30. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
29. října
Úterý
30. října

Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

715 Martin - za Anežku a Františka Matouškovy, Izabel, rodiče,
sourozence a živou rodinu
1800 bazilika - za Františka a Vlastu Fialovy a Boží požehnání pro rodinu
715 Martin - za  rodiče Jurdovy, Freibergovy a bratra
1630 Jejkov - za  otce a manželku
1800 bazilika - volný úmysl
Sv. Wolfganga, biskupa

Středa
31. října

715 Martin - na společný úmysl:
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  maminku - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za rodinu Varhaníkovu
Slavnost VŠECH SVATÝCH

Čtvrtek
1. listopadu

715 Jejkov - za  manžela,  dceru a živou rodinu
800 bazilika - za  Zdeňka Neumanna a Jaroslava Pokorného
1600 Nejsvětější Trojice - za  biskupy a kněze brněnské diecéze - po mši
1630 Jejkov - volný úmysl
/svaté průvod po hřbitově
1800 bazilika - volný úmysl
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Pátek
2. listopadu

715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně
1600 Nejsvětější Trojice - za všechny zemřelé
1630 bazilika - za  farníky a obyvatele Třebíče
1800 Jejkov - za  bratry kapucíny a  farníky

Sobota
3. listopadu

800 bazilika - na poděkování za dar života a všechna Boží obdarování
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1500 Slavice - za  obyvatele obce
1630 Střítež - za  obyvatele obce
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

Sv. Martina de Porres, řeholníka

4. listopadu - 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Miluj svého bližního
jako sám sebe.

I.čt. Dt 6, 2-6 • II.čt. Žid 7, 23-28 • Ev. Mk 12, 28b-34
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za Otakara Mašteru, rodiče, sourozence a duše v očistci
800 Martin - za farníky
900 Jejkov - na poděkování za dar života a Boží požehnání do dalších let
1000 bazilika - za rodiče Janouškovy a celou rodinu
1030 Martin - na poděkování za dar 50 let manželství, Boží požehnání
a ochranu pro celou rodinu
1500 nový hřbitov - modlitby za zemřelé
1630 Kožichovice - za  obyvatele obce
1630 Sokolí - za  obyvatele obce
1800 Nejsvětější Trojice - na poděkování za dar života a celou živou
a  rodinu Zvěřinovu a Mácovu a duše v očistci

21. října 2018 - XXVII/20

pro třebíčské farnosti

Modlitba za vlast

Bože milosrdný, prosíme tě za naši vlast i za všechny lidi, kteří zde
žijí. Prosíme za mír, rozkvět a požehnání. Dej moudrost,
svědomitost a zodpovědnost všem, kteří vládnou, i každému z nás.
Ať svým životem přispíváme ke šťastné budoucnosti naší vlasti
a naplněni tvým Svatým Duchem ji pomáháme proměňovat
v domov. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Dnes v neděli 21. října se koná v naší diecézi sbírka na misie.
KDU-ČSL společně s Oblastní charitou Třebíč srdečně zvou na Martinské hody, které se
uskuteční v sobotu 10. listopadu od 20.00 hod. v Klubu Hájek Třebíč.
Vstupenky se budou prodávat v neděli 21. a 28. října 2018 v sakristii kostela sv. Martina
a v bazilice sv. Prokopa vždy po mši sv. Výtěžek z celé akce bude věnován na charitní
středisko Sv. Dona Boska.

 Koncert pro Perinatální hospic Dítě v srdci - neděle 21. 10. v 16.00. v kostele na

Jejkově. Vstupné dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni.
 Farní košt vína - neděle 25. 11. od 15 hodin v sále Lihovaru nad bazilikou. Vstupenky
za 200,- Kč se budou prodávat začátkem listopadu a dostanete také další informace.
 Martinské hody - sobota 10. 11. od 20 hod. v Klubu Hájek Třebíč. K tanci a poslechu
hraje skupina Petrkyt. Předtančení folklorní soubor Bajdyš. Předprodej vstupenek v neděli
21. 10. a 28. 10. v sakristii kostela sv. Martina a v bazilice sv. Prokopa (po mši sv.), od
29. 10. v knihkupectví Jakuba Demla.
Slavnost sv. Martina a žehnání varhan v kostele sv. Martina
Pátek
9. listopadu
16.00 Divadelní hra „Václav“, 17.00 Lampionový průvod za sv. Martinem
Sobota 10. listopadu
16.00 koncert In paradisum - Musica Animata
Neděle 11. listopadu
9.30 žehnání varhan - biskup Vojtěch Cikrle
11.10 představení nástroje, 12.00 modlitba Anděl Páně
15.00 varhanní koncert - A. Kolaříková, V. Benáčková, J. Jedličková
Nedělní mše svatá v 9.30 bude přenášena Radiem Proglas. Ranní mše svatá začne už v 7.45.
POZOR!!! Časy varhanního koncertu, a večerní mše sv. jsou v Třebíčském zpravodaji uvedeny chybně!!!
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.

29. TÝDEN V MEZIDOBÍ

ZPRÁVY
BAZILIKA
 Slavnost posvěcení kostela - neděle 28.10.
 Mše sv. v úterý 30. 10. nebude zaměřená přímo pro děti (podzimní prázdniny)
 Slavnost Všech svatých - čtvrtek 1. 11. mše sv. v 8.00 a v 18.00
 Mše sv. za zemřelé v pátek 2. 11. v 16.30 bude v kryptě baziliky
 Modlitba za zemřelé na Novém hřbitově - neděle 4. 11. v 15.00
 Mše sv. za zemřelé v Sokolí - neděle 4. 11. v 16.30

JEJKOV
 Pouť o. Vojtěcha do Říma (25. 10. – 31. 10.), zastupuje o. Jakub, v neděli
28. 10. o. Jiří Janalík z Brna
 Mše sv. ve Slavicích - neděle 28. 10. v 10.30
 Slavnost Všech svatých - čtvrtek 1. 11. mše sv. v 7.15 a v 16.30
 Mše sv. za zemřelé - sobota 3. 11. Slavice v 15.00, Střítež v 16.30, neděle 4. 11.
v 16.30 Kožichovice
Úterní pravidelné adorace na Jejkově od 20.00 do 21.30 - úterý 23.10. bude, 30. 10.
nebude, další úterý budou. Přístup z Otmarovy ulice.

Pondělí
22. října

Sv. Jana Kapistránslého, kněze

Úterý
23. října

715 Martin - za Boží milosrdenství pro  Teodora, celou živou rodinu
a duše v očistci
1630 Jejkov - za  rodiče, tetu Annu a Boží požehnání pro živou rodinu
1800 bazilika - za  Martina Novotného - mše svatá pro děti

Středa
24. října

715 Martin - za  Jana Sivaka
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  rodiče, manžela, sestru a přízeň - mše svatá pro děti
1800 bazilika - na poděkování za 70 let života a Boží požehnání pro celou rodinu

Čtvrtek
25. října

715 Jejkov - za navrácení víry pro manžela, za odpuštění všech křivd
a Boží milosrdenství pro celý rod
800 bazilika - za  rodiče Prodělalovy, sourozence a manžela
1800 Martin - za rodinu Řezáčovu, Trojanovu, rodiče Svobodovy
a Květoslavu Šaňkovou - mše sv. pro mládež

Pátek
26. října

715 Martin - za Josefa Dostála, rodiče, sourozence Antonína a Marii, děti
Doris a Rajmunda
1630 bazilika - za  Martu Holpuchovou a její rodiče
1800 Jejkov - na poděkování za 27 let života a požehnání do dalších dnů

Sobota
27. října

800 bazilika - za  rodiče Jarošovy
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  maminku a živou rodinu

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

MARTIN
 Změna telefonního čísla pevné linky z 568 840 522 na 560 000 522.
 Změna webu: http://www.trebicmartin.cz; starý web skončil 30. září 2018.
 Příprava dětí na první svaté přijímání začne ve středu 14. listopadu. Další
přípravy pak budou ve středu 28. listopadu, 5. a 12. prosince vždy po mši svaté
od 17 hodin. Předpokladem je, že děti chodí do náboženství již třetím rokem, pravidelná účast
na nedělní mši sv. a především osobní vztah s Ježíšem, který se buduje skrze modlitbu. Přihlaste
se v sakristii u otce Jiřího. Účast na středeční mši svaté se doporučuje, ale není podmínkou.
 Setkání farní rady bude v pondělí 22. října v 19.00 hod. Začínáme modlitbou v kostele.
Adopční certifikáty za 300,-, 500,-, 1000,- a 1 500,- Kč je stále možno si zakoupit
v sakristii kostela. Tím danou částkou přispějete na svatomartinské varhany.
Žehnání varhan bude v neděli 11. listopadu při mši svaté v 9.30. Ranní mše svatá
bude již v 7.45.
 Zapisování úmyslů na mše svaté: od 3. listopadu je možno si nechat zapsat jeden
úmysl na významnou rodinnou příležitost. Od 1. prosince je pak možno si nechat zapsat
další úmysly - nejvýše dva na neděli a
 Nejbližší volné mše svaté v letošním roce - 6. 11., 12. 11., 13. 11; 15. 11.; 21. 11. a
22. 11.

CHARITA
 Pozor změna termínu! Životní ztráty a způsoby jejich zvládání přiblíží jednotlivé
druhy životních ztrát a jednotlivé fáze vyrovnávání se s nimi - beseda v Centru Ruth
23. 10. od 17 hod. Lektorka Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.
 Pozor změna termínu! 27. 10. od 9–16.30 h. – Den pro maminky a dcery ve věku od 10 let ve
Stacionáři Úsměv, Gen. Sochora 705 v Třebíči.

Sv. Jana Pavla II., papeže

715 Martin - za farníky
1800 bazilika - za Milana a Ludvíka Divišovy, Vlastimila Marka a Milana Mana

28. října - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mistře, ať vidím!

I.čt. Jer 31, 7-9 • II.čt. Žid 5, 1-6 • Ev. Mk 10, 46-52
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  Zdeňka a Marii Hlinkovy, živou a  rodinu a duše v očistci
800 Martin - za  dvoje rodiče,  manžela,  předky
900 Jejkov - na poděkování
1000 bazilika - za Václava Velebu, manželku a děti
1030 Martin - za  rodiče a prarodiče Ondráčkovy a Nestrojilovy, Boží
ochranu a Boží požehnání pro celou živou rodinu
1030 Slavice - za obyvatele obce
1800 Martin - za farníky

 Mateřská školka Světýlko hledá ženu na každodenní úklid od 6.00 do 8.00. Značka:
Pěkné pracovní prostředí, dobry kolektiv a výdělek. Kontakt: Eva Bobková 777 650 207,
561 200 434.
 Společenství sv. Františka – zve na společné chvíle v bratrské lásce v duchu spirituality
sv. Františka, které se konají každou třetí sobotu v měsíci ve 13.30 na faře na Jejkově

