32. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
13. listopadu
Úterý
14. listopadu

Památka sv. Anežky České, panny

715 Martin - za SOLU Šafov, děti a mládež
! 1700 Martin - mše svatá - Fatimský den; v 16.00 růženec, adorace
1800 bazilika - za  manžela a tatínka
715 Martin - za  a živé členy Konfederace politických vězňů a jejich rodiny
1630 Jejkov - na poděkování za modlitby matek, za uzdravení dcery a její
švagrové
1800 bazilika - za Františka Zacha, rodiče a sourozence - mše svatá pro děti
Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

Středa
15. listopadu

715 Martin - za  Marii Simandlovou, manžela, děti, tři zetě, sourozence
a dvoje rodiče
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  Marii a Oldřicha Kazdovy,  syna Jaroslava,  rodiče,
sourozence, živou rodinu a duše v očistci - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za  a žijící kněze třebíčských farností a duše v očistci
Sv. Markéty Skotské; Sv. Geltrudy, panny

Čtvrtek
16. listopadu

715 Jejkov - za  Marii Vojtěchovou, Romana Sapíka a živé a  členy rodiny
800 bazilika - za  rodinu Křížovu, sestru a dva bratry a duše v očistci
1800 Martin - za  rodiče Křehlíkovy a tetu Františku - mše sv. pro mládež

Pátek
17. listopadu

800 Martin - za  rodiče Veselých,  prarodiče a duše v očistci
1630 bazilika - za  Martu Smejkalovou, manžela, rodinu Papouškovu
a Boží požehnání pro náš národ
1800 Jejkov - za  Marii Barákovou a rodinu

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Sobotní památka Panny Marie

Sobota
18. listopadu

800 bazilika - za Josefa a Marii Veselých, bratra Václava a požehnání pro
celý rod
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  Marii Venhodovou

19. listopadu - 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Málo jsi spravoval
věrně. Pojď se radovat
se svým pánem.

I.čt. Př 31,10-13.19-20.30-31• II.čt. 1Sol 5,1-6 • Ev. Mt 25,14-30
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  Vlastu Němcovou,  přátele, příbuzné, známé
a duše v očistci
800 Martin - za rodinu Flachsovu a Zackovu
900 Jejkov - volný úmysl
1000 bazilika - za živé a  z rodiny Jičínských, Vávrových, Lisých
a Korsákových
1030 Martin - za  Štěpánku a rodinu Žákovu
1800 Martin - za  dvoje rodiče

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.

5. listopadu 2017 - XXVI/21

pro třebíčské farnosti

Svatomartinské slavnosti v kostele sv. Martina
 Pátek 10. listopadu - farnost sv. Martina s katolickými skautskými oddíly pořádá
v 16 hodin Svatomartinský lampionový průvod. Sraz v kostele sv. Martina.
 Sobota 11. listopadu
14.00 Život sv. Martina a jeho zobrazení v kostele / prohlídka s výkladem
14.45 Prohlídka nových varhan s pozváním zvláště pro děti a jejich rodiče
18.00 Mše svatá
19.00 Na Martina u Martina - varhanní koncert / Anna Kolaříková & CORDIAL STRING
QUARTET (po skončení koncertu možnost prohlídky varhan)
 Neděle 12. listopadu 16.00 hod - koncert Musica Animata - třebíčský smíšený pěvecký sbor vás
zve u příležitosti svátku sv. Martina na koncert duchovní hudby. Zazní výběr z děl české i světové
sborové literatury, kantáta Stabat Mater Františka Ignáce Tůmy a soubor motet známého britského
skladatele, sira Karla Jenkinse, autora cyklu Adiemus, The Armed Man, Requiem a dalších.
 Otec biskup Vojtěch děkuje všem farníkům za váš iniciativní přístup ke spolupráci na péči
o „vinici naší diecéze“, k níž vyzval v neděli 24. září. Děkuje všem, kteří:
- v neděli 24. září přispěli do sbírky na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Výtěžek sbírky
bude zveřejněn na internetových stránkách fondu PULS po sečtení výše sbírky ze všech farností.
- kteří přijali pozvání do velké rodiny malých dárců a staly se donátory. Můžeme mít radost, že
se tato dárcovská rodina každým dnem rozrůstá a již čítá téměř tisíc donátorů z celé diecéze.
Výrazem naší vděčnosti je modlitba a mše svatá za donátory a na jejich úmysly, která je slavena každé
první úterý v měsíci v 8.30 hodin v kostele sv. Maří Magdaleny Brně. https://fond.biskupstvi.cz/
 Mariánské večeřadlo se koná 6. 11. u sv. Martina pod vedením P. J. Stříže. Od 13.00 možnost
soukromých modliteb, 13.30 modlitba růžence; 14.00 mše svatá, následuje Marianské večeřadlo.
 Na Fatimský den v pondělí 13. listopadu 2017 navštíví farnost u sv. Martina otec
Pavel Dokládal a Hanka Frančáková, kteří zajišťovali slavení Jubilea Fatimy, národní
pouť i putování sochy Panny Marie Fatimské, a povedou od 16 hod. modlitbu sv.
růžence tajemství Světla za jednotlivé stavy při výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní
zakončenou výkladem a výzvou k přijetí duchovního ovoce Fatimy ve farnostech.
V 17 hod. bude mše sv. s promluvou otce Pavla, kterou společně zakončíme chvalozpěvem Te
Deum a zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni Bohu.
 V sobotu 18. listopadu v 16.30 ve Velkém Meziříčí v klubu Jupiter provede Kroužek divadelních
ochotníků autorskou divadelní hru: Perla Přemyslovské koruny - črty ze života sv. Anežky České.
Vstupné 50,- Kč. Předprodej na faře ve Velkém Meziříčí nebo na místě.
 V neděli 19. listopadu 2017 se slaví Den Bible. Současně se koná i sbírka.
Na webových stránkách Českého katolického biblického díla http://www.biblickedilo.cz najdete
inspiraci ke slavení Dne Bible ve farnosti a v rodině. Svým darem podpoříte překlady Bible do čtyř
domorodých jazyků v afrických zemích Togo a Tanzanie.
 Varhanní benefiční koncerty duch. hudby - Na varhany pro varhany v kostele sv. Martina:
3. prosince v 16 hod. Ondřej Mucha
10. prosince v 16 hod. Alfred Haberman

ZPRÁVY

31. TÝDEN V MEZIDOBÍ

SPOLEČNÉ

715 Martin - za  syny Libora, Pavla a živé i  příbuzné
1400 Martin mše svatá - Mariánské večeřadlo
1700 Nejsvětější Trojice - za živou a  rodinu Mayerovu, Vrabcovu,
Mácovu, Reynolds a Warzechovu
1800 bazilika - za uzdravení nemocné osoby a dar víry pro rodinu
715 Martin - za  rodiče Královy, přízeň a živou rodinu
1630 Jejkov - za rodinu Mácovu, Zvěřinovu, Hoskovcovu, Malenovu
a duše v očistci
1700 Nejsvětější Trojice - za  prarodiče Jurkovy,  Magdalenu Gaurovou
a  Jindřišku Malachovou
1800 bazilika - za  Egona Felkela a jeho rodiče - mše svatá pro děti
715 Martin - za  rodiče Homolovy, dva bratry a sestru
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Nejsvětější Trojice - za Boží požehnání pro rodinu a příbuzné a za
duše v očistci
1800 bazilika - na poděkování za dar života a všechna Boží obdarování

 Prodejna Agnes nabízí: Benedikt XVI. - poslední rozhovory; Popel jsem a popel budu rozhovory s biskupem F. V. Lobkowiczem; Ignác z Loyoly - Duchovní cvičení
 Třebíčské Nokturno Čtvrtek 9. listopadu v 19 hod. v bazilice sv. Prokopa: Ensemble
Inégal: Michna: Loutna česká. (Další nokturno 10. prosince)

Pondělí
6. listopadu

BAZILIKA
 Mše sv. v DPS Koutkova - sobota 11. listopadu v 14.30
 Mše sv. v neděli 12. 11. začne v 10.10 hod. (důvodem je účast o. Jakuba na poutní
mši sv. v Třešti, slouží o. Vojtěch)
 Ministrantská schůzka - sobota 18. 11. v 8.45 v bazilice
 Mše sv. v neděli 19. 11. v 10.00 (o. Vojtěch)
 Příprava na První svaté přijímání - přihlášky v sakristii (pro žáky 3. třídy a starší, podmínkou je
výuka náboženství ve škole a účast na nedělních mších svatých), první setkání: neděle 26. 11. v 11.15.

JEJKOV
 Mše sv. v DPS Manž.Curieových - středa 8. listopadu v 14.30.
 Mše sv. v neděli 19. listopadu. v 9.00 (o. Jakub)

MARTIN
 V neděli 12. listopadu o slavnosti svatého Martina:
v 10.30 - při mši svaté zazpívá Svatomartinský sbor: V. E. Horák: Missa quinta,
v 16.00 - koncert duchovní hudby Musica Animata.
Dixit, Laudate Dominum.
 Při sbírce na misie se vybralo 36 580,- Kč.
 V měsíci říjnu se vybrala na varhany částka 21 350,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
 Nejbližší volné mše v tomto roce: 21., 22. 28. a 29. listopadu, vždy v 7.15 ráno.
 Nyní je možno zapsat jeden úmysl na významné vročí v rodině. Další úmysly je pak možno
zapsat do 1. neděle adventní. (max. 5 úmyslů na rodinu, z toho max. dva v neděli.)
 V neděli 12. listopadu se koná další pravidelná sbírka na naše Svatomartinské varhany.
 Příprava na 1. svaté přijímání začne ve středu 22. listopadu v 17.00 hodin, po dětské mši svaté,
v klubovně kostela. Rodiče, přihlaste své děti k přípravě v sakristii kostela. Příprava je vhodná
zvláště pro děti chodící do třetí třídy a navštěvující náboženskou výuku i na škole.

Úterý
7. listopadu

Středa
8. listopadu
Čtvrtek
9. listopadu

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Pátek
10. listopadu

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
 Adventní Duchna 1. – 3. prosince na faře ve Starči, začátek v pátek 18.30 - 19 hod.,
ukončení neděle 11 - 12 hod., cena 250,- Kč.
 Adventní Duchnička 8. – 10. prosince na faře ve Starči, začátek v pátek 18.30 – 19
hod., ukončení neděle 11 – 12 hod., cena 250,- Kč.
Kontakt: Lida.stepna@seznam.cz, tel.: 777 668 732.

715 Martin - za Boží požehnání, zdraví duše i těla manžela, dětí, vnoučat,
pravnoučat a za duše v očistci
1630 bazilika - na úmysly Svatého otce Františka
1800 Jejkov - za  Stanislava Ladmana a celou živou a  rodinu
Památka sv. Martina, biskupa

Sobota
11. listopadu

800 bazilika - za maminku Věru Podstránskou, sestřenici a tetu Helenu
Markovou
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - na poděkování za dar života a za rodinu Jedličkovu

12. listopadu - 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

CHARITA
 Chtěli byste pomoci dětem z dětských domovů? Nevíte, jak na to? Přijďte na besedy do Centra Ruth.
6. 11. 25017 v 17 hod. – Chceme se stát náhradními rodiči
20. 11. 2017 v 17 hod. – Doprovázení rodin v náhradní rodinné péči
21. 11. 2017 v 17 hodin – SebeVědomá žena – přednáška Bc. Kateřiny Juřenčákové v Centru Ruth.
Přihlášky do 19. 11. na tel. 605 372 765 nebo elektronicky na www.trebic.charita.cz Vstupné dobr.
7. 12. 2017 v 17 hodin – Jak přežít pubertu svých dětí – přednáška Ing. Bc. Marcely Blažkové
v Centru Ruth. Jaké jsou potřeby dospívajících? Jak zachovat rodičovskou autoritu? Přednáška se
zaměří na potřeby dětí, které procházejí tímto citlivým obdobím. Přihlášky do 5. 12. na tel. 605 372
765 nebo elektronicky na www.trebic.charita.cz.

Svátek Posvěcení Lateránské baziliky

715 Jejkov - za dvoje  rodiče, manžela, bratra a živou rodinu
800 bazilika - na poděkování Pánu Bohu za 85 let života
1800 Martin - za rodinu Malachovu a Fialovu - mše sv. pro mládež

Ženich je tady!
Jděte mu naproti!

I.čt. Mdr 6,12-16 • II.čt. 1Sol 4,13-18• Ev. Mt 25,1-13
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za Viktorii a Silvestra Zackovy
800 Martin - za  manžela,  švagra,  bratra, Boží požehnání pro
celou živou rodinu
900 Jejkov - za  rodiče Tomkovy, Lidušku Tomkovou, Oldřicha
Pipala a dceru Lenku
!1010 bazilika - za živou a  rodinu Martinkovu, Vedralovu, Bačovu a duše
1030 Martin - za farníky
/ v očistci
1800 Martin - za  tatínka Albína Nečase a celou  a živou rodinu

 Srdečně Vás zveme na setkání na téma Mary's Meals - ovoce Medžugorje.
Uskuteční se v sobotu 25. listopadu v 19.00 v klubovně v kostele sv. Martina v rámci farní kavárny.
Mary's Meals je globální hnutí, které uskutečňováním jednoduché myšlenky velmi účinně pomáhá
odstraňovat ze světa hlad a jeho hlubší příčiny. Po představení hnutí a diskuzi nabídneme zájemcům knihu
"Bouda, která krmí milion dětí", ve které zakladatel hnutí Mary's Meals celý ten neuvěřitelný příběh
poutavě popisuje. Těší se podporovatelé Mary's Meals, www.marysmeals-podporovatele.cz

