11. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
18. června

715 Martin - za farníky
1800 bazilika - volný úmysl
Památka sv. Jana Nepomuckého Neumana, biskupa; Sv. Romualda, opata

Úterý
19. června

Středa
20. června

715 Martin - za Boží milosrdenství,  rodiče Sedláčkovy a Krátkých,
prarodiče, přízeň, duše v očistci a Boží požehnání pro celou
živou rodinu
1630 Jejkov - na poděkování a za děti a vnoučata
1800 bazilika - volný úmysl - mše svatá pro děti
715 Martin - za živou a  rodinu Veselou
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za živou a  rodinu Mayerovu, Vrabcovu, Mácovu,
Reynolds a Warzechovu - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za  Josefa Vlka, manželku, dva zetě a vnuka
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Čtvrtek
21. června
Pátek
22. června

715 Jejkov - za syna Petra, dvoje rodiče a celou živou rodinu
800 bazilika - za  rodiče Boháčkovy a Milostných
1800 Martin - za  maminku, rodinu Holoubkovu, Elšíkovu a Blažkovu mše sv. pro mládež
Sv. Paulína Nolánského, biskupa;
Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků

715 Martin - na poděkování za dar života s prosbou za živou a  rodinu
1630 bazilika - na poděkování za 50 let života s prosbou o dar víry dětem
1800 Jejkov - za  Františka Novotného, celou živou rodinu a  přízeň
Sobotní památka Panny Marie

Sobota
23. června

800 bazilika - MŠE SV. NEBUDE!!! (kněžské svěcení v Brně)
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za živou a  rodinu

24. června - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
I.čt. Iz 49,1-6 • II.čt. Sk 13,22-26 • Ev. Lk 1,57-66.80
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  rodiče, živou rodinu a za uzdravení
800 Martin - za Boží požehnání pro novomanžele a jejich rodiny
900 Jejkov - za Věru Prodělalovou, rodiče a přízeň
1000 bazilika - za rodiče Zimolovy, Komínkovy, Františka Kremláčka
a celou rodinu
1030 Martin - na poděkování za dar života a Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro rodinu
1500 Martin - na poděkování - primiční mše svatá P. Vojtěcha Zahrádky
1800 Martin - MŠE SVATÁ NEBUDE!!!
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.

10. června 2018 - XXVII/12

pro třebíčské farnosti

PRIMICE v Třebíči
V neděli 24. června v 15.00 je v kostele sv. Martina primiční (první) mše
svatá P. Vojtěcha Zahrádky. Z toho důvodu nebude večerní mše svatá v 18.00
Ve středu 4. července v 15.00 je v bazilice sv. Prokopa primiční mše svatá
P. Jaroslava Jurky. Všichni jste na tyto slavné mše svaté srdečně zváni.
Kněžské svěcení přijmou v sobotu 23. června v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Z Třebíče je vypraven jeden společný autobus, který odjíždí v 7.00 od Zimního stadionu.
Cena 100,- Kč. Přihlaste se v sakristii kostela sv. Martina. Je volných ještě asi 20 míst.

Kněžské svěcení v Brně
V sobotu 23. června 2018 přijmou při bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení
– jáhni brněnské diecéze: Mgr. Jaroslav Jurka (*1988) z farnosti Třebíč - zámek
Tomáš Marada, DiS. (*1989) z farnosti Hodonín
Mgr. Vojtěch Zahrádka (*1991) z farnosti Třebíč - město
– jáhen novoříšské kanonie premonstrátů
Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem. (*1984) Hanušovce nad Topľou
Současně přijmou jáhenské svěcení bohoslovci brněnské diecéze
Štěpán Trčka (*1988) z farnosti Slavonice
Mgr. Miroslav Kulifaj (*1989) z farnosti Zavar, Slovensko / Brno - sv. Jakub
Do kněžské a jáhenské služby vyprošujeme všem hojnost Božích milostí.

SPOLEČNÉ
 Farní den u baziliky v neděli 17. 6. od 14.30. Program pro děti (lukostřelba, skákací
hrad, malování na tvář) i dospělé (představení Kurzů Alfa, výstup na plošině ke střeše
baziliky, kvíz o znalostech o bazilice), občerstvení. V 16.30 divadelní představení Víti
Marčíka „Princ Bajaja“. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás.

 Sbírka na bohoslovce se bude konat o slavnosti Narození Jana Křtitele 24. června.


 Prodejna Agnes nabízí: Wilhelm Hünermann: Na výsluní Božím (povídky k 1. sv.
přijímání); Lene Mayer-Skumanzová: Lžička medu (cesta k 1. sv. přijímání); Odile
Haumontéová: Všední život s Duchem svatým; kalendář 2019 s Proglasem (texty Marka Váchy)

ZPRÁVY
BAZILIKA
 Farní výlet pro rodiny do Žďárských vrchů - neděle 10. 6., odjezd v 8.30 od Lihovaru
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 16. 6. ve 14.30
 Varhanní koncert žáků Anny Kolaříkové - čtvrtek 21. 6. v 18.00
 V sobotu 23. 6. nebude ranní mše sv. v 8.00 (kněžské svěcení v Brně)
 Mše svatá v neděli 24. 6. v 10.00 - o. Vojtěch
 Brigáda na generální úklid baziliky před poutí a primicí - čtvrtek 28. 6. od 15.00

10. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
11. června
Úterý
12. června

JEJKOV
 Farní výlet pro rodiny do Žďárských vrchů - neděle 10. 6., odjezd v 8.45 od
Zimního stadionu
 Mše sv. v DPS Manž. Curieových - středa 20. 6. ve 14.30
 Mše svatá v neděli 24. 6. v 9.00 - o. Jakub
 Mše sv. pro děti na zakončení školního roku - úterý 26. 6. v 16.30, pak setkání na farní zahradě

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Středa
13. června

MARTIN
 V pondělí 11. června v 19.00 hodin je setkání členů farní rady.
 V úterý 12. června v 16.30 hodin je brigáda - stavěné lešení u oltáře sv. Anny, který
se začne v následujících týdnech opravovat. Pro letošní rok jsme dostali dotaci 300 000
Kč z Ministerstva kultury. Dalších 76 145 letos přidáme. Celková oprava si vyžádá
náklad asi 1 340 414 Kč.
 V neděli 17. června bude při mši svaté pravidelná sbírka na varhany. Při sbírce na varhany se
v měsíci květnu vybralo 19 200,- Kč. Všem dárcům děkujeme. Je také možnost zakoupit Certifikát památku na jednu konkrétní píšťalu, která bude znít v nových varhanách. Obvyklé místo k prodeji je v
místnosti pod věží kostela. Již je prodáno 390 ks. Jsou v hodnotě 300 až 1 500 Kč. Je možno na konkrétní
píšťaly přispět i přes bankovní účet. Certifikáty mají samostatné variabilní symboly a můžete si je vybrat
přes naše webové stránky: http://mujweb.cz/trebicmartin/. Na dar je možno vystavit potvrzení, které
poslouží pro odečet ze základu daně.
 Prosíme o napečení koláčků či cukroví na primici Vojtěcha Zahrádky. Koláče noste na faru
v sobotu 23. června až po 16.00 hodině a popř. v neděli dopoledne do 10.30.

CHARITA
 V úterý 19. 6. od 9 do 11.30 hod. – Dopoledne pro ženy. Téma: Jak si „užít“ prázdniny s dětmi.
Přijďte načerpat inspiraci na zajímavé aktivity nebo výlety v Centrum Ruth.
 21. 6. v 10 hod. Vítání léta v Domovince – zpěv, tanec, hudba - hrají manželé Moulisovi.
Příspěvek na občerstvení 20,- Kč. Těšíme se na Vás!
 Máte doma nevyužité zbytky pletací vlny, které byste mohli darovat? Domovinka je uvítá.
 17. 7. v 17 hod. v Centrum Ruth – beseda: Životní ztráty a způsoby jejich zvládání. Lektorka
Ing. Bc. M. Blažková, DiS. přiblíží jednotlivé druhy životních ztrát a vyrovnávání se s nimi.
 Letem světem s Rodinsonem - nevíte jak naplnit prázdninové dny s dětmi či vnoučaty? Přijďte
7. - 9. 8. od 8.30-16.30 hod. a vyzkoušejte, jak žijí obyvatelé jiných kontinentů. Poznáte jejich
zvyky a něco se od nich i přiučíte. Doporučený příspěvek 50,- osoba/den. Více: Centrum Ruth na
www.trebic.charita.cz

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM
Katolické gymnázium Třebíč hledá asistentku pro administrativní práce a vedení
pokladny. Požadujeme uživatelskou znalost práce s programy MS Office. Předpokládaný
nástup 1. 9. 2018. Vaše žádosti s profesním životopisem zasílejte na adresu školy
(Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč) nebo mailem: zmatejkova@kgtrebic.cz do 20. 6. 2018.
Více informací o nabízeném pracovním místu podá: Ing. Zdeňka Matějková, tel.: 734 482 097.

Památka sv. Barnabáše, apoštola

715 Martin - na poděkování za dar života a víry, spásu celého rodu a duše v očistci
1800 bazilika - za rodinu Vaňkovu, Brabcovu, Pryclovu a Krupicovu
715 Martin - na poděkování za dar manželství s prosbou o požehnání pro
celou rodinu Jedličkovu
1630 Jejkov - za  Marii Barákovou
1800 bazilika - za  Karla Doležala, jeho rodiče a duše v očistci - mše
svatá pro děti

Čtvrtek
14. června

715 Martin - za  rodiče Šenkyplovy,  bratra Františka s manželkou,
 Evu Michálkovu
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za Boží milosrdenství, ochranu Panny Marie, dary Ducha
sv. pro rodinu a příbuzné - mše svatá pro děti
1800 bazilika - volný úmysl
715 Jejkov - na poděkování za 65 let života a požehnání pro celou rodinu
800 bazilika - za  rodiče Pavlíkovy a příbuzné z obou stran
1800 Martin - za  rodiče Dvořákovy a Chvátalovy - mše sv. pro mládež
Sv. Víta, mučedníka

Pátek
15. června

715 Martin - na poděkování a za Boží milosrdenství pro Marii a celou
živou rodinu,  rodiče a  manžela
1300 Martin - pohřební mše sv. za  Jitku Mácovou
1630 bazilika - volný úmysl
1800 Jejkov - za  rodiče Kratochvílovy a  Libuši Rýdlovou
Sobotní památka Panny Marie

Sobota
16. června

800 bazilika - za  Václava Jirovského a rodinu, rodinu Marešovu a duše
v očistci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za živou a  rodinu

17. června - 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Boží království je
podobné člověku,
který zaseje
do země semeno.

I.čt. Ez 17, 22-24 • II.čt. 2 Kor 5, 6-10 • Ev. Mk 4, 26-34
700 bazilika - za Milana Diviše, rodiče Divišovy a Pelánovy a duše v očistci.
730 Jejkov - za  rodiče Čechovy a Hobzovy
800 Martin - za  manžela, rodiče Pohořilských a Cahovy, Marii
a Miroslava Cahovy
900 Jejkov - za  rodinu Laštovičkovu, Brátkovu, Vlašínovu a paní
1000 bazilika - za farníky
/ Dittrichovou
1030 Martin - na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o zdraví
do dalších let, ochranu Panny Marie a Boží milosrdenství
1800 Martin - na poděkování za 55 let života

Setkání misijního klubka dětí a všech zájemců o podporu misii bude ve
středu 13. června po dětské mši svaté v Učebně kostela sv. Martina.
Členové se denně modlí modlitbu za misie.

