2. TÝDEN POSTNÍ
Pondělí
26. února
Úterý
27. února

Středa
28. února

Čtvrtek
1. března
Pátek
2. března
Sobota
3. března

715 Martin - za uzdravení rodiny Niederhafnerovy
1800 bazilika - za  Lubomíra Horáka
715 Martin - za Andělu a Vítězslava Michálkovy, živou a  rodinu
a duše v očistci
1630 Jejkov - za  Adolfa Krčála, jeho rodiče a bratra Jana
1800 bazilika - za  sourozence Štefanikovy a duše v očistci
715 Martin - na společný úmysl: za uzdravení Miroslava Horvata,…
800 Jejkov - mše sv. NEBUDE (jarní prázdniny)
1600 Martin - na poděkování s prosbou o Boží milost pro maminku,
tatínka, děti a vnoučata - mše svatá pro děti
1800 bazilika - na poděkování za 80 let života, za celou rodinu a duše
v očistci
715 Jejkov - za  Marii Heraleckou, její rodinu a  Kristýnu Březinovou
a její rodinu
800 bazilika - za živou a  rodinu Dufkovu, Bočkovu a Chvátalovu
1800 Martin - na úmysl biskupa: za vědce a výzkumné pracovníky; na
úmysl dárce - mše sv. pro mládež
715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně
1630 bazilika - za Boží požehnání pro celou rodinu Wolfovu a  Jiřího
Křivana
1800 Jejkov - na poděkování Pánu Bohu
800 bazilika - za  švagra a manžele Bohuslavovy
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

4. března - 3. NEDĚLE POSTNÍ

Jako Mojžíš vyvýšil
na poušti hada,
tak musí být
vyvýšen syn člověka

I.čt. Ex 20, 1-17 • II.čt. 1 Kor 1, 22-25 • Ev. Jan 2, 13-25
700 bazilika - za  rodiče, sestru a Boží požehnání pro rodinu
730 Jejkov - za  Oldřicha Dvořáka, sestru, dva švagry a švagrovou
800 Martin - za farníky
900 Jejkov - za  Marii a Jakuba Kudláčkovy a  dceru a syna
1000 bazilika - za farníky
1030 Martin - na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží
požehnání do dalších let
1430 Martin - pobožnost křížové cesty
1800 Martin - za  rodinu Urbánkovu, Koukalovu, Kaupovu a Trojanovu

93. třebíčské nokturno. Géniové starého Rakouska – 6. března 2018 v 18.00 hodin
v kostele Proměnění Páně. Hudbou Vás provedou: rodačka z Třebíče Klára Janatová –
zobcová flétna a klavíristka Petra Matějová. Vstupné dobrovolné. Srdečně Vás zveme.
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.

18. února 2018 - XXVII/4

pro třebíčské farnosti

Den modliteb a postu za mír
„Vzhledem k trvajícím tragickým konfliktům v různých částech světa vybízím
všechny věřící k účasti na zvláštním Dnu modliteb a postu za mír v pátek 23. února pátek prvního postního týdne,“ pronesl papež František, když formuloval naléhavý
modlitební úmysl pro měsíc únor.
Modlitební úmysl se týká všech zemí, trpících válečnými konflikty a násilím,
obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

 Hleďme do očí více než do mobilu. Hleďme do

více než do

.

 Diecézní katechetické centrum připravilo brožurku Malý průvodce postní dobou.
Krátká rozjímání k jednotlivým nedělím napsal letos Mons. Pavel Konzbul, pomocný
biskup brněnský. Věty k zamyšlení pro všední dny byly vybrány z výroků papeže
Františka, pronesených při různých příležitostech. K dispozici je v kostele sv. Martina za
5,- Kč. V elektronické podobě je ho možno stáhnout na Google Play. Postní doba se
odráží i v krátkých SMS biblických citátech, které rozesílá web Vira.cz.
 V neděli 25. února je pravidelná sbírka na Haléř sv. Petra.
 V sobotu 10. března od 14.30 se uskuteční v kostele sv. Martina v Třebíči postní duchovní
obnova s názvem: Cesta k obnově svátosti křtu. Našim hostem a přednášejícím bude P. kpt.
Jan Pacner. Chvály, přednáška, beseda, adorace, růženec, mše svatá.
Česká křesťanská akademie - místní pobočka Třebíč a Katolické gymnázium Třebíč pořádají
přednášku na téma: Změny kanonického práva a Amoris Laetitia – náčrt významných změn
v manželském právu v posledních 100 letech.
Apoštolská exhortace papeže Františka Amoris laetitia vzbudila senzaci kvůli údajné nepřípustné
změně učení církve ohledně nerozlučitelnosti manželství. Přednáška je zaměřena na stručné
představení hlavních charakteristik vývoje kanonického práva, a to především z pohledu soudní
praxe a rozhodování o neplatnosti manželství.
Obsahem přednášky bude stručné vysvětlení základních pojmů v manželském právu – tedy svátost,
platnost, možnost zrušení nesvátostného manželství. Možnosti a limity soudního rozhodování
a okruh manželství, která jsou posuzována jako platná podle kanonického práva (pozn. nejsou to jen
manželství katolíků uzavřená v kostele).
Přednáška se koná ve čtvrtek 22. února 2018 v 19.00 hod. v aule Katolického gymnázia.
Přednášející: JUDr. Marie Kolářová, Th.D., kancléřka Arcibiskupství pražského, instruktorka v procesech
favor fidei (žádosti papeži o zrušení manželství ve prospěch víry), advokátka Metropolitního
církevního soudu, publikuje v Revue církevního práva, Studia theologica, v Právních rozhledech

ZPRÁVY
BAZILIKA
Modlitba Křížové cesty - pátek v 16.00
Náboženství pro dospělé - sobota v 18.00 v sále Infocentra
Příprava na První svaté přijímání - neděle 18. 2. na faře
Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 24. 2. ve 14.30
Návštěvy nemocných - čtvrtek 1. 3. a pátek 2. 3. dopoledne
Exercicie o. Jakuba - 19. 2. – 22. 2. v Dačicích (zastupuje o. Vojtěch)
Pouť o. Vojtěcha se studenty KG do Říma - 25. 2. – 3. 3. (zastupuje o. Jakub)
V úterý 27. 2. NEBUDE mše sv. zaměřená pro děti (jarní prázdniny)

JEJKOV
Příprava na 1. sv. přijímání - neděle po mši sv. v 9.00. První setkání 18. 2.
Modlitba Křížové cesty - úterý v 16.00 a v pátek v 17.30
Večer chval - čtvrtek 22. 2. v 18.00 v kostele
Ve středu 28. 2. NEBUDE mše sv. v 8.00 (jarní prázdniny)
Návštěvy nemocných - čtvrtek 1. 3. a pátek 2. 3. dopoledne
Exercicie o. Jakuba - 19. 2. – 22. 2. v Dačicích (zastupuje o. Vojtěch)
Pouť o. Vojtěcha se studenty KG do Říma - 25. 2. – 3. 3. (zastupuje o. Jakub)

MARTIN
Dnes v neděli 18. února je pravidelná sbírka na svatomartinské varhany.
 Knihovna pro děti a mládež s křesťanskou literaturou nově vzniká v učebně kostela sv.
Martina. Pokud máte doma nevyužité knihy POUZE s náboženskou tématikou, budeme za
Váš dar vděční. Přinést je můžete do sakristie kostela do 4. března, případně kontaktovat
Janu Procházkovou, tel. 605 477 907, janapr@email.cz. O zahájení provozu Vás budeme informovat.
 Příprava na 1. sv. přijímání - středa 21. února a 7. a 14. března.
 V době postní se modlíme pobožnost křížové cesty ve středu a v pátek po ranní mši svaté a také
v neděli v 7.30 a v 14.30.

1. TÝDEN POSTNÍ
Pondělí
19. února

715 Martin - za farníky
1800 bazilika - za Boží požehnání pro maminku a celou rodinu

Úterý
20. února

715 Martin - za  sousedy, bývalé spolupracovníky a duše v očistci
1630 Jejkov - za  Isabel,  rodiče a prarodiče Nestrašilovy a Krejčích
1800 bazilika - za manžele Skoumalovy a Růžičkovy - mše svatá pro děti

Středa
21. února

715 Martin - za rodinu Pokorných, Kopečných, Heraleckých a celou
živou a  rodinu
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  Jana Holkupa, sestru Marii a jejich rodiče - mše sv. pro děti
1800 bazilika - za rodiče, bratra a celou rodinu Hrubešovu

Připomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

Svátek Stolce sv. apoštola Petra

Čtvrtek
22. února
Pátek
23. února

Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka; Den modliteb a postu za mír
715 Martin - za  přátele a sousedy a duše, na které nikdo nepamatuje
1630 bazilika - na poděkování za 70 let života
1800 Jejkov - za  manžela,  rodiče Dočekalovy, živou rodinu a duše v očistci

Sobota
24. února

800 bazilika - za  Emilii Černou
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  Jaroslava Kováře,  rodiče a celou živou rodinu

25. února - 2. NEDĚLE POSTNÍ

CHARITA
Paprsek naděje zve na autorské čtení Ing. Markéty Dohnalové ve středu 21. 2. v 9.30
hod. v Paprsku na ul. Gen. Sochora 705. Jde o volné pokračování knihy Homo psychoticus,
přibližující čtenářům formou osobní výpovědi život lidí s duševním onemocněním.
 27. 2. od 9 – 12 hod. Prázdninové dopoledne s Centrem Ruth – pro děti s rodiči či prarodiči.
Program: Poznáváme život psů, šikovné prstíky-dílnička, herna s plyšáky pro nejmenší. Vstupné
dobrovolné. Přihlášky do 22. 2. na tel. 605 372 765 nebo elektronicky na www.trebic.charita.cz
 20. 2. 2018 v 17 h. Ženství, rodina, mateřství – beseda s Lucií Hospůdkovou (v Centru Ruth).
Přihlášky do 16. 2. na tel. 605 372 765 nebo elektronicky na www.trebic.charita.cz Vstupné
dobrovolné, hlídání dětí zajištěno.
Výsledek Tříkrálové sbírky v ČR - Oproti loňsku se do pokladniček vybralo o 13 milionů korun
víc. Celkem 112 260 037 Kč, počet pokladniček: 22 767.

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
 Jarní prázdniny s tvořením a v pohybu. Od pondělí 26. 2. do pátku 2. března 2018.
Sraz každý den v sakristii kostela na Jejkově v 9 hodin, vstup vchodem od zimního
stadionu. Ukončení v 11.30 hodin. Těšit se můžete např. na výlety, tvoření a další zájmové
aktivity. Děti se mohou přihlásit na jednotlivé dny, prosím ale o přihlášení vždy den
předem. Přihlášky na: Lida.stepna@seznam.cz. Na setkání se těší Lída a spol.

715 Jejkov - za Marii a Josefa Veselých, bratra Václava a živou a  rodinu
800 bazilika - za  rodiče Makešovy, prarodiče a sourozence
1800 Martin - za Boží milosrdenství pro Petra, celou živou rodinu a duše
v očistci - mše sv. pro mládež

Co to znamená
„vstát z mrtvých“.

I.čt. Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 • II.čt. Řím 8, 31b-34 • Ev. Mk 9, 2-10
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za Ladislava Vítešníka, manželku, přízeň a živou rodinu
800 Martin - za  tatínka, jeho bratra, rodiče, duše v očistci a Boží
požehnání pro celou rodinu
900 Jejkov - za  Dušana Kopeckého
1000 bazilika - za  Marii Bušovou a rodiče Bušovy a Jurdovy
1030 Martin - za  rodiče a  sestru Terezii
1430 Martin - pobožnost křížové cesty
1800 Martin - za farníky

 Postní Duchnička: 9. - 11. 3. na faře ve Starči, začátek v pátek 18.30 - 19 hod., ukončení neděle 11.45
hod., cena 250,- Kč. Kontakt: Lida.stepna@seznam.cz, tel.: 777 668 732.
 Zájezd na divadelní představení Rok na vsi do Jihlavy v sobotu 17. 3. Odjezd v 17.30 od Lihovaru nad bazilikou. Přihlášky do 28. 2. v sakristii baziliky nebo u paní Nadi Karasové: tel. 724 410 397.
 Zveme děti a mládež ve věku 12-18 let na jarní prázdniny na MAMRE do Osové Bítýšky. Čeká
nás tu spousta her, duchovního programu, noví kamarádi, a to vše ve znamení krále Davida. Začátek je
v neděli 25. února a konec v pátek 2. března. Cena je 800,- Kč. Přihlašujte se na: mamre@seznam.cz.
Více informací je na plakátku nebo webových stránek MAMRE: http://brno.signaly.cz/mamre/.

