26. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
2. října
Úterý
3. října

Památka svatých andělů strážných

715 Martin - za Františku Karbašovu a rodiče
1415 Nemocniční kaple - poutní mše svatá
1800 bazilika - za  rodinu Novákovu, bratra, synovce a duše v o čistci
715 Martin - za  syny Libora, Pavla a živé i  příbuzné
1630 Jejkov - za  rodiče, tetu a Boží požehnání pro živou rodinu
1800 bazilika - za  rodinu Novákovu, Oubrechtovu, Holanovu a duše
v očistci - mše svatá pro děti
Památka sv. Františka z Assisi

Středa
4. října
Čtvrtek
5. října

715 Martin - za živou a  rodinu Kružíkovu a Vávrovu
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - na poděkování za dar života - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za Aloisii Štumarovou, rodinu Štumarovu, Kohoutovu
a duše v očistci
715 Jejkov - volný úmysl
800 bazilika - za  Pavlu Kseňákovou a Boží požehnání pro rodiny
1800 Martin - za obnovení a posílení víry, za biskupy, kněze, jáhny,
teology a katechety; za  Josefa Blechu - mše sv. pro mládež
Sv. Bruna, kněze

Pátek
6. října

24. září 2017 - XXVI/18

 Koncert houslisty Václava Hudečka - pondělí 25. září v 19.30 v bazilice sv. Prokopa.
 Setkání letošních prvokomunikantů s otcem biskupem v Brně v pátek 29. září.
Sraz všech přihlášených je v 7.20 na vlakovém nádraží v Třebíči, návrat v 16.30. Prosíme
rodiče o vyzvednutí dětí po příjezdu. Kupuje se hromadná jízdenka (zaplaceno z farních
zdrojů). Doprovod: o. Jakub, o. Vojtěch, paní Ludmila Štěpničková. S sebou svačinu, pití
a případně pláštěnku.
 Příprava na svátost biřmování začne v pátek 6. října v 19.00 v aule Katolického
gymnázia v Třebíči (vstup jen brankou z Otmarovy ulice).
 MěO KDU-ČSL zve na Koncert chval v neděli 15. října v 16. 00 v bazilice. Účinkuje
Schola brněnské mládeže. Vstup volný.
 Srdečně Vás zveme na společné povídání o naší pouti Mexikem do Guadalupe.
Uskuteční se v sobotu 14. 10. v 19.00 v klubovně v kostele sv. Martina v rámci farní kavárny.
Těší se Jiřka a Martin Fialovi 

715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně
1630 bazilika - na poděkování za 70 let života Karla Pejzla a živou
a  rodinu Prodělalovu
1800 Jejkov - za živou a  rodinu Mackovu, Kopečných a Novotných

SOBOTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE
„Aby muž byl MUŽEM“
s P. MUDr. Vojtěchem NOVÁKEM
sobota 21. října 2017 od 9.00 hodin v kostele sv. Martina v Třebíči

Památka Panny Marie Růžencové

Sobota
7. října

800 bazilika - na poděkování za 70 let Josefa Máchala, za uzdravení
rodiny Máchalovy, zvláště Aleše a Kristýny
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

8. října - 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Myslel si: Na mého
syna budou mít ohled.

I.čt. Ez 33, 7-9 • II.čt. Řím 13, 8-10 • Ev. Mt 18, 15-20
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za rodinu Šmeralovu
800 Martin - za farníky
900 Jejkov - za živou a  rodinu Kudláčkovu, Kujínkovu, Pavlasovu
a Ladmanovu
1000 bazilika - za  maminku paní Veselou a celou rodinu
1030 Kožichovice - za živé i  obyvatele obce
1030 Martin - na poděkování za dar manželství
1800 Martin - za  manžele Františku a Antonína Dusíkovy, živou rodinu,
Marii Budínovou, Marii Vaňkovou a Marii Věžníkovou

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.

pro třebíčské farnosti

900
920
1020
1115

uvítání a společné chvály, díky za doprovodu hudebníků
přednáška (1000 přestávka)
přednáška a beseda s knězem P. Novákem
adorace před Nejsvětější Svátostí
(1200 konec dopolední duchovní obnovy )

BOHOSLUŽBA ŽÍZNÍM
„Život s Kristem - představa moje a představa Boží“
s P. MUDr. Vojtěchem NOVÁKEM
sobota 21. října 2017 od 1430 hodin v kostele sv. Martina v Třebíči
Program
1430
uvítání a společné chvály, díky za doprovodu hudebníků
1500
I. blok: přednáška a prostor pro otázky
1600
přestávka s občerstvením
1615
II. blok: přednáška a prostor pro otázky
1645
adorace před Nejsvětější svátosti
1715
přestávka s občerstvením
1730
modlitba sv. růžence
1800
mše svatá - P. MUDr. Vojtěch NOVÁK
Do začátku mše sv. bude možnost svátosti smíření nebo duchovního pohovoru s knězem.

25. TÝDEN V MEZIDOBÍ

ZPRÁVY
BAZILIKA
 Koncert houslisty Václava Hudečka - pondělí 25. 9. v 19.30
 Mše svatá pro Oblastní charitu Třebíč (oslavy 25 let ) - úterý 26. 9. v 16.00, mše
svatá v 18.00 bude také!!!
 Návštěva nemocných - čtvrtek 5. 10. a pátek 6. 10. dopoledne
 Schůzka ministrantů - sobota 7. 10. v 8.45 v bazilice.
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 7. 10. ve 14.30
 Skautská mše svatá - neděle 8. 10. v 10.00
 Farní podzimní kavárna - neděle 8. 10. v zahradě za bazilikou po obou mších svatých

Pondělí
25. září

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

Úterý
26. září

Středa
27. září

MARTIN
 Každou neděli v říjnu při večerní mši svaté v 18.00 zazpívá Svatomartinský sbor:
1. října - J. Kampf: Své písně, Maria, Prosba k matičce, Kaplička
8. října - E. Ambros: Ave Maria
15. října - anonym: Svatohorský Zdrávas
22. října - Fr. Schubert: Ave Maria
29. října - anonym: Buď na věky ti sláva
 Na kolech do Mariazell: pokud chcete přiblížit atmosféru putování do Mariazel, shlédnout
prezentaci, tak jste zváni v sobotu 7. října na 19.15 do klubovny Spomal na faru sv. Martina.

CHARITA
 DEN CHARITY 25. září 2017 – od 14 hod. na náměstí pestrý program pro
všechny generace (více napoví plakátky v kostelích a jinde)
- v 15 hod. start závodu SELFIERUN (výtěžek podpoří PRIMÁRNÍ PREVENCI)
 Mše sv. ke Dni Charity 26. 9. 2017 v 16.00 hod. v BAZILICE – přijměte pozvání!
 Charitní Šatník na Polance otevřen do 26. září 2017! Na zimu bude opět uzavřen.

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM
Třebíčské nokturno
Čtvrtek 5. října v 19.00 hod. v aule Katolického gymnázia Christian Gutiérrez:
Jihoamerický temperament - hudba pro barokní kytaru ze Starého a Nového světa.
(další nokturno 9. listopadu)

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
 Podzimní Duchna 13. – 15. října, na faře ve Starči, začátek v pátek 18.30 - 19 hod.,
ukončení neděle 11 - 12 hod., cena 250,- Kč.
 Podzimní Duchnička 6. – 8. října na faře ve Starči, začátek v pátek 18.30 - 19 hod.,
ukončení neděle 11 - 12 hod., cena 250,- Kč.

715 Martin - za živou a  rodinu Vodičkovu, Václavkovu a Syrových
1600 bazilika - za pracovníky, uživatele a dobrodince Oblastní charity Třebíč
1630 Jejkov - za  Stanislava Doláka a celou živou i  rodinu
1800 bazilika - za živou a  rodinu Hessovu - mše svatá pro děti
Památka sv. Vincence z Paula, kněze

JEJKOV
 Koncert souboru Musica animata: Stabat Mater - středa 27. 9. v 18.00
 Poutní mše svatá v kapli v nemocnici v Třebíči - pondělí 2. 10. ve 14.15
 Návštěva nemocných - čtvrtek 5. 10. a pátek 6. 10. dopoledne
 Udělování svátosti nemocných - pátek 6. 10. v 18.00 a v neděli 8. 10. v 7.30 při mši svaté
 Mše svatá v Kožichovicích (posvěcení kostela) - neděle 8. 10. v 10.30

715 Martin - za Boží požehnání pro manžele Šťastných
1800 bazilika - za rodinu Augustinovu a duše v očistci

715 Martin - za Vlastu Hrůzovou a rodiče; Růženu Zerzánkovou
a rodiče; Pavla Dvořáčka, rodiče a živou rodinu; Antonína
a Jiljího Vybíralovy
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - na poděkování za dar kněžství - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za  rodiče, Miroslava Kenovského a duše v očistci
Slavnost sv. Václava, mučedníka

Čtvrtek
28. září

715 Jejkov - za  Marii Barákovou a rodinu
800 bazilika - za nemocnou kamarádku Svatavu a její rodinu
1800 Martin - za celou živou rodinu Jílkovu,  rodiče Jílkovy a Mičkovy
a  rodinu Uhlířovu - mše sv. pro mládež
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Pátek
29. září

715 Martin - za uzdravení dcery, za Boží požehnání a posílení víry pro
celou rodinu
1630 bazilika - za  tatínka Petra Denemarka, prarodiče Hájkovy,
Denemarkovy a Bílkovy
1800 Jejkov - za živou a  rodinu Bednářovu
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Sobota
30. září

800 bazilika - za  prarodiče Šilpertovy a Sejtkovy a Vlastimila Sejtka
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - na společný úmysl:

1. října - 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
I.čt. Ez 18,25-28 • II.čt. Flp 2,1-11 • Ev. Mt 21,28-32
700 bazilika - za  Václava Šoukala
730 Jejkov - za rodiče Linhartovy, Böhmovy a vnučku Haničku
800 Martin - za živé a  členy živých růží
900 Jejkov - za živou a  rodinu
Synu, jdi dnes pracovat 1000 bazilika - za farníky
na mou vinici.
1030 Martin - za farníky
Mně se nechce!
1800 Martin - na poděkování za dar života dcer a vnoučat

