7. TÝDEN VELIKONOČNÍ
Pondělí
3. června
Úterý
4. června

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

715 Martin - za  Stanislava Cahu
1800 bazilika - za  rodiče a duše v očistci
715 Martin - za duše  dárců našich fundací zřízených před nástupem
komunismu
1630 Jejkov - za  rodiče Bartejsovy, Dvořákovy, Hrůzovy a synovce Jarka
1800 bazilika - na poděkování za 50 let manželství a  rodiče - mše svatá
pro děti
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Středa
5. června

715 Martin - za dceru, zetě a vnoučata
!! 800 Jejkov - mše svatá NEBUDE
1100 bazilika - za maturitní mše sv
1600 Martin - za  Zdeňka Hlinku, manželku Marii a celou živou rodinu mše svatá pro děti
1800 bazilika - za rodinu Ondráčkovu, Mikešovu a Švaříčkovu
Sv. Norberta, biskupa

Čtvrtek
6. června

Pátek
7. června
Sobota
8. června

715 Jejkov - za  manžele Josefa a Blaženu Pokorných, jejich syna
a přízeň, manžele Bajzákovy a přízeň
800 bazilika - za P. Josefa Doležala a rodiče
1800 Martin - na úmysl biskupa: za kněžská povolání a za všechny, kdo se
modlí a přinášejí oběti za nová povolání, a za semináře, aby
se v nich upevňovalo a dozrávalo povolání ke kněžství mše sv. pro mládež; po mši sv. 1/2 hod adorace
První pátek v měsíci
715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně
1630 bazilika - za  Marii Maxovou, rodinu Maxovu, Dvořákovu

a Chudobovu
1800 Jejkov - za živou a  rodinu Mackovu, Novotných a Kopečných
800 bazilika - za  Barboru Hofmanovou, manžela a syna
2000 Martin - medjugorská pobožnost - růženec a litanie
!!2030 Martin - na poděkování za dar života s prosbou za živou a  rodinu

9. června - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

I.čt. Sk 2,1-11 • II.čt. 1 Kor 12,3b-7.12-13 • Ev. Jan 20,19-23
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  rodiče, prarodiče a rodinu Abrahámovu, Divišovu
a Langovu
800 Martin – za Boží požehnání pro rodinu Malachovu, Kjulleněnovu
a Fialovu
900 Jejkov - za prvokomunikanty a jejich rodiny
1000 bazilika - za  rodiče Mejzlíkovy, neteř Jitku a Boží požehnání
1030 Martin - za farníky
//pro celou rodinu
1800 Martin - na poděkování za dar života, víry a za spásu celého rodu

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.

26. května 2019 - XXVIII/11

pro třebíčské farnosti

Setkání dětí, navštěvujících hodiny náboženství
Pátek 14. června 2019
8.30 – mše svatá v kostele sv. Martina
9.30 – soutěž družstev po městě
12.30 – vyhlášení výsledků u sv. Martina

Sbírka na Blízký východ
Plenární zasedání ČBK vyhlásilo národní sbírku na
pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. V naší
diecézi vykonáme tuto sbírku v neděli 2. června 2019
o sedmé neděli velikonoční.
Setkání mládeže na Cvilíně - „Kam mě voláš, Bože?“ - 29. 6. – 3. 7.

Určeno pro mladé od 15 do 30 let. Nabídnout Vám můžeme společnou modlitbu, chvály skupiny
Heartbeat i místní scholy, koncert skupiny Adorare. Nebudou chybět ani skupinky, večer smíření,
hry, táborák a mnoho dalšího. Hlavními hosty jsou dynamický a vzdělaný kněz Ján Buc, Pavol
Strežo, známý řečník z KCHK a s. Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství.
Cvilín u Krnova, cena 700,- Kč. Bližší informace na stránce fsm.minorite.cz nebo u J. Forbelského
ml. tel. 608 241 310.
ČKA místní skupina Třebíč a Sdružení Prokop, z. s. Vás zvou na besedu se Sabinou Lászlovou,
autorkou knihy Starosta Josef Vaněk, čtvrtek 30. května v 19 hod. Farní kavárna U sv. Prokopa
(přízemí fary u baziliky).
Sdružení Prokop, z. s. a Farnost-zámek pořádají BURZU dětského oblečení, hraček a knížek,
pátek 31. 5. 17.30-20.00, sobota 1. 6. 9.00-17.00, neděle 2. 6. po mších sv. v zahradě za bazilikou.
Čisté a nepoškozené věci, které chcete darovat, přineste do čtvrtka 30. 5. do Farní kavárny nebo do
květinové místnosti vedle zpovědnice v bazilice. Děkujeme za Vaše dary a nákup.

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
 Každoroční pouť na kolech povede cyklisty tentokrát na Slovensko na
Turzovku, Skalku - nejstarší poutní místo Slovenska a na místo Božího
milosrdenství. Více informací na nástěnce v kostele sv. Martina nebo u otce Jiřího.
 Zkušební výlet na kole pro případné zájemce bude v sobotu 15. června v 9.00 a v sobotu
6. července v 9.30 od fary sv. Martina.

ZPRÁVY
BAZILIKA
 Návštěva nemocných - čtvrtek 30. 5. a pátek 31. 5. dopoledne
 Farní kavárna - neděle 2. 6. po obou mších svatých
 Zasedání Farní rady - neděle 2. 6. v 18.00 ve farní kavárně
 Maturitní mše svatá KG - středa 5. 6. v 11.00 (o. biskup Pavel)
 Farní pouť do Hlubokých Mašůvek a Znojma - čtvrtek 6. 6., odjezd v 9.00 od Lihovaru

JEJKOV
 Návštěva nemocných - čtvrtek 30. 5. a pátek 31. 5. dopoledne
 Mše sv. v DPS Koutkova - sobota 1. 6 ve 14.30.
 Zasedání Farní rady - čtvrtek 30. 5. v 18.00 v sakristii
 Ve středu 5. 6. nebude ranní mše svatá v 8.00 (maturitní mše sv. v bazilice)
 Farní pouť do Hlubokých Mašůvek a Znojma - čtvrtek 6. 6., odjezd v 8.45 od Zimního stadionu
 Slavnost prvního svatého přijímání dětí - neděle 9. 6. v 9.00

6. TÝDEN VELIKONOČNÍ
Pondělí
27. května
Úterý
28. května

Středa
29. května

MARTIN
 Při sbírce na charitu se vybralo 22 800,- Kč. Všem upřímně děkujeme.
 V neděli 26. května je sbírka na varhany.
 V pátek 14. června je setkání dětí z děkanství, které navštěvují náboženství. Prosím
o pomoc s tímto setkáním – doprovázení skupin po městě, výdej nápojů, prodej oplatků,
čokolád. Hlaste se u otce Jiřího
 Svatomartinský sbor zazpívá v neděli 9. června při mši sv. v 10.30 - Jiří Teml: Missa piccola.
 Setkání farní rady bude v pondělí 10. června v 19 hod. na faře.
 Svátostné manželství si udělí Karel Chlubna z Třebíče a Jarmila Sedláková z Třebíče dne 14.
června v 14.00 hod. v Třebíči u sv. Martina. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto
zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.
 Pravidelná měsíční návštěva nemocných - pátek 7. června dopoledne.

CHARITA
 Máte doma nevyužité zbytky pletací vlny, které byste mohli darovat? Domovinka je
uvítá. Můžete je přinést na Domovinku, Gen. Sochora 705/1, nebo do sídla Oblastní
charity Třebíč na L. Pokorného 15, nebo se příp. domluvit na tel. 604 583 529, 568 851
146. Děkujeme Vám.
 Děkujeme všem štědrým dárcům za podporu projektů na Ukrajině! Při nedávné návštěvě
misionáře Petra Krenického se vybralo 30 300 Kč. Peníze podpoří lidi v nouzi v oblasti Melitopolu
 Dobrovolnické centrum hledá dobrovolníky na Dopisování s uvězněnými. Pro informace pište
na: prison.wings@trebic.charita.cz, příp. tel. 775 179 314
 Akce cihla - hledáme dobrovolníky, kteří by nám 1. - 14. 6. v době od 12-16 hod. pomohli se
sbírkou na stanovištích. Zájemci pište: dobrovolnici@trebic.charita.cz nebo volejte tel. 775 179
314. Sbírka je určena k zakoupení zvedacího zařízení do devítimístného automobilu k usnadnění
přepravy nepohyblivých klientů.
 Charitní pečovatelská služba zve na setkání pečujících osob na téma: Pečuji doma – a co s tím?
Středa 19. 6. od 9.30 - 12.30 hod. v zasedací místnosti A 043 Městského úřadu v Třebíči, Masarykovo
nám. 116/6. Setkání je určeno všem zájemcům, kteří doma o někoho pečují nebo se na tuto roli
připravují. Z důvodu kapacity je vhodné se na setkání přihlásit do 10. 6. na tel.: 776 106 782 nebo
e-mail: chps@trebic.charita.cz Pro účastníky bude zajištěno občerstvení. Účast na setkání je zdarma!

Čtvrtek
30. května

Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

715 Martin - za  Františka Malce
1800 bazilika - za  Stanislava Žilku a celou rodinu
715 Martin - na poděkování za dar života syna, Boží milosrdenství, dary
Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou jeho rodinu
1630 Jejkov - za  rodiče Picmausovy, prarodiče, manžela Josefa a pět
sourozenců
1800 bazilika - za  paní Růženu - mše svatá pro děti
715 Martin - za dvoje  rodiče, přízeň, duše v očistci, Boží milosrdenství
a Boží požehnání pro celou živou rodinu
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za děti a celou živou rodinu - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za  rodiče Charvátovy, Boží požehnání pro živou rodinu
a duše v očistci
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

715 Jejkov - za dceru Ivu, dar víry a Boží milosrdenství pro její rodinu
800 bazilika - za Boží ochranu a pomoc pro Pavla a Elenu
1800 Martin - za živou a  rodinu - mše sv. pro mládež
Svátek Navštívení Panny Marie

Pátek
31. května

715 Martin - na společný úmysl
1630 bazilika - za Annu Molákovou, manžela a duše v očistci
1800 Jejkov - za  rodiče a přízeň
Památka sv. Justina, mučedníka

Sobota
1. června

800 bazilika - za sestru Marii Ladislavu, dva bratry, synovce, rodiče
a duše v očistci
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

2. června - Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
7. neděle velikonoční

A zatímco jim žehnal,
vznášel se k nebi.

I.čt. Sk 7,55-60 • II.čt. Zj 22,12-14.16-17.20 • Ev. Jan 17,20-26
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  Ludvíka Dočekala, rodiče, Elišku a manžela a živou
800 Martin - za farníky
//rodinu
900 Jejkov - za  Libuši Laštovičkovou,  rodiče Vlašínovy a sourozence
1000 bazilika - za dobrodince naší farnosti
1030 Martin - na poděkování za pomoc, ochranu a Boží milosrdenství
pro živou a  rodinu, přízeň a duše v očistci
1800 Martin - za  manžela, jeho rodiče a celou živou a  rodinu

Prodejna Agnes nabízí: E. Vella: Momentky z mých cest; G. Gilbert: Víra J. Brož: Velebí má duše
Hospodina (modleme se s Marií) J. Jennings: Církev na kolenou (jak oživit modlitbu v místním
společenství) Youcat - První svaté přijímání

