11. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
19. června
Úterý
20. června

Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa; sv. Romualda, opata

715 Martin - za farníky
1800 bazilika - za Marii Pokornou, manžela, syna Jana a celou rodinu
Pokorných a Benadovu
715 Martin - za vnuky Mikuláše a Matěje
1630 Jejkov - za Boží požehnání pro rodinu Wolfovu a Uhrovu
1800 bazilika - za Josefa Vlka, manželku, zetě a vnuka - mše svatá pro děti
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Středa
21. června

Čtvrtek
22. června

715 Martin - na poděkování za dar života, Boží milosrdenství, dary Ducha
sv., sílu k přijetí vůle Boží a stálou pomoc Panny Marie
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  maminku, rodinu Holoubkovu a Elšíkovu - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za  Marii Lisovou, manžela, Jana Kratochvíla a Annu Lisovou
Sv. Paulína Nolánského, biskupa;
sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků

715 Jejkov - za rodinu Mátlovu, Bartejsovu a duše v očistci
800 bazilika - volný úmysl
1800 Martin - za živou a  rodinu Mayerovu, Vrabcovu, Mácovu,
Reynolds a Warzechovu - mše sv. pro mládež

11. června 2017 - XXVI/12

pro třebíčské farnosti

240. výročí založení brněnské diecéze (1777-2017)
 Třebíčský hudební soubor Musica animata, Smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a Ad
Hoc Quartet přednesou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově 18. června 2017
oratorium Mesiáš, a to v rámci oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.
 Vážení přátelé, s radostí Vám oznamujeme, že hra „Poklady brněnské diecéze“,
kterou jsme připravili ke 240. výročí vzniku diecéze, právě začala.
Hra potrvá do 31. října 2017. Byly spuštěny webové stránky: www.biskupstvi.cz/poklady2017.
Zde zájemci o hru mohou najít a vytisknout si informace a pravidla hry, mapu, cestovní kartu,
podrobný seznam „pokladů“ a plakátek A5. Diecézní katechetické centrum - Marie Špačková

 Sbírka na bohoslovce se bude konat o 12. neděle v mezidobí 25. června.
V neděli 18. června nebude u sv. Martina mše v 1030 !!!

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Pátek
23. června

715 Martin - za obrácení a Boží milosrdenství pro celou rodinu, ochranu
Panny Marie a duše v očistci
810 Martin - adorace za posvěcení kněží a za naše nové jáhny
1630 bazilika - za rodiče Zimolovy, Komínkovy, Františka Kremláčka
a Boží požehnání pro rodinu
1800 Jejkov - na poděkování za manželství a Boží požehnání pro rodiny
Slavnost NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Sobota
24. června

800 bazilika - za navrácení víry pro manžela a za celou rodinu
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - na poděkování za dar života s prosbou za živou a  rodinu

25. června - 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Nebojte se tedy:
Máte větší cenu
než všichni vrabci.

I.čt. Jer 20, 10-13 • II.čt. Řím 5, 12-15 • Ev. Mt 10, 26-33
700 bazilika - za Boží milosrdenství pro Martina, celou živou rodinu
a duše v očistci
730 Jejkov - za Věru Prodělalovou a přízeň
800 Martin - na poděkování za dar života a za ochranu Panny Marie
do dalších let
900 Jejkov - za  Květu, Miroslava, Františka Benáčkovy a dva bratry
1000 bazilika - za farníky
1030 Martin - na poděkování Pánu Bohu a rodičům za život, sourozence, děti,
vnoučata, přátele, spolužáky, učitele a spolupracovníky
1800 Martin - za farníky

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.

V sobotu 24. června 2017 přijme při bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení jáhen brněnské diecéze
Ing. Ladislav Bublán (*1982) z farnosti Měřín
Současně přijmou jáhenské svěcení – bohoslovci brněnské diecéze
Jaroslav Jurka (*1988) z farnosti Třebíč - zámek
Tomáš Marada, DiS. (*1989) z farnosti Hodonín
Vojtěch Zahrádka (*1991) z farnosti Třebíč - město
– bohoslovec novoříšské kanonie premonstrátů
Bc. Metoděj Ján Lajčák, OPraem. (*1984) z farnosti Hanušovce nad Topľou (arcid. Košice)
– kandidáti stálého diakonátu
Ing. Pavel Čech (*1965) z farnosti Dalečín
Ing. Petr Hráček (*1976) z farnosti Brno - Královo Pole
Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (*1976) z farnosti Brno - Komín
Ing. Martin Klusáček (*1969) z farnosti Boskovice
Do kněžské a jáhenské služby vyprošujeme všem hojnost Božích milostí.
 Autobus na jáhenské svěcení: odjezd od zimního stadionu v sobotu 24. června v 7.00 hodin.
Cena 100 Kč. Ještě jsou volná místa. Hlaste se v sakristii sv. Martina.
 Adorace za posvěcení kněží a za naše nové jáhny bude v pátek 23. června po ranní mši svaté
u sv. Martina 8.10 - 9.00 hod. Přijďte vyprosit našim jáhnům, kněžím Boží požehnání

Akademie třetího věku
V kurzu Zdraví je dar patří mezi lektory převážně přednostové brněnských klinik, v kurzu
Spirituální dimenze člověka přednášejí oba brněnští biskupové, generální vikář, členové
brněnské kapituly, pedagogové Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci a další.
Přihlášku do kurzu je možno podat elektronicky na www.bioetika.cz nebo osobně v Centru pro
rodinu a sociální péči v Brně, Biskupská 7.

ZPRÁVY
BAZILIKA
 Slavnost Božího Těla - čtvrtek 15. 6. mše svatá v 8.00 s adorací v kostele a v 18.00
s eucharistickým průvodem do zahrady za bazilikou s požehnáním městu.
 Mše sv. v DPS Koutkova - sobota 17. 6. ve 14.30.
 Farní den v zahradě za bazilikou - neděle 18. 6. od 14.30 do 18.30.
 Koncert duchovní hudby žáků a učitelů ZUŠ Třebíč - středa 21. 6. v 19.00.
 Concentus Moraviae: koncert duchovní hudby - čtvrtek 22. 6. v 19.30.
 Jáhenské svěcení našeho bohoslovce Jaroslava Jurky - sobota 24. 6. v 9.00 v katedrále
v Brně. Spolu s ním bude vysvěcen Vojtěch Zahrádka z farnosti Třebíč – město.
 Poutní mše v kapli v Sokolí - neděle 25. 6. v 8.30.

JEJKOV
 Členové Sekulárního františkánského řádu v Třebíči zvou na mši svatou
v sobotu 17. 6. ve 14.00.
 Slavnost Božího Těla neděle 18. 6., po mších svatých eucharistická adorace.

10. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
12. června

715 Martin - za  Ladislava a Miloslavu Součkovy, živou a  rodinu
Krejčí, Boží milosrdenství a duše v očistci
1800 bazilika - za  řeholní sestru Terezii Adélu Motáčkovou, sestru
Stanislavu, rodiče Motáčkovy a Jozefa Križana
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Úterý
13. června
Středa
14. června

715 Martin - za  maminku Jaroslavu Ondráčkovou,  babičku Boženu
Martenkovou a celou živou rodinu
1630 Jejkov - za  rodiče Picmausovy, manžela Josefa a sourozence
1800 bazilika - za ochranu lidského života - mše svatá pro děti
715 Martin - na poděkování Panně Marii za dar manželství
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za rodiče Eleonoru a Cyrila Juránkovy, dceru Eleonoru
Kocandovou a syna Františka Sobotku - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za  Dušana Baču, Kamila Nováka a Michala Seichtra

MARTIN

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

 Úklid kostela: Prosíme o pomoc ochotné ženy, které by jednou za měsíc pomohly
s úklidem kostela. Uklízí se vždy v pondělí po ranní mši svaté od 8.20. Pokud by byl
zájem více žen, mohlo by se jedno pondělí v měsíci (druhé?) uklízet odpoledne od
16h? Nahlaste se u paní Štouračové anebo u otce Jiřího.
 Sbírka na charitu - vybralo se 19 100 Kč. Všem upřímně děkujeme.
 Sbírka na varhany proběhne v neděli 18. června.
 Svátostné manželství si udělí Mgr. Petr Dvořák, nar. 1991, z Třebíče a Mgr. Michaela Formanová,
nar. 1991, z Třebíče dne 1. července 2017 v 11.00 hod. v Třebíči u sv. Martina. Pokud je někomu známa
nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.
 Stavění lešení k oltáři sv. Václava bude ve středu 14. června v 17.00 hod. - po mši svaté.

715 Jejkov - za  maminku a její sestry, za živou a  rodinu Bencovu,
Černých a Šimonovu
800 bazilika - za volný úmysl
1800 Martin - MŠE SVATÁ NEBUDE!!!
1800 bazilika - za rodiče Kotrbovy a vnuka;
- za rodinu Barákovu, Plíškovu, Kazdovu, Boldišovu,
Krejčí, Bartákovu, Boží milosrdenství a duše v očistci
715 Martin - na poděkování a za Boží milosrdenství pro Marii, Boží požehnání
a ochranu P. Marie pro celou živou rodinu,  rodiče a  manžela
1630 bazilika - za  manžele Blažkovy a Mandlovy
1800 Jejkov - na poděkování za dar manželství, za děti a vnoučata

CHARITA
 Vítání léta v Domovince - 21. 6. v 10 hod. s příjemným hudebním doprovodem
manželů Moulisových a občerstvení za 20,- Kč
 Oblastní charita, Středisko sv. Vincence hledá pro službu Doléčovací centrum
Třebíč, která pomáhá lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti na alkoholu, drogách, apod. (donedávna
pod názvem Následná péče) koordinátora projektu (nejlépe psychologa, psychoterapeuta). Požadujeme:
VOŠ, VŠ nejlépe humanitního nebo sociálního zaměření - splnění podmínek pro výkon činnosti
pracovníka dle zákona 108/2006, Sb. O sociálních službách. http://trebic.charita.cz/volna-pracovni-mista/

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM
Česká křesťanská akademie - místní pobočka Třebíč a Katolické gymnázium Třebíč
pořádají přednášku na téma: Výtvarné umění a víra - ve čtvrtek 8. 6. v 19.00 hodin
v aule Katolického gymnázia. Přednášející: Miroslav Kubíček, výtvarník a farář Církve
československé husitské v Brně.

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
Duchnička - Staň se misionářem 16. - 18. 6., na faře ve Starči, cena 200,- Kč.
Kontakt: Lida.stepna@seznam.cz, tel.: 777 668 732.
Letní tábor Duchna Camp Nekonečný příběh - pro všechny ve věku 11 - 15 let.
Tábor proběhne 21. – 27. 8. 2017 v klášteře v Nové Říši. Cena: 1200,- Kč. Přihlášky:
Lída Štěpničková tel.: 777 668 732 nebo lida.stepna@seznam.cz.

Čtvrtek
15. června

.

Pátek
16. června

Sobotní památka Panny Marie

Sobota
17. června

800 bazilika - za Josefa Síče, ženu Žofii, dceru Hanu a celý rod
Kubátových a Vaňousových
1400 Jejkov - za členy Sekulárního řádu sv. Františka
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za Boží milosrdenství pro  rodiče Vlastu a Roberta
Sedláčkovy, oboje prarodiče, přízeň, duše v očistci a Boží
požehnání pro celou živou rodinu

18. června - 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
I.čt. Ex 19, 2-6a • II.čt. Řím 5, 6-11 • Ev. Mt 9, 36-10, 8
bazilika - za farníky
730 Jejkov - za živou a  rodinu Klímkovu
800 Martin - za  manžela, rodiče Pohořilských a Cahovy
900 Jejkov - za  rodiče Fialovy, živou rodinu a za uzdravení
Žeň je sice hojná, ale
00
dělníků málo. Proste 10 bazilika - za  Ladislava Kopečka, živou rodinu a duše v očistci
30 Martin - MŠE SVATÁ NEBUDE!!!
10
proto Páně žně, aby poslal
00
dělníky na svou žeň. 18 Martin - za  manžela Ericha Junga
700

