2. TÝDEN VELIKONOČNÍ
Slavnost Zvěstování Páně

Pondělí
9. dubna
Úterý
10. dubna

715 Martin - za  Jaroslava Maxu a duše v očistci
1630 Jejkov - za Boží milosrdenství pro všechny pokřtěné
1800 bazilika - za  Jozefa Križana, rodiče Motáčkovy, sestru Stanislavu
a řeholní sestru Terezii
715 Martin - za  maminku a rodinu Dusíkovu
1630 Jejkov - za celý rod Volfů a živou rodinu
1800 bazilika - za  Stanislava Nováčka a Ferdinanda Valu - mše svatá
pro děti
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Středa
11. dubna

Čtvrtek
12. dubna

715 Martin - za  manželku Ivanu Černou,  rodiče,  sestru a duše
v očistci
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia (oslava školy)
1600 Martin - za  rodiče Baštářovy, Hadrabovy, Prokešovy a jejich živé
rodiny - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za zdraví vnuka, za  tatínka, živou a  rodinu a duše
v očistci
715 Jejkov - za  Františka a Hedviku Kelčovy, dar víry pro celou
rodinu a za duše v očistci
800 bazilika - za  rodiče Máchalovy, dvě dcery a zetě
1800 Martin - za Boží milosrdenství pro  Marii, celou živou rodinu
a duše v očistci - mše sv. pro mládež
Sv. Martina I. papeže a mučedníka

Pátek
13. dubna
Sobota
14. dubna

715 Martin - za  bratra Miloše, rodiče Čechovy, příbuzné, nenarozené
děti a živou rodinu
1630 bazilika - za živou a  rodinu Wolfovu, Křivanovu, Vajdíkovu
a Šafránkovu
1800 Jejkov - za živou a  rodinu Klímkovu, Peckovu a Žamberských
800 bazilika - za Anežku Kozákovou, manžela a sourozence
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za Annu a Františka Zemanovy

15. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
I.čt. Sk 3, 13-15. 17-19 • II.čt. 1 Jan 2, 1-5a • Ev. Lk 24, 35-48
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  rodiče a příbuzné a Boží požehnání pro rodinu
800 Martin - za  tatínka, živé a  příbuzné
900 Jejkov - za  rodiče, manžela a bratra
1000 bazilika - na poděkování za 80 let a Boží požehnání pro celou rodinu
1030 Martin - za  syna Lubomíra Kafku
1800 Martin - za  maminku
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.

1. dubna 2018 - XXVII/7

pro třebíčské farnosti

Požehnané velikonoční svátky, sílu k následování
Ježíše přes oběť Kalvárie až ke vzkříšení
Vám přejí otcové Jiří Dobeš, Jakub Holík, Vojtěch
Loub a jáhen Karel Novák
 Autobus na pouť do Přibyslavic na první sobotu v měsíci 7. dubna odjíždí v 15.30
od zastávky naproti Úřadu práce. V 16.30 modlitba sv. růžence a litanie, v 17.15 mše
svatá s promluvou a adorací.
 III. pěší pouť za obnovu manželství a rodin na přímluvu mučedníků P. Jana Buly a
P. Václava Drboly z Lukova do Přibyslavic v sobotu 7. dubna. 7h Lukov, 9h Babice, 12h
Rokytnice, 16.30h Přibyslavice. Délka trasy necelých 30 km. Více viz plakátek v kostele
sv. Martina pod věží.
 Národní pochod pro život a rodinu se uskuteční 7. 4. v Praze. Zahájení v 10.30 mší
sv. v katedrále a poté je připravený program. Více informací: pochodprozivot.cz.
 V neděli 8. dubna v 16.00 zazní v kostele sv. Martina varhanní koncert duchovní
hudby „Na varhany pro varhany“ v podání Ondřeje Valenty.
 Plenární zasedání ČBK ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašuje na neděli 15. 4. 2018
národní sbírku na podporu repatriace migrantů ze zemí Středního východu.
 Postničky přineste o druhé neděli velikonoční 8. dubna do našich kostelů, kde je
odevzdáte při obětním průvodu jako obětní dar, nebo je přineste do sakristie
 Ve dnech 13. – 15. dubna 2018 zvou Pastorační středisko brněnské diecéze
a Karmelitánské nakladatelství všechny zájemce na Tři dny křesťanské spirituality.
Pozvání letos přijal benediktin Anselm Grün, známý autor křesťanské literatury.
Páteční program zahájí úvodní přednáškou Hory a údolí života v 18:30 hodin v katedrále
sv. Petra a Pavla v Brně.
V sobotu v 9 hodin začne v aule Biskupského gymnázia v Brně celodenní rekolekce na
téma Proměna emocí. Tato rekolekce nenavazuje na páteční přednášku a lze ji absolvovat
samostatně, program v sobotu se doporučuje absolvovat celý včetně závěrečné mše svaté.
Na páteční ani sobotní program není třeba se přihlašovat, pouze na sobotní oběd.
V neděli zakončí celé třídení mše svatá a autogramiáda v kostele sv. Michala v Brně
v 9 hodin. Více viz plakátky v našich kostelích.

ZPRÁVY
SPOLEČNÉ
 Pomlázka se nyní už neodevzdává do Domova pro matky a ani do uprchlického tábora.
Nenoste, prosím, sladkosti na faru!
 Výtěžek únorového Plesu třebíčských farností činil 20.000 Kč. Částka byla věnována
pro charitní Hospic sv. Zdislavy v Třebíči na nákup invalidních vozíků pro pacienty.
 Farnost Trnava zve na Benefiční koncert na opravu věže kostela 6. května v 15 hod.
v kostele v Trnavě. Vystoupí P. Milan Těžký s vlastními písněmi a průvodním slovem.

BAZILIKA
 Pondělí velikonoční - mše svatá v Sokolí v 8.30
 Návštěva nemocných - čtvrtek 5. 4. a pátek 6. 4. dopoledne
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 7. 4. a 14. 4. ve 14.30
 Příprava dětí na 1. sv. přijímání - 8. 4. a 15. 4. na faře

JEJKOV
 Pondělí velikonoční - mše svatá v 7.30 (mše sv. v 9.00 NEBUDE)
 Návštěva nemocných - čtvrtek 5. 4. a pátek 6. 4. dopoledne
 Slavnost Zvěstování Páně - mše sv. pondělí 9. 4. v 16.30
 Mše sv. v DPS Manž. Curieových - středa 11. 4. ve 14.30

MARTIN
 Pravidelná návštěva nemocných na první pátek 6. dubna.
 Příprava dětí na 1. sv. přijímání bude ve středu 4., 11., 18. a 25. dubna. Slavnost
prvního sv. přijímání bude v neděli 29. dubna při mši svaté v 10.30.
 Při sbírce na Svatomartinské varhany se vybralo 23 500 Kč.
 Při sbírce na svépomocný fond děkanství se vybralo 21 350 Kč.
 Čerstvé Svatomartinské oplatky už jsou opět k dostání na faře či v sakristii kostela.
 Poutě:
19. května - farní pouť na Velehrad a okolí, vhodné pro rodiče s dětmi, dospělí 250,- děti 100,- Kč.
23. června v 7.00 - kněžské svěcení - 1 autobus - 100,- Kč.
1. září 2018 v 5.30 - farní pouť do Mariazell - 2 autobusy - 370,- Kč.
Přihlášky v sakristii kostela sv. Martina nebo u L. Ondrákové 778 144 682,
Ladislava.O@seznam.cz. Odjezd z parkoviště u zimního stadiónu.

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM
 Dotyk: téma Abrahám se uskuteční 13. – 15. 4. na faře ve Starči, začátek v pátek
19 hod., ukončení neděle 12 hod., cena 350,- Kč.
 Křesťanský tábor Zápalka se uskuteční 28. 7. - 4. 8. v Mrákotíně, cena 1 700,Kč. Přihlášky: Mgr. Vít Oplatek - na tel: 604 251 512 nebo oplatekv@atlas.cz.

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
 Tajemství kláštera - letní křesťanský tábor Duchna camp pro děti od 10 do 15 let,
se uskuteční ve dnech 12. – 18. 8. v klášteře v Nové říši.
Přihlášky do 31. 5. na tel: 777 668 732 nebo lída.stepna@seznam.cz.
 Pastorační středisko nabízí cyklus pěti setkání pro rodiče. Začne 14. dubna a bude
probíhat v Brně ve farním sále na Petrově 9. Jednotlivá setkání jsou zaměřena na
posílení rodičovských kompetencí ve výchově s důrazem na komunikaci a vztahy mezi
rodiči a mezi rodiči a dětmi. Více najdete na plakátcích v kostelích.

VELIKONOČNÍ OKTÁV
Pondělí 2. dubna

Úterý
3. dubna
Středa
4. dubna

Čtvrtek
5. dubna

Pátek
6. dubna
Sobota
7. dubna

Velikonoční pondělí

700 bazilika - za uzdravení neteře a Boží požehnání pro rodinu
730 Jejkov - volný úmysl
800 Martin - za Jana Práška, maminku, bratra, rodiče Kandlovy a Boží
830 Sokolí - mše svatá
/požehnání pro celou rodinu
900 Jejkov - mše svatá NEBUDE
1000 bazilika - volný úmysl
1030 Martin - za živou a  rodinu Marešovu a Pompovu
715 Martin - za  Bohuslava a Jarmilu Janatovy,  sourozence a živou rodinu
1630 Jejkov - za Bohuslava a Jarmilu Janatovy a duše v očistci
1800 bazilika - za  Janu Bartošovou a celou rodinu - mše svatá pro děti
715 Martin - na poděkování za dar života
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za Boží milosrdenství pro rodinu Pospíšilovu, Hambálkovu
a duše v očistci - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za Vlastu a Karla Kučerovy a Boží požehnání pro rodinu
715 Jejkov - za  maminku, víru, naději a lásku pro nevyléčitelně
nemocné a na poděkování za o. Vojtěcha
800 bazilika - za  manžela, rodiče Rylkovy a Číhalovy
1800 Martin - na úmysl biskupa: za farnosti, aby byly vhodným
prostředím pro šíření Božího království; za  Miladu
Hřebíčkovou a duše v očistci - mše sv. pro mládež
715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně; za syna Josefa, vnučku
a duše v očistci
1630 bazilika - za  Jaroslava Kršku, manželku a rodiče
1800 Jejkov - za  rodiče Pelikánovy,  rodinu Mašterovu, Smržovu,
Pelikánovu a Šalplachtovu
800 bazilika - za  Jarmilu Tittlerovou
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci; za  Jarmilu Bode
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

8. dubna - 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Neděle Božího milosrdenství
I.čt. Sk 4, 32-35 • II.čt. 1 Jan 5, 1-6 • Ev. Jan 20, 19-31
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  rodiče Smržovy
800 Martin - na poděkování za 30 let života a Boží požehnání pro rodinu
900 Jejkov - za  Karla Čapku
1000 bazilika - na poděkování za 80 let života, za  manžela a Boží
požehnání pro celou rodinu
1030 Martin - za farníky
1710 Martin - adorace - Boží milosrdenství s příležitostí ke svátosti smíření
1800 Martin - za Boží milosrdenství pro děti, vnuky, celou rodinu
a duše v očistci

