2. TÝDEN ADVENTNÍ
Pondělí
10. prosince

715 Martin - za  a živé členy Konfederace politických vězňů a jejich rodiny
1800 bazilika - za dvoje rodiče a synovce a za duše v očistci

Úterý
11. prosince

715 Martin - za rodiče, jejich sourozence a duše v očistci
1630 Jejkov - za rodinu Holánovu, Gregorovu, Vlachovu a Josefa Holána
1800 bazilika - na poděkování za zdraví, za lékaře a celou rodinu - mše
svatá pro děti

Sv. Damasa I., papeže

2. prosince 2018 - XXVII/23

pro třebíčské farnosti

Středa
12. prosince

715 Martin - za děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  Lukáška Sábo - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za živou a  rodinu

Čtvrtek
13. prosince

715 Jejkov - za  Marii Vojtěchovou a Romana Sapíka a ostatní živé
a  členy rodiny
800 bazilika - za  rodiče, bratry Ivana a Miloše a kamarádku Marii
1800 Martin - za  Františka Karbaše a rodiče - mše sv. pro mládež

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019
Papežské misijní dílo šíření víry povzbuzuje věřící k tomu, aby
podporovali misie – modlitbou a obětí. Téma tohoto měsíce:
Každý člověk je Božím darem
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba: Zvěstování Panně Marii, Ježíš jako dar
• „A ť se mi stane podle tvé vůle“
• Bůh se svěřuje do rukou člověka
• život je největší dar
• každý člověk je Boží dar
• srdce otevřené darování i přijímání

Pátek
14. prosince

715 Martin - za  otce Otmara a  třebíčské kněze
1630 bazilika - za Miluši Kudláčkovou, celou rodinu a  rodiče Klobasovy
1800 Jejkov - za požehnání pro redakci časopisu Světlo
700 Jejkov - za syna Pavla a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
800 bazilika - volný úmysl
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za Františku Karbašovou a rodiče

 Farní kavárnu u Baziliky 2. 12. od 8 - 12. budou mít na starosti roveři a roverky z 2. oddílu
skautů a skautek. Výtěžek bude směřovat na pomoc Ukrajině přes organizaci Chuť pomáhat. Bude
zde možnost zakoupení panenky Motanky, kterou vyrábí lidé z frontové oblasti.
 Varhanní koncert duchovní hudby bude na první neděli adventní 2. prosince 2018 v 16.00
v kostele sv. Martina. Hraje Ondřej Mucha.
 Adventní koncert - koncert duchovní hudby - Jakub Pustina (tenor), Marta Vašková (piano)
Čtvrtek 6. prosince v 17.00 hodin v bazilice sv. Prokopa.

Panny Marie Guadalupské

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Sobota
15. prosince

16. prosince - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ

A co máme dělat my?
Vydat se na cestu!!!

I.čt. Sof 3,14-18a • II.čt. Flp 4,4-7 • Ev. Lk 3,10-18
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za rodiče Dokulilovy a Trojanovy
800 Martin - za  Ericha Nováka, dvoje rodiče, duše v očistci
a živou rodinu
900 Jejkov - za Květoslavu, Miroslava a Františka Benáčkovy a za
živou i  rodinu
1000 bazilika - za  Bohuslava Jurku, dvoje rodiče a sourozence
1030 Martin - za  manžela Bohumila a syna
1800 Martin - za  maminku a tatínka

 Prodejna Agnes nabízí: P.Marian Kuffa: Buď Kristovým svědkem; Zázrak v Naratově rozhovor s Josefem Suchárem; Youcat pro děti
 Adventní Duchna pátek 7. 12. - neděle 9. 12., na faře ve Starči. Začátek v pátek
18 – 18.30 hod., ukončení neděle 11 – 12 hod., cena 250,- Kč. Kontakt: tel.: 777 668 732,
Lida.stepna@seznam.cz.
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://www.trebicmartin.cz; Výrobní náklady - 1,- Kč.

Vážení mariánští přátelé,
v neděli 9. prosince od 16:00 hodin se koná v kostele sv. Martina
výroční obnova Fatimského apoštolátu.
16:00 hodin - adorace, modlitba sv. růžence, zasvěcení, přednáška
18:00 hodin - mše svatá - P. Pavel Dokládal.
Zveme srdečně všechny, kdo mají zájem modlit se na smír hříchů a za obrácení všech lidí.
Zveme Vás také na fatimské večeřadlo každého 13. dne v měsíci v kostele sv. Martina
(modlitba sv. růžence, litanie, zasvěcení). Více na plakátcích v kostelích.
Hledáme dobrovolníky pro tříkrálovou sbírku 2019. Pojďte nám pomoci! Vytvořte
skupinku Tří králů a zapojte se také do koledování některé odpoledne od 1. – 14. ledna
2019. Vedoucí skupinky musí mít alespoň 15 let. Nabízíme:
• zájezd do Brna 2. 1. 2019 na slavnostní zahájení sbírky v 14.30 hod. mší sv.
• pro každého drobný dárek
• jako poděkování za koledování bude připraveno kino
Kontaktujte nás: Dobrovolnické centrum Oblastní charity Třebíč, L. Pokorného 15
Tel. 775 179 314, 568 408 482.

ZPRÁVY
BAZILIKA
 Farní nedělní kavárna - 2. 12. Výtěžek této adventní kavárny bude na pomoc
dětem na Ukrajině.
 Mše sv. v DPS Koutkova - sobota 8. 12. ve 14.30
 Příprava dětí na První svaté přijímání - neděle 9. 12. po mši sv. v 10.00 v bazilice.
 Adventní sbírka trvanlivých potravin pro chudé našeho města - neděle 16. 12. při obou mších sv.
 Náboženství pro dospělé - adventní soboty v 18.00 v sále Infocentra. Téma: Biblické postavy
adventu a vánoc.

1. TÝDEN ADVENTNÍ
Pondělí
3. prosince

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

Úterý
4. prosince

JEJKOV
 Návštěva nemocných - čtvrtek 6. 12. a pátek 7. 12. dopoledne
 V adventní době budou mše svaté také v sobotu v 7.00
 Předvánoční tvoření dětí - sobota 8. 12. od 9.00 v sakristii na Jejkově. Příspěvek na materiál: 30 Kč
 Mše svatá v DPS Manž. Curieových - středa 12. 12. ve 14.30
 Modlitba za Třebíčsko - sobota 15. 12. v 18.00 v kostele

Středa
5. prosince

MARTIN
 Mikuláš navštíví děti ve středu 5. prosince po mši svaté v 16 hodin.
 Úmysly na mše svaté na rok 2019 se přijímají od 1. do 16. prosince v sakristii kostela. Po
tomto datu na faře. Je možno mít za rodinu dva úmysly v neděli a tři úmysly ve všední den.
 Úmysl - za duše  dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu - bude
sloužen v sobotu 8. prosince při večerní mši svaté. V rámci restitucí dostaly jak farnosti, tak i jiné církevní
právnické osoby zpět pozemky či nemovitosti, které kdysi patřily mešním fundacím, a proto byly svázány s
povinnostmi sloužit mše svaté za zemřelé dárce. Tyto majetky z části zajišťovaly financování kněží v
pastoraci i provoz dotyčných církevních právnických osob. Jejich opětné využívání nám připomnělo
povinnost plnit přijaté závazky, tedy vážná morální povinnost vůči dárcům, dnes neznámým. Vzhledem k
tomu, že dohledání všech zakládacích listin by bylo složité a ne všechny pozemky či jiné nemovitosti byly
vráceny in natura, ale objevily se ve finanční náhradě, není možné řešit případy jednotlivě. Proto bylo církví
rozhodnuto, že kněží mají odsloužit 10 mší svatých na tento úmysl. Aby lid Boží byl vyrozuměn o splnění
závazku, a církev dala najevo, že pamatuje na duše zemřelých, mnohdy neznámých dárců, a že je jim vděčná,
ať jsou tyto mše sv., pokud možno, slaveny o hlavních církevních svátcích s povinnou účastí na mši sv.
 Při sbírce na bible se vybralo 20 100 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 Pravidelná sbírka na varhany se bude konat až o vánočních svátcích.
 Poslední volné úmysly na mše sv. - 21. a 26. prosince 2018.
 Stavění betléma bude v pondělí 3. prosince po ranní mši svaté. Přijďte pomoci.
 Brigáda - do Učebny a Klubovny kostela se podařilo získat starší zachovalé židle, které potřebují
odstranit staré čalounění a obrousit před novým nátěrem. Kdo jste ochotni a můžete, hlaste se
průběžně u otce Jiřího nebo přijďte v sobotu 8. prosince v 9 hodin na brigádu. S sebou šroubovák…

715 Martin - za Boží milosrdenství pro Marii, celou živou rodinu a duše v očistci
1630 Jejkov - za nemocného bratra a vyprošení Božího požehnání pro
celou živou rodinu
1800 bazilika - za Lukáše, Aleše, Lenku a za nenarozené děti - mše pro děti
715 Martin - na poděkování za dar života vnučky Jitky a Petra, Boží
milosrdenství, dary Ducha sv. a ochranu Panny Marie
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - na poděkování za narození pravnuka, za  rodiče
Zvěřinovy,  Stanislavu Kachyňovou a Boží požehnání pro
celou živou rodinu a duše v očistci - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za  Jarmilu Janatovou, její rodiče a duše v očistci
Sv. Mikuláše, biskupa

Čtvrtek
6. prosince

715 Jejkov - za  Bedřicha a Marii Machovcovy, živou rodinu a duše v očistci
800 bazilika - volný úmysl
1800 Martin - na úmysl biskupa: za obnovu rodin, za povolání k manželství
a rodinnému životu - mše sv. pro mládež

Pátek
7. prosince

715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně
1630 bazilika - za Antonii Svobodovou, manžela, dceru, syny a za duše v očistci
1800 Jejkov - za Boží milosrdenství pro děti a vnoučata

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
700 Jejkov - za Boží milosrdenství, za maminku a Helenu, celou živou

Sobota
8. prosince

a  rodinu a mír ve světě
800 bazilika - za poděkování za dar života, víry a přátelství
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za duše  dárců mešních fundací zřízených před
nástupem komunismu

9. prosince - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

CHARITA
 Centrum Ruth zve na prožitkový sebepoznávací cyklus 4 setkání Setkávání se sebou
pořádaný v příštím roce. První setkání 24. 1. 2019 v 17 h. v centru Ruth: Strom, moje
kořeny – přihlášky do 23. 1. elektronicky na www.trebic.charita.cz nebo tel. 605 372 765;
vstupné dobrovolné, hlídání dětí zajištěno. Vede psychoterapeutka Marcela Blažková.
 Výstava uměleckých děl Daruj dvakrát (do 31. 12. 2018 v Národním domě v galerii Předsálí
v době konání kulturních akcí). Zakoupením některého díla podpoříte rodiny v nouzi, kterým se
věnuje Centrum podpory rodin Ruth.
 Výstava Rok v Úsměvu – obrazy klientů stacionáře Úsměv (do 13. 1. 2019 v Muzeu na Zámku
Třebíč v galerii Tympanon)

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

715 Martin - za živou a  rodinu a duše v očistci
1800 bazilika - za Adolfa Chládka, manželku a celou rodinu Chládkovu,
Pokorných a Venderovu

Každý člověk
uzří Boží spásu.

I.čt. Bar 5,1-9 • II.čt. Flp l,4-6.8-11 • Ev. Lk 3,1-6
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za Ferdinanda Dušovského, Jaroslava Šmída, a živou
a  rodinu Dušovských, Nožičkovu a Šmídovu
800 Martin - za Boží požehnání pro děti
900 Jejkov - za  rodiče Krejčích z Račerovic a  rodiče Bartoškovy z Chlístova
1000 bazilika - za živou a  rodinu Honsovu a Zadražilovu a řeholní
1030 Martin - za farníky
/sestru Leonii
1800 Martin - za  Štěpánku a duše v očistci

Přijměte pozvání na Mariánské večeřadlo konané v pondělí 10. 12. u sv. Martina pod vedením
P. J. Stříže. Od 13.00 možnost soukromých modliteb, 13.30 modlitba růžence; 14 hod. mše svatá,
následuje Mariánské večeřadlo.

