2. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
15. ledna

715 Martin - za Marii a Antonína Benáčkovy, sourozence a dceru s rodinou
1800 bazilika - volný úmysl

Úterý
16. ledna

715 Martin - za  rodiče Homolovy, bratry, sestru a jejich rodiny
1630 Jejkov - za  Marii Barákovou
1800 bazilika - za  rodiče Novákovy a duše v očistci - mše svatá pro děti
Památka sv. Antonína, opata

Středa
17. ledna

Čtvrtek
18. ledna
Pátek
19. ledna

715 Martin - za Boží milosrdenství pro Marii, celou živou rodinu a duše
v očistci
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za Andělu a Vítězslava Michálkovy, rodiče Popelkovy
a duše v očistci - mše svatá pro děti
1800 bazilika - volný úmysl
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

715 Jejkov - za navrácení víry pro manžela a celou rodinu
800 bazilika - volný úmysl
1800 Martin - za rodinu Šenkapoulovu a duše v očistci - mše sv. pro mládež
715 Martin - za  Alenku Stránskou, její děti a manžela
1630 bazilika - za  Anastázii a Miloslava Slatinských a celou rodinu
1800 Jejkov - za dar víry a Boží milosrdenství pro vnuka
Sv. Fabiána, papeže a mučedníka; Sv. Šebestiána, mučedníka

Sobota
20. ledna

800 bazilika - volný úmysl
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za Jaroslava Petrů, sourozence, rodiče a duše v očistci

21. ledna - 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pojďte za mnou
a udělám z vás
rybáře lidí.

I.čt. Jon 3, 1-5. 10 • II.čt. 1 Kor 7, 29-31• Ev. Mk 1, 14-20
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za rodiče Prodělalovy a duše v očistci
800 Martin - za  manžela Františka a živou a  rodinu Kružíkovu
a Vávrovu
900 Jejkov - za  dceru Marcelu a živou rodinu
1000 bazilika - na poděkování za 40 let manželství a Boží požehnání
pro rodiny Pokorných a Chládkovu
1030 Martin - za živou rodinu
1800 Martin - za  Marii Ondráčkovou

ŽIDOVSKÉ TANCE A MODLITBA GESTEM
Další příležitost chválit Pána celým tělem. Pod vedením Jany Kopečkové, inspirováno Komunitou
blahoslavenství. Program v rámci farní kavárny v sobotu 20. ledna 2018 od 19 hodin v klubovně
Spomal naproti kostelu sv. Martina.
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.

7. ledna 2018 - XXVII/1

pro třebíčské farnosti

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ
Milé sestry a bratři,
jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole.
Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není
zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.
Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství
i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.
Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní
zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2018/2019
je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2018.
Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.
Váš biskup Vojtěch

Salesiáni Dona Boska spolu s mladými lidmi vydali mobilní aplikaci iZIDOOR.
Je určena všem, kteří se chtějí formovat a inspirovat v duchovním životě, zvláště mladým,
biřmovancům apod. Aplikace přináší každý týden nové duchovní impulzy (evangelium na
neděli s myšlenkou, úryvek knihy, příběh, písničku, citát (denně), mnoho tipů na
modlitbu, průvodce duchovním životem, kalendář světců, kontakty na centra mládeže aj.
Budete-li mít jakékoliv podněty k aplikaci, můžete psát na <izidoor@sdb.cz> .
P. Mgr. Libor Všetula, SDB, delegát pro sociální komunikaci salesiánské provincie v ČR
ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB ZA OBNOVU CÍRKVE
8. – 12. ledna 2018 – vždy v 17.00 hodin
Datum
Místo setkání
Bohoslužbu vede
Pondělí
Kostel sv. Martina
Jiří Dobeš
8. ledna
Martinské náměstí
Úterý
Kostel ČCE
Jana Potočková
9. ledna
Bráfova tř.
Středa
Přední synagoga
Ján Lauko
10. ledna
Tiché náměstí
Čtvrtek
Kostel Jejkov
Vojtěch Loub
11. ledna
Otmarova ul.
Pátek
Modlitebna CASD
David Kogut
12. ledna
Jungmannova ul.
CASD – Církev adventistů sedmého dne – David Kogut
CB – Církev bratrská – František Branč
CČSH – Církev československá husitská – Ján Lauko
ČCE – Českobratrská církev evangelická – Jana Potočková
ŘK – Římskokatolická církev – Jiří Dobeš, Jakub Holík, Vojtěch Loub

Kazatel + text
Jana Potočková
Zjevení 1, 8 – 20
František Branč
Zjevení 2, 1 – 7
Jakub Holík
Zjevení 2, 8 – 11
David Kogut
Zjevení 2, 12 – 17
Ján Lauko
Zjevení 2, 18 – 29

ZPRÁVY
SPOLEČNÉ
 Pokud máte zájem dostávat Informace v elektronické podobě, můžete se přihlásit na

trebicmartin@volny.cz. Informace jsou ke stažení ttp://mujweb.cz/trebicmartin/infon.doc
 Duchovní obnova se sestrou Veronikou Barátovou Boží vůle a utrpení člověka, … jak
rozlišovat Boží vůli v životě? se koná 20. 1. v 9 hod. v kině Scala v Brně. Cena 100,- Kč. Přihlášky
na https://prihlaska.duchovniobnova.cz/duchovni-obnova-se-s-veronikou-baratovou.
 Ministrantský turnaj ve florbalu - sobota 13. 1. od 9.15 v tělocvičně KG, informace
a přihlášky: slatinskyvitek@seznam.cz
 Turnaj děvčat v přehazované a turnaj ve volejbalu smíšených družstev - neděle 14. 1. ve 13.45
(přehazovaná) a v 16.00 (volejbal) v tělocvičně KG, informace a přihlášky: slatinskyvitek@seznam.cz

1. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
8. ledna
Úterý
9. ledna

.

BAZILIKA
 Mše sv. 14. ledna v 10.00 (slouží o. Vojtěch)
 Schůzka ministrantů - sobota 20. 1. v 8.45 v bazilice
 Mše sv. v DPS Koutkova - sobota 20. 1. ve 14.30
 Příprava na první svaté přijímání - neděle 21. 1. na faře
 Dary do tomboly na Ples třebíčských farností (9. 2.) - do neděle 4. 2. do sakristie nebo na faru

Středa
10. ledna

JEJKOV
 Ekumenická bohoslužba - středa 11. 1. v 17.00 v kostele
 Mše sv. v DPS Manž.Curieových - středa 10. 1. ve 14.30
 Tichá adorace za požehnání pro naši zemi a dobrou volbu prezidenta:

Čtvrtek
11. ledna

pátek 12. ledna od 19.00 do 22.00
 Mše sv. 14. ledna v 9.00 (slouží o. Jakub)
 Dary do tomboly na Ples třebíčských farností (9. 2.) - do neděle 4. 2. do sakristie nebo na faru

MARTIN
 Odzdobování stromků bude až v pondělí 15. ledna po ranní mši svaté. (V pondělí
8. ledna je v našem kostele ekumenická bohoslužba.)
 Apoštolát modlitby - je ve dvojím provedení. Jedno je s úmysly na celý rok, druhé
provedení - větší - je na tři měsíce, ale obsahuje komentáře papeže Františka. Jsou
k vyzvednutí pod věží kostela sv. Martina.
 O Vánočních svátcích se vybralo na Svatomartinské varhany 86 400,- Kč. Všem dárcům
upřímně děkujeme. Další pravidelná sbírka bude o třetí neděli v měsíci - 21. ledna. V místnosti pod
věží bude možno zakoupit Certifikát - píšťalu v hodnotě 300.-, 500,-, 1 000,- a 1 500,- Kč.
Dostanete listinu s vyznačením konkrétní píšťaly v daném rejstříku.

Pátek
12. ledna

715 Jejkov - za Karla Rylka a duše v očistci
800 bazilika - za  Martu Vybíralovou
1700 Jejkov - ekumenická bohoslužba
1800 Martin - za živé a  sourozence s rodinami a duše v očistci
- mše sv. pro mládež
715 Martin - na poděkování za 70 let života, a rodům a kněžím, kteří mě
vedli ke Kristu
1630 bazilika - volný úmysl
1700 Modlitebna CASD - ekumenická bohoslužba
1800 Jejkov - za živé a  členy rodiny Čapkovy, Krčálovy a Vojtěchovy
1900 Jejkov - tichá adorace za požehnání pro naši zemi a dobrou volbu
prezidenta (do 22.00)
Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

Sobota
13. ledna

800 bazilika - volný úmysl
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za Boží milosrdenství pro  Teodora, celou živou rodinu
a duše v očistci

14. ledna - 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

CHARITA
 Tříkrálová sbírka v Třebíči bude probíhat do neděle 14. ledna. V neděli po mši
svaté je možno přispět do kasičky, pokud tři králové nenavštívili Vaši domácnost. Již
se koná 18. ročník Tříkrálové sbírky. Pojďte nám pomoci!

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
Také bychom vás rádi pozvali na následující akce DCM:
 FlákDance víkend - 12. – 14. 1. 2018 https://www.facebook.com/events/199579900603983/
 Ples mládeže - 19. 1. 2018 - http://brno.signaly.cz/dcm/?page_id=236

715 Martin - na poděkování za dar života dcery, za Boží milosrdenství, dary
Ducha sv., ochranu Panny Marie s prosbou o obrácení rodiny
1700 Martin - ekumenická bohoslužba
1800 bazilika - na poděkování za dar života
715 Martin - za Boží milosrdenství a Boží požehnání pro Petru, Tomáše
a jejich děti, obrácení a duše v očistci
1630 Jejkov - za dvoje  rodiče, manžela a živou rodinu
1700 kostel ČCE - ekumenická bohoslužba
1800 bazilika - za dvoje rodiče, prarodiče a manžela Václava
- mše svatá pro děti
715 Martin - za  manžela Bohuslava a živou rodinu
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - na poděkování za dar víry a celou rodinu Bergerovu
- mše svatá pro děti
1700 Přední synagoga - ekumenická bohoslužba
1800 bazilika - za  rodinu Kloudovu, Podhrázských a živou rodinu

Mistře, kde bydlíš?
Viděli, kde bydlí,
a zůstali u něho.

I.čt. 1 Sam 3, 3b-10. 19 • II.čt. 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 • Ev. Jan 1, 35-42
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - na poděkování za dar života a víry, za  rodiče a prarodiče
Matouškovy a Rousovy
800 Martin - za víru a křest vnučky a upevnění víry pro vnuka
900 Jejkov - za  Jana Laštovičku a  rodinu
1000 bazilika - za živou a  rodinu Muškovu a Mejzlíkovu
1030 Martin - za farníky
1800 Martin - za  manžele Hrůzovy a Jičínských

