24. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
18. září

715 Martin - za obrácení nevěřících příbuzných
1800 bazilika - na poděkování Pánu Bohu za dar života
Sv. Januária, biskupa a mučedníka

Úterý
19. září

Středa
20. září

715 Martin - na poděkování za dar života a víry, za Boží milost pro
Tomáše, Petru a jejich rodiny
1630 Jejkov - za  Jana Vítů, dvoje rodiče a na poděkování za 70 let života
1800 bazilika - za  Josefa Horkého a živou a  rodinu Horkých
a Hrubešovu - mše svatá pro děti
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů,
mučedníků
715 Martin - za Boží požehnání pro manžele Holubovy
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  Boženu Chloupkovou, její rodiče, Boženu a Metoděje

Příhodovy - mše svatá pro děti
1800 bazilika - na poděkování za 20 let manželství a Boží požehnání pro rodinu

Čtvrtek
21. září
Pátek
22. září

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

715 Jejkov - za rodiče Jurdovy a živou a  rodinu Toufarovu
800 bazilika - za Václava Křečka, zetě Miroslava a celou živou rodinu
1800 Martin - za  Boženu Vejdovskou a její  dceru - mše sv. pro mládež
715 Martin - za  manžela Lubomíra Horáka a na poděkování za
nedožitých 60 let společného manželského života
1630 bazilika - za společenství mladých „Pastva“
1800 Jejkov - za  manžela a za živou a  rodinu
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Sobota
23. září

800 bazilika - za P. Josefa Doležala a rodiče
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za živou a  rodinu Růžičkovu

24. září - 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Anebo závidíš,
že jsem dobrý.

I.čt. Iz 55, 6-9 • II.čt. Flp 1, 20c-24. 27a • Ev. Mt 20,1-16a
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za Františka Juráka a  a živou rodinu
8 00 Martin - za  Marii a Bedřicha Malachovy, živou rodinu
a duše v očistci
900 Jejkov - za  rodiče Mytyskovy,  dceru a vnučku a živou rodinu
1000 bazilika - za Karla Svobodu, rodiče a Boží požehnání pro rodiny
1030 Martin - na poděkování za dar manželství a celou rodinu Pavelkovu
1800 Martin - za farníky

Sbírka na diecézní fond PULS se bude konat 25. neděli v mezidobí 24. září.
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.

10. září 2017 - XXVI/17

pro třebíčské farnosti

FATIMA 1917 – 2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR
Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. –
13. září 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézí.
Při hlavní bohoslužbě 100. výročí zjevení Panny Marie v Cova d´Iria
převezme z místa zjevení předseda ČBK primas český a arcibiskup pražský
kardinál Dominik Duka OP milostnou sochu Panny Marie Fatimské.
DIECÉZE BRNĚNSKÁ - BRNO
KATEDRÁLA SV. PETRA A PAVLA – PETROV – neděle 17. září 2017
10.00 hod. Zahájení – Přivítání sochy Panny Marie fatimské v Brně
10.30 hod. mše sv. – hlavní celebrant a kazatel – děkan slavkovský P. Milan Vavro,
12.00 hod. modlitba Anděl Páně a zahájení modliteb a meditací farností, hnutí, komunit
15.00 hod. program slavnostního setkání, úvodní slovo - světící biskup Mons. Pavel Konzbul
Tajemství růžence Světla – přípravná modlitba k zasvěcení jednotlivých stavů - děti, mládeže, rodin
Fatima – výzva k modlitbě a pokání - výklad o významu fatimského proroctví
16.30 hod. hlavní mše sv. – celebruje o. biskup J.E. Mons. Pavel Konzbul
ZNAMENÍ ÚCTY – slavnostní průvod děti, mladých, krojovaných – společná cesta s Pannou Marií
Fatimskou přes Dominikánské nám. na Zelný trh – modlitba za město Brno a diecézi – zakončení
v katedrále, Te Deum a hymna Fatimy.

Přijměte pozvání na první sobotu 7. října do ČM Fatimy do Koclířova. V 10,30 slavná
mše sv. za účasti kardinála Dominika Duky a biskupů, průvod se sochou P. Marie
a jejímu zasvěcení. Při dostatečném počtu poutníků bude vypraven autobus. Přihlášky
do 15. 9. v sakristii u sv. Martina u jáhna Karla. Odjezd v 6,30 od zimního stadionu,
cena 180 Kč.
FATIMA 1917 - 2017: 100 leté výročí – 6. část
5. zjevení – 13. září 1917 se Lucie, František a Hyacinta museli protlačit zástupem,
z něhož na ně lidé volali prosby. U dubu se s nimi začali modlit růženec. Paní přišla, opět
poprosila o modlitbu růžence. Pochválila děti za jejich oběti a stanovila hranice pro jejich
askezi s provazem (děti spali s utaženým provazem kolem těla). Na různé prosby
odpověděla, že některé splní, některé ne. Pak se začala vznášet.
Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, pokání, modlitbám za hříšníky. Chce jedině to,
co její Syn. Jedná se o lásku, které On učí v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu
šel do krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou,
neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu.
Každého 13. dne v měsíci v 17:00 se scházíme v kostele sv. Martina k pravidelnému
fatimskému setkání a modlitbě sv. růžence na úmysly Panny Marie. 13. září se v modlitbě
zvláště spojíme s českou národní poutí ve Fatimě. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !

ZPRÁVY
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
 Výuka náboženství ve školách:
ZŠ Benešova
Pondělí 1. - 3. třída 13.00 - 13.45;
4. - 6. třída 13.45 - 14.30 od 11. září.
ZŠ Bartuškova Úterý 1. - 4. třída 12.45 - 13.30;
5. - 9. třída 13.30 - 14.15 od 12. září.
ZŠ Na Kopcích od 13. září. Středa. Všechny ročníky začnou v 13.30 a podle počtu dětí a ročníků
se rozdělíme.
ZŠ Václavské nám. Středa 1. - 2. třída 11.45 - 12.30
3. - 5. třída 12.40 - 13.25 od 13. září
ZŠ Týnská od 18. září 1. třída: pondělí 5. vyučovací hodina
2. - 3. třída: středa 6. vyučovací hodina
4. - 5. třída: pondělí 6. vyučovací hodina
6. - 9. třída: pondělí 7. vyučovací hodina
ZŠ Kpt. Jaroše od 13. září Středa 5. a 6. vyučovací hodina
ZŠ T. G. Masaryka Pátek 13.30. Všechny ročníky začnou v 13.30 a podle počtu dětí se rozdělíme.
Gymnázium Třebíč - nižší gymnázium - úterý 14.00 od 3.10., vyšší gymnázium - středa 14.30 od 4.10.
Náboženství v učebně kostela sv. Martina začne ve čtvrtek 5. října v 17h, je určeno pro 5. - 9. tř.

23. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
11. září

715 Martin - za  rodiče Pokorných, Boží pomoc a ochranu pro děti,
vnoučata a pravnoučata
1800 bazilika - za Františka a Vlastu Fialovy a Boží požehnání pro rodinu

Úterý
12. září

715 Martin - za  tatínka, jeho rodiče, bratra,  manžele Babuňkovy
a Boží požehnání pro celou živou rodinu
1630 Jejkov - za  rodinu Augustinovu
1800 bazilika - na poděkování za Boží ochranu a požehnání pro rodiny

Jména Panny Marie

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

BAZILIKA

715 Martin - za  Marii, celou rodinu a za duše v očistci
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - na poděkování za 70 let života s prosbou o zdraví a Boží
požehnání do dalších let i pro celou rodinu Krátkých,
Podlešákovu, Bobkovu a duše v očistci - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za Anežku a Jindřicha Hortovy z Řípova, rodinu Hortovu
a duše v očistci

 Poutní mše svatá v kapli v Týně - čtvrtek 14. 9. v 17.30
 Mše svatá v DPS Koutkova - neděle 10. 9. a 24. 9. ve 14.30
 Schůzka ministrantů - sobota 16. 9. v 8.45 v bazilice. Mohou přijít i noví zájemci.
 Mši sv. v neděli 17. 9. v 10.00 slouží o. Vojtěch
 Mše svaté pro děti v úterý od 19. 9. v 18.00
 Dovolená o. Jakuba (18. – 23. září), zastupuje o. Vojtěch
 Koncert sborů Lucky Voice Band a Resonance - neděle 17. 9. v 18.00
 Koncert v rámci Třebíčského hudebního festivalu - čtvrtek 21. 9. v 19.00

715 Jejkov - za  Františka Milfaita a oboje rodiče
800 bazilika - na poděkování za Boží ochranu a za živou a  rodinu
a duše v očistci
830 Martin - REKOLEKCE - za Boží milosrdenství pro Veroniku Ž.
1800 Martin - za rodinu Barákovu, Plíškovu, Kazdovu, Boldišovu,
Dokulilovu, Krejčí, Bartákovu, Boží milosrdenství a duše
v očistci - mše sv. pro mládež

Středa
13. září

Svátek Povýšení svatého kříže

Čtvrtek
14. září

Památka Panny Marie Bolestné

JEJKOV
 Mše svaté ve středu v 8.00 pro KG od 13. 9.
 Mši sv. v neděli 17. 9. v 9.00 slouží o. Jakub
 Dovolená o. Jakuba (18. – 23. září), zastupuje o. Vojtěch

Pátek
15. září

MARTIN
 V pondělí 18. září připadají na naši farnost modlitby za Arcibiskupský kněžský seminář
- za bohoslovce a představené. Oni se zase modlí za naši farnost. Po ranní mši svaté
bude následovat růženec na tento úmysl.
 Poděkování za úrodu proběhne v naší farnosti v neděli 24. září. Přineste si,
prosím, s sebou ovoce, zeleninu k požehnání a k vyjádření vděčnosti a radosti za úrodu.
 Na kolech do Mariazell: pokud chcete přiblížit atmosféru putování do Mariazel, shlédnout
prezentaci, tak jste zváni v sobotu 6. října na 19.15 do klubovny Spomal na faru sv. Martina.
 Modlitby matek se konají každou středu po dětské mši svaté.
Oprava oltáře sv. Václava stála 578 450 Kč. Proběhla za výrazné podpory MK.
2016: Ministerstvo kultury
200 000 Kč;
farnost
30 000 Kč;
= 230 000 Kč
2017: Ministerstvo kultury
300 000 Kč;
farnost
48 450 Kč
= 348 450 Kč
Celkem: Ministerstvo kultury
500 000 Kč;
farnost
78 450 Kč
= 578 450 Kč
Oprava farního sálu stála 581 193 Kč. Proběhla za podpory Regenerace MPZ a MěÚ Třebíč
2016: Regenerace MPZ 93 000; MěÚ Třebíč 18 720 Kč; farnost 75 468 Kč = 187 188 Kč
2017: Regenerace MPZ 344 000; MěÚ Třebíč 39 500 Kč; farnost 10 505 Kč = 394 005 Kč
Celkem: Reg. MPZ
437 000; MěÚ Třebíč 58 220 Kč; farnost 85 973 Kč = 581 193 Kč

715 Martin - na přímluvu Panny Marie za obrácení příbuzných a ochranu
pro děti a vnoučata
1630 bazilika - za Františka Procházku a Boží požehnání pro celou rodinu
1800 Jejkov - za  Marii a Karla Hobzovy, tetu, dvoje rodiče, rodinu
Dlouhých a živou rodinu
Sv. Ludmily, mučednice

Sobota
16. září

800 bazilika - za Ludmilu Hudcovou, živou rodinu a duše v očistci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  manžela, všechny  z rodiny a živou rodinu

17. září - 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dal ho zavřít do
vězení, dokud dluh
nezaplatí.

I.čt. Sir 27,33-28,9 (řec. 27,30-28,7) • II.čt. Řím 14,7-9 • Ev. Mt 18,21-35
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - na poděkování za 84 let života a za Boží ochranu a pomoc
Panny Marie pro rodinu
800 Martin - za dceru Jitku a její rodinu
900 Jejkov - za  rodiče Čechovy, dcery, syna, zetě, bratry Dvořákovy
a manželky
1000 bazilika - za  manžela, rodiče Šindelkovy a Kašparovy a sourozence
Heinrichovy
1030 Martin - na poděkování za dar života
1730 Kostelíček - za kurz Alfa

ZPRÁVY
V neděli 17. září se uskuteční Farní den u Kostelíčka
14:30 – hraje skupina Útržky nebeských not
15:00 – generální vikář Mons. Jiří Mikulášek
16:00 – ocenění farníků
16:30 – mládež o setkání v Olomouci
17:00 – růženec
17:30 – Mše svatá
Během programu je možno klást otázky
našemu hostu. Je nachystán doprovodný
program pro děti - soutěže, koně, skákací
hrad. V případě velmi nepříznivého počasí
proběhne farní den v kostele sv. Martina.
Moc prosíme o napečení buchet a cukroví pro Farní den.
Vše doneste nejpozději v neděli do 10.30 hod. na faru.
Děkuji, o. Jiří
Kurz Alfa začne 4. 10. v 18:00 v prostorách stacionáře Úsměv. Jedná se
o evangelizačně zaměřený kurz vhodný pro veřejnost, obsahem jsou základní
informace o křesťanské víře. Začíná se večeří, následuje přednáška a dále diskuze
ve skupinkách. Vše je dobrovolné. Na kurz je možné pozvat lidi, kteří mají zájem
o křesťanskou víru, popřípadě křesťany, kteří chtějí svoji víru prohloubit. Je
vhodné takového člověka na kurz doprovodit, minimálně na první večer.
Pozvánky jsou k dispozici v kostelích. Kontakt: alfatrebic@email.cz, 732118210,
www.kurzyalfa.cz.
Příprava na svátost biřmování - je možné se přihlašovat v sakristii
na Jejkově, v bazilice a u sv. Martina do konce září. První setkání
bude v pátek 6. 10. v 19.00 v aule Katolického gymnázia.

ZPRÁVY
SPOLEČNÉ
 Děti, které letos přistoupily k 1. sv. přijímání, jsou zvány do Brna na setkání s otcem
biskupem Vojtěchem. Pojede se společně vlakem s otcem Jakubem. Hlaste se u něho do 13. září.
 Česká křesťanská akademie místní pobočka Třebíč a MKS Třebíč pořádají 14. 9. v 19 hod.
v malém sále Národního domu, Karlovo nám. 47. besedu s reportérem Stanislavem Motlem Kalvárie lidických letců (75. výročí), součástí besedy je i dokumentární film. Vstupné dobrovolné.
 Zveme vás do modlitebního společenství sv. Michaela. Setkáváme se 1x za čtrnáct dnů
v pondělí na faře u sv. Martina v klubovně Zpomal, v 19.10. Přijďte načerpat z pramene společné
modlitby a společenství. Modlíme se i za vás. Nejbližší termín setkání 18. 9. a 2. 10. Zdeněk Přibyl

CHARITA
 Klub ARCHA v Domech s pečovatelskou službou, začátky vždy ve 13 hod.
Středa 6. 9. v DPS Vltavínská Kompenzační a zdravotní pomůcky - přednáška
Středa 13. 9. v DPS Koutkova Cestopisné promítání paní Milušky Mrvkové
 Centrum Ruth zve na 8 manželských večerů. První setkání se uskuteční 13. 9. v 17.30 hod.
v restauraci PANORAMA na Karlově nám. 19/12 v Třebíči. Přijďte prožít romantickou atmosféru
při společné večeři, nechat se inspirovat tématy promluv zkušených lektorů, která jsou základem
každého manželství. Více informací: http://trebic.charita.cz/clanky/manzelske-vecery/. Přihlášky na
tel. 605 372 765 nebo centrumruth@trebic.charita.cz
 Sekáč trochu jinak 15. 9. od 14 hod. – nejen koupě oblečení za výhodnou cenu, ale možnost zakoupit
nějakou věc známých osobností, módní přehlídka, hudba a zpěv (14.30 Pavel Helán, 17.30 Lukáš
Polakovič, 19.00 Disconnexion), dílničky, soutěže a kvízy pro děti, popelářské auto… (Paprsek naděje,
Gen. Sochora 705/2)
 Loučení s létem 21. 9. v 10.00. Přijďte s námi zamávat létu, zvesela, s písničkou a dobrou náladou!
 Den Charity - 25. 9. od 14 hod. na náměstí pestrý program pro všechny generace, v 15 hod. start
závodu SELFIERUN (výtěžek podpoří Primární prevenci)
 Přijměte pozvání na mši sv. za třebíčskou Charitu 26. 9. v 16 hod. v bazilice
 Volná místa – na www.trebic.charita.cz pod ikonou PRÁCE
 Charitní Šatník na Polance otevřen do 26. 9. 2017! Na zimu bude opět uzavřen.

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
 Postní duchovní obnova pro mládež na faře ve Volfířově - Poselství sv. Pavla
Korinťanům. Zahájení: čtvrtek 19. 10. kolem 18 hod. a zakončení: neděle 22. 10. kolem
14 hod. Cena: 400,- Kč za pobyt a stravu + 100,- Kč pro ty, kdo využijí společnou
dopravu (Třebíč a okolí). Přihlášky do 22. 9. na email:plhon@dieceze.cz
 DUHA 2017-2018 katolický časopis pro děti, které se rády ptají, a pro dospělé, kteří se nebojí
otázek. Předplatné na šk. rok 20 čísel včetně adventního kalendáře 1 378 Kč. Objednávky:
Soukenická 161, Písek tel. 731 402 878; redakceduhy@gmail.com; www.mojeduha.cz
 Jménem nově vznikající Základní školy Světlo, bych Vás chtěl
poprosit o příspěvek knihami do naší školní knihovny. Pokud máte dětské
či pedagogicky zaměřené knihy (pro ZŠ), pro které již nemáte užití, rádi je
zařadíme do naší školní knihovny. Knihy můžete předávat do rukou
zaměstnanců školy na adrese Demlova 890, Třebíč nebo zanechat v připravené krabici v sakristii
třebíčských kostelů. V případě dotazů volejte na číslo 777 650 208 (Anežka Bobková, provozní
ředitelka školy). Děkuji za Vaši spolupráci a ochotu pomoci.
Ing. Bohumil Bobek

