17. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
30. července

Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve

715 Martin - za  manžela Vladimíra a duše v očistci
1800 bazilika - volný úmysl
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Úterý
31. července

715 Martin - na společný úmysl
1630 Jejkov - za celou  rodinu Hobzovu, Dlouhých a obě živé rodiny
1800 bazilika - volný úmysl
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

Středa
1. srpna
Čtvrtek
2. srpna

715 Martin - za  bratra
800 Jejkov - mše svatá o prázdninách není
1600 Martin - dětská mše svatá o prázdninách není
1800 bazilika - na poděkování Pánu Bohu za dar manželství s prosbou
o Boží požehnání do dalších let
Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa; Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze

715 Jejkov - za bratry kapucíny
800 bazilika - volný úmysl
1800 Martin - na úmysl biskupa; za  maminku a živou a  příbuzné
První pátek v měsíci

Pátek
3. srpna

715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně
1630 bazilika - volný úmysl
1800 Jejkov - za Karla Rylka a  i živé obyvatele z Otmarovy ulice

Sobota
4. srpna

800 bazilika - volný úmysl
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

5. srpna - 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

I.čt. Ex 16, 2-4. 12-15 • II.čt. Ef 4, 17. 20-24 • Ev. Jan 6, 24-35
700 bazilika - za P. Česlava Malíka
730 Jejkov - na poděkování za 60 let společného života
800 Martin - za farníky
900 Jejkov - za  kamaráda Petra a za dar zdraví pro Marušku
Já jsem chléb života. 1000 bazilika - za farníky
Kdo přichází ke mně, 1030 Martin - za  manžela, rodiče Jílkovy, Mičkovy
nebude nikdy hladovět. 1800 Martin - za rodinu Flachsovu a Zackovu
Domovinka děkuje za darovanou pletací vlnu, které již má v tuto chvíli dostatečnou zásobu.
Prosíme, další již zatím nenoste.
Uvítáme květináčky na sazeničky. Nevyhazujte je, ale přineste k nám do Charity nebo na K-centrum
Noe, Hybešova 10, příp. zavolejte, kde si je od vás lze převzít (tel. 733 741 188, 736 503 950).
Šatník na Polance má otevřeno do konce září: ÚT 9 – 12 hod., ČT 14 - 17 hod.
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.

15. července 2018 - XXVII/14

pro třebíčské farnosti

BAZILIKA
 Dovolená o. Jakuba: 16. 7. – 20. 7. (zastupuje o. Vojtěch)
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 28. 7. ve 14.30
 Žehnání řidičům a jejich dopravním prostředkům - neděle 29. 7. po obou mších sv.
 Návštěva nemocných - čtvrtek 2. 8. a v pátek 3. 8. dopoledne
 Veliké díky všem, kdo jste mě doprovázeli modlitbou anebo jste mě i jinak podporovali, ať už
během studií nebo jáhenského roku. Moc vám za to děkuji a prosím, abyste v modlitbách i nadále
vytrvali. Poděkovat chci také všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravách
a průběhu primiční mše svaté. Zapojila se vás spousta a opravdu si vážím toho, že jste byli ochotni
obětovat svůj čas a energii do příprav, do toho, aby vše hladce proběhlo a aby bylo všechno krásné
a perfektní. Každému z vás děkuji za vaši ochotu a nasazení. Díky.
Všem vám moc děkuji a ze srdce žehnám P. Jaroslav Jurka

JEJKOV

 Dovolená o. Vojtěcha: 30. 7. – 4. 8. (zastupuje o. Jakub)
 Návštěva nemocných ve čtvrtek 2. 8. a v pátek 3. 8. dopoledne
 Mše sv. ze svátku Panny Marie andělské (Porciunkule) - pátek 3. 8. v 18.00
 Poutní slavnost Proměnění Páně - neděle 5. 8. (mši sv. v 9.00 slouží o. Ervín Jansa z Lomnice
u Tišnova), po mši svaté agapé na farní zahradě

MARTIN
 Petice na podporu manželství - Manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní
ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy: Je možno petici podepsat
u bočního oltáře sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého.
 Při sbírce na bohoslovce se vybralo 55 600,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
 Na tábor na Ukrajinu „jsme poslali“ deset děti - tj. přispěli jsme částkou 15 000,Kč z nedělní sbírky a z darů.
 Dnes v neděli 15. července se koná sbírka na varhany.
 Ještě jsou volné úmysly na mše svaté, nejbližší jsou: 21. 8., 30. 8., 4. 9., 13. 9.
 Poděkování: Moc děkuji všem, kteří mi jakýmkoliv způsobem pomáhali na cestě ke kněžství.
Též velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě mé primice (duchovně, fyzicky
i materiálně) a za všechny vaše dary. Všem Pán Bůh zaplať.
P. Vojtěch Zahrádka
Zvukový záznam z primice ve formátu MP3 je na http://www.kratr.cz/

CHARITA
 Vyhlášení soutěže Co pro mne znamená dobrovolnictví. Jste nebo jste byli
dobrovolníkem? Byla či je vám poskytována pomoc dobrovolníka? Jakou zkušenost jste
získali? Co Vám dobrovolnictví přineslo? Podělte se o své zážitky, napište, nakreslete
nebo zachyťte na fotografii pěkné okamžiky z dobro-působení. Zapojte se do naší soutěže! Těšíme
se na Vaše příspěvky.
 Centrum RUTH: beseda Životní ztráty a způsoby jejich zvládání - 17. 7. v 17 hod. Lektorka:
Ing. Bc. M. Blažková, DiS se také zaměří na potřeby zúčastněných, vhodné způsoby komunikace
a řešení konfliktních situací. Přihlášky do 13. 7. Lze domluvit hlídání dětí. Vstupné dobrovolné.

16. TÝDEN V MEZIDOBÍ

15. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
16. července

Panny Marie Karmelské
715 Martin - za farníky
1800 bazilika - za oběti totalitních režimů

Pondělí
23. července

715 Martin - za  rodiče Vechetovy, živou a  rodinu Vechetovu
a  rodinu Prodělalovu
1630 Jejkov - za rodiče Čechovy, dcery, syna a zetě, za bratry Dvořákovy
a jejich manželky
1800 bazilika - za uzdravení syna
715 Martin - na poděkování a za Boží milosrdenství pro Marii, za
 manžela a celou  rodinu
800 Jejkov - mše svatá o prázdninách není
1600 Martin - dětská mše svatá o prázdninách není
1800 bazilika - za Stanislava Kučeru, dvoje rodiče, tři bratry a Vlastu
a Karla Kučerovy

Úterý
24. července

Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

Úterý
17. července

Středa
18. července
Čtvrtek
19. července

715 Jejkov - za uzdravení snachy a její rodinu
800 bazilika - za  syna Marka,  manžela Ladislava, živou a  přízeň
1800 Martin - za  manžela Karla a živou rodinu
Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

Pátek
20. července
Sobota
21. července

715 Martin - na poděkování za dar života, za obrácení synů s rodinami,
 příbuzné a duše v očistci
1630 bazilika - na poděkování za 65 let a 60 let života a dar víry pro rodiny
1800 Jejkov - za  manžela, dceru a duše v očistci

Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve; Sobotní památka Panny Marie
800 bazilika - za  rodiče, vyslyšení proseb a požehnání pro rodinu
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  bratra Miloše, rodiče Čechovy, příbuzné, nenarozené

Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

Středa
25. července

Nakladatelství Cesta nabízí knižní novinku Kateřiny Šťastné Anežka Česká - princezna
chudých. Přestože se narodila sv. Anežka před více než osmi sty lety, pořád je její odkaz aktuální.
I dnes se můžeme učit od této světice, která neměla „nic“, a přitom měla „všechno“. Cena 49,- Kč.

715 Martin - za  rodiče Zadorožnovy, Palátovy,  zetě,  sourozence
a duše v očistci
800 Jejkov - mše svatá o prázdninách není
1600 Martin - dětská mše svatá o prázdninách není
1800 bazilika - za P. Františka Nestrojila a duše v očistci
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Čtvrtek
26. července

715 Jejkov - za  Jindřišku, Věru a Karla, za uzdravení rodinných vztahů
a Boží milosrdenství pro živou rodinu
800 bazilika - za Jana Školaře, dvoje rodiče, sourozence a Václava Vodu
1800 Martin - za uzdravení Jitky Pavlocové a Andrey Niederhafnerové

Pátek
27. července

715 Martin - za  rodiče,  tety, živou a  rodinu Heraleckých
1630 bazilika - volný úmysl
1800 Jejkov - za paní Zuzanu a její nenarozené dítě
800 bazilika - za živou a  rodinu Štěpánkovu, Švecovu, Chytkovu
a duše v očistci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za farníky

Památka sv. Gorazda a druhů

Sobota
28. července

29. července - 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

22. července - 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Začal je poučovat
o mnoha věcech.

715 Martin - za  tatínka Jana Gábora a manželku Ludmilu
1630 Jejkov - za dvoje  rodiče,  příbuzné a duše v očistci
1800 bazilika - volný úmysl
Svátek sv. Jakuba, apoštola

děti a živou rodinu

I.čt. Jer 23, 1-6 • II.čt. Ef 2, 13-18 • Ev. Mk 6, 30-34
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za Marii Daňhelovou, manžela, sourozence, dva švagry,
rodiče Simandlovy a duše v očistci
800 Martin - na poděkování za 80 let života a  manžela
900 Jejkov - za  Vincenta Pecha, Marii Štrosovou a Jiřinku Carmen
1000 bazilika - za  rodiče Františku a Václava Karbanovy, rodiče
Tůmovy a syna Karla
1030 Martin - na poděkování za 50 let života a Boží požehnání pro
celou rodinu
1800 Martin - za farníky

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

715 Martin - na poděkování za dar života
1800 bazilika - volný úmysl

I.čt. 2 Král 4, 42-44 • II.čt. Ef 4, 1-6 • Ev. Jan 6, 1-15
bazilika - za farníky
Jejkov - za rodiče Vlkovy a celou přízeň
800 Martin - za  rodiče Jelenovy a Nechvátalovy, tetu Jarmilu
a duše v očistci
900 Jejkov - na poděkování za dar víry s prosbou za uzdravení
maminky a požehnání pro celou rodinu
1000 bazilika - za rodinu Boučkovu, Bouzkovu, Zahrádkovu,
Nožičkovu a Zoufalých
1030 Martin - za  a živou rodinu Pavlíkovu, Zemkovu, Tělepovu
a Minářovu
1800 Martin - za rodinu Malenovu, Hoskovcovu a Zvěřinovu
700
730

Chlapec má pět
ječných chlebů
a dvě ryby.

Letem světem s Rodinsonem – třídenní program pro rodiče, prarodiče a děti ve dnech 7. – 9. 8., od 8.30
– 16.30 hod. v domečku Halahoje v areálu Katolického gymnázia. Pojďte si společně vyzkoušet, jak žijí
obyvatelé jiných kontinentů. Poznáte jejich zvyky a dokonce se od nich i přiučíte. Můžete se přihlásit i na
jeden den. Doporučený příspěvek 50,- Kč osoba/den. Možnost objednání nebo ohřátí vlastního oběda.
Přihlášky do 31. 7. na tel. 605 372 765 nebo na www.trebic.charita.cz (boxík Centrum Ruth – přihlášky)

