, kněze

Středa
15. srpna

715 Martin - za  Miladu Bobkovou,  P. Stanislava Vídeňského a celou
živou rodinu Bobkovu
800 Jejkov - mše svatá o prázdninách není
1800 bazilika - za Boží požehnání pro rodinu a za zesnulé

Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

715 Martin - na poděkování za dar života a víry a ochranu Panny

Marie
800 Jejkov - mše svatá o prázdninách není
1600 Martin - dětská mše svatá o prázdninách není
1800 bazilika - za rodinu Marténkovu
Sv. Štěpána Uherského

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
715 Jejkov - za  Václava Hendrycha, jeho bratry a celou živou a  rodinu
800 bazilika - za uzdravení syna
1800 Martin - za  Jiřinu Václavkovou,  manžela,  poutníky a duše v očistci

Čtvrtek
16. srpna

715 Jejkov - volný úmysl
800 bazilika - za  Marii Vlkovou, manžela, dva zetě a vnuka
1800 Martin - za  manžela,  dvoje rodiče,  sourozence a živou rodinu

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Pátek
17. srpna

715 Martin - za Boží pomoc a ochranu pro děti, vnoučata a pravnoučata
1630 bazilika - za  Františka Březku, rodiče a strýce Stanislava
1800 Jejkov - za nenarozené dítě a jeho rodiče

715 Martin - za Boží požehnání pro rodinu Holubovu a manžele Šťastné
1630 bazilika - na poděkování za vyslyšení s prosbou o Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro celé rodiny
1800 Jejkov - za  Jaromíra Chalupského, dvoje rodiče a živou rodinu
Památka sv. Kláry, panny
800 bazilika - za  maminku Annu a celou živou a  rodinu
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  rodiče a manžela

Sobotní památka Panny Marie

Sobota
18. srpna

I.čt. 1 Král 19, 4-8 • II.čt. Ef 4, 30-5, 2 • Ev. Jan 6, 41-51
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za Alžbětu Vítešníkovou, manžela, přízeň a živou rodinu
800 Martin - na poděkování za dar života a Boží požehnání pro děti
a jejich rodiny
900 Jejkov - na poděkování za dar života a za živou a  rodinu
1000 bazilika - za Josefa Šindelku a příbuzné
1030 Martin - za farníky
1800 Martin - za živé a  členy rodiny Krejčí a duše v očistci

Biblický kurz Prorok Izaiáš a Markovo evangelium. Pastorační středisko brněnské diecéze
nabízí od září další ročník Biblického kurzu. Jde o vzdělávání pro všechny vážné zájemce o Bibli.
Účast není vázána na absolvování předchozích ročníků. Kurz se uskuteční v Brně na Biskupském
gymnáziu v období září – listopad 2018 v pěti večerních čtvrtečních setkáních vždy od 17 hodin.
Plakátek s tématy jednotlivých setkání je na nástěnkách v kostele. Přihláška pro zájemce na
stránkách www.biskupstvi.cz/pastorace. Přihlášky zasílejte do 15. září 2018.
R. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci v brněnské diecézi

800 bazilika - za zemřelé Marii Maxovou, Marii Starou a Jaromíra Starého
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  Zdenku a Františka Součkovy, jejich rodiče, prarodiče
a sourozence, děti s rodinami a duše v očistci

19. srpna - 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

12. srpna - 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Nikdo nemůže přijít
ke mně, jestliže ho
nepřitáhne Otec.

Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků

Pondělí
13. srpna

715 Martin - za živé a  členy rodiny Šťastných a za Boží požehnání pro manžela
1800 bazilika - za rodiče Motáčkovy,  sestry Terezii Adélu a Stanislavu
a Jozefa Križana
Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků; Sv. Kajetána, kněze

Úterý
7. srpna

19. TÝDEN V MEZIDOBÍ

Mé tělo je skutečný
pokrm a má krev je
skutečný nápoj.

I.čt. Př 9, 1-6 • II.čt. Ef 5,15-20 • Ev. Jan 6, 51-58
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  manžela Zdeňka Otevřela, celou rodinu Otevřelovu,
Dvořákovu a  prarodiče
800 Martin - za  Emilii Černou, živou a  rodinu Černých
900 Jejkov - za živou a  rodinu Mackovu, Novotných a Kopečných
1000 bazilika - na poděkování za Boží pomoc a ochranu
1030 Martin - za živou a  rodinu Salákovu
1800 Martin - za  rodiče a prarodiče Nečasovy, Dvořákovy,
Prodělalovy,  Věru Prodělalovou a živou a  rodinu

Teologický kurz 2018 – 2019. Bude probíhat od října 2018 do května 2019, 16 sobotních setkání,
1× za 14 dní, vždy od 9 do 15 hodin. Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo
rozšířit své náboženské vzdělání. Dále je tento kurz nutný jako první stupeň vzdělání pro budoucí
katechety na farách. Kurz je vhodný také pro ty, kdo přijali svátost biřmování. Je pravděpodobné,
že u mnoha z nich se projeví touha prohloubit a rozšířit své náboženské vědomosti. Kurz navíc
nabízí i prohloubení duchovního života a prožitek společenství církve – živé začlenění do farnosti a diecéze.
Přihlášky se podávají do 21. 9. Vše na nástěnkách a také na http://brno.biskupstvi.cz/kc/kurz.html

