5. TÝDEN VELIKONOČNÍ
Pondělí
20. května

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

715 Martin - za farníky
1800 bazilika - na poděkování za 83 let života s prosbou o uzdravení Vojtěcha
Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály

Úterý
21. května

715 Martin - za  a živou rodinu Adamcovu, Hrdinovu a Müllerovu
1630 Jejkov - za nemocného bratra a vyprošení Božího požehnání pro
celou živou rodinu
1800 bazilika - za rodinu Dufkovu, Bočkovu, Kovářovu a duše v očistci mše svatá pro děti
Sv. Rity z Cascie, řeholnice

Středa
22. května
Čtvrtek
23. května
Pátek
24. května

715 Martin - za  P. Bohumila Mikuláše,  tatínka a jeho dva bratry
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  Martu Karasovou, její sestru, rodiče a duše v očistci,
víru a Boží požehnání pro živou rodinu - mše sv. pro děti
1800 bazilika - za  Karla Kotačku, jeho sestru Hanu a jejich rodiče
715 Jejkov - za  rodiče Klusáčkovy a  děti a vnoučata
800 bazilika - na Jaroslava Pokorného a rodinu Strašilovu
1800 Martin - na poděkování za dar života a víry pro Davida a Marka,
Boží požehnání pro ně a celou rodinu - mše sv. pro mládež
715 Martin - za děti a vnoučata a Boží požehnání pro rodinu
1630 bazilika - za manžela, rodiče Marečkovy, duše v očistci a dary Ducha
svatého pro celou rodinu
1800 Jejkov - za  tatínka Františka Ficka, maminku Alenu Solařovou
a rodiče Jeřábkovy
Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve; Sv. Řehoře VII. papeže;
Sv. Marie Magdalény de 'Pazzi, panny

Sobota
25. května

800 bazilika - za  Františku Dostálovou, manžela, syny Josefa
a Antonína, dceru Marii a jejich rodinu
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - ke cti Panny Marie a na poděkování sv. Zdislavě

26. května - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Duch svatý vám
připomene všechno.

I.čt. Sk 15,1-2.22-29 • II.čt. Zj 21,10-14.22-23 • Ev. Jan 14,23-29
00
7 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  profesory třebíčského gymnázia, živé a  spolužáky
a duše v očistci
800 Martin - za  rodiče Benáčkovy a ochranu Panny Marie pro
celou živou rodinu
900 Jejkov - za  rodiče Tomkovy, Lidušku Tomkovou, Oldřicha
Pipala a dceru Lenku
1000 bazilika - za živou a  rodinu Kollerovu a Doležalovu
1030 Martin - za  rodiče a sestru Terezii
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,  560 000 522, 728 133 220
trebicmartin@volny.cz; http://www.trebicmartin.cz; Výrobní náklady - 1,- Kč.

12. května 2019 - XXVIII/10

pro třebíčské farnosti

Májové pobožnosti – byly oblíbené už ve středověku a spojené
s měsícem květnem. Na konci 19. století dostaly dnešní podobu –
slavení každý den po celý měsíc květen. Pobožnosti se konají
obvykle navečer před ozdobeným oltářem nebo sochou Panny Marie.
Na konci měsíce květena je liturgický svátek Navštívení Panny
Marie, což může májovým pobožnostem dodat slavnostní závěr.

Sbírka na charitativní účely se bude konat
v neděli 19. května o páté neděli velikonoční.
POUTNÍ MŠE SVATÁ U KOSTELÍČKA
Svátek sv. Jana Nepomuckého, mučedníka
Čtvrtek 16. května 2019 v 17.00 hod.

16.30 modlitba růžence, 17.00 mše svatá - slaví P. Petr Krenický
17.50 májová pobožnost, 18.00 beseda s Petrem, misionář z Ukrajiny
Při mši svaté se koná sbírka na misijní dílo otce Krenického na Ukrajině.
V případě nepříznivého počasí bude program přesunut do kostela sv. Martina

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

 Duchna 24. - 26. května, na faře ve Starči, začátek v pátek 18 hod., ukončení neděle
12 hod., cena 250,- Kč. Přihlášky do 22. 5.2019
Kontakt: Renata Jurková tel: 702 988 910 jurkova.renata@gmail.com
 Duchnička 7. – 9. června, na faře ve Starči, začátek v pátek 18 hod., ukončení
neděle 12 hod., cena 250,- Kč. Přihlášky do 5. 6. 2019
Kontakt: Renata Jurková tel: 702 988 910 jurkova.renata@gmail.com

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM
 Studenti a pedagogové Katolického gymnázia vás srdečně zvou na Večer chval
s duchovními otci Serafem O.Carm a Vojtěchem Loubem v kostele Proměnění Páně na
Jejkově ve čtvrtek 23. května 2019 v 18.00 hodin.

SPOLEČNÉ

Farnost Třebíč – zámek pořádá v bazilice ve čtvrtek 23. 5. v 19.00 hod. koncert mezinárodně
uznávaného smyčcového Janáčkova kvarteta Brno. Na programu skladby J. Haydna, Jana D.
Zelenky, Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Vstupné: 120,- Kč.
Objednávky na: holik.j@seznam.cz nebo v sakristii baziliky.

4. TÝDEN VELIKONOČNÍ

ZPRÁVY
BAZILIKA

 Májové modlitby v kapli v Týně - 1. 5. každý den v 19.00
 Svátost nemocných při mši svaté - pátek 17. 5. v 16.30
 Mše sv. v DPS Koutkova - sobota 18. 5. ve 14.30
 První svaté přijímání dětí - neděle 19. 5. v 10.00
 Noc kostelů: pátek 24. 5. od 18.00 - bazilika, kaple Týn
 Farní výlet pro rodiny do Pelhřimova a na Křemešník - neděle 26. 5. Přihlášky v sakristii.

JEJKOV
 Mše svatá v DPS Manž. Curieových - středa 15. 5. ve 14.30
 Poutní mše svatá ve Slavicích - neděle 19. 5. v 10.30
 Noc kostelů: pátek 24. 5. od 18.00 - Jejkov, Slavice, Střítež
 Farní výlet pro rodiny do Pelhřimova a na Křemešník - neděle 26. 5. Přihlášky v sakristii.

MARTIN
 Pravidelná sbírka na varhany bude v neděli 26. května.
 Sbírka na poradu Ruth vynesla 22 900. Všem dárcům upřímně děkujeme.
 Farní pouť do Želiva a na Křeměšník - sobota 8. června. Vhodné pro rodiče s dětmi
- 1 autobus. Odjezd autobusu v 7.00 od zimního stadionu. Návrat 17 - 19 hod.

Pondělí
13. května

Svátek sv. Matěje, apoštola

Úterý
14. května
Středa
15. května
Čtvrtek
16. května

CHARITA
 Pozvánka Centra Ruth Úterý 14. 5. 2019 v 17 hod. v Městské knihovně, Haaskova
ul.: beseda s Jeronýmem Klimešem: Tradiční rodina versus moderní experimenty?
Aneb „Co přežije toto století?“ Je česká rodina stále základem společnosti? Jsou
nesezdaná soužití skutečně stabilnější? Jak je to s některými svazky dnešní moderní
doby? Přijďte diskutovat s uznávaným českým psychologem! Kapacita omezena. Vstupné
dobrovolné. Na program je vhodné se přihlásit na www.trebic.charita.cz, příp. na tel: 605 372 765.
 Paprsek naděje zve na Sekáč trochu menší, ve středu 15. 5. 2019 od 10 do17 hod. v zahradě
Paprsku na ul. Gen. Sochora 705. V 11.00 módní přehlídka, 15.00-16.30 hraje a zpívá Lukáš
Polakovič. Možnost opékání vlastních špekáčků. Akce se koná jen za příznivého počasí.
 Zveme na setkání s Petrem Krenickým u Kostelíčka ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 16.30 u
Kostelíčka.
Dobrovolnické centrum hledá dobrovolníky na DOPISOVÁNÍ s uvězněnými. Věk: ideálně nad
30 let (není podmínkou), čistý trestní rejstřík, asertivita, komunikativnost, ochota věnovat cca 1
hod. měsíčně dobré věci. Pro informace pište na: prison.wings@trebic.charita.cz, příp. tel. 775
179 314.
 Výstava Rok ve stacionáři. Obrazy a výrobky uživatelů stacionáře Úsměv můžete v květnu
vidět v Městské knihovně na Hasskově ulici – v 1. patře v tzv. zelené klubovně.
 Oblastní charita Třebíč se zapojí do Sbírky potravin, která se koná v sobotu 18. 5. 2019. Pro
potřeby třebíčské Charity se bude sbírat v Moravských Budějovicích v Penny Marketu na Tyršově
ul. od 8 – 18 hod. Sbírka poslouží lidem v nouzi z Charitní záchranné sítě, matkám či rodičům
s dětmi, ženám i mužům z azylových domů. Potřeba jsou hlavně základní trvanlivé potraviny:
těstoviny, rýže, nejlépe ve varných sáčcích, polévky v sáčku, konzervy, olej, trvanlivé mléko,
kečup, paštiky, olejovky, dětská krupička, dětské výživy, dětské sušené mléko a kaše… a také
eventuálně hygienické potřeby, dětské pleny… Jsme vděčni za každou pomoc pro lidi v těžké
situaci.
Naposled jsme se zúčastnili Národní potravinové sbírky vloni 10. listopadu v Tescu v Jihlavě, lidé
nám darovali přes 1900 kg potravin a hygienických potřeb.

Panny Marie Fatimské

715 Martin - za  Josefa Kudláčka, rodiče, sourozence, vnučku, neteř
a duše v očistci
1800 bazilika - za rodinu Kotačkovu, Dvořákovu a duše v očistci

Pátek
17. května

715 Martin - za živou a  rodinu Bečákovu a duše v očistci
1630 Jejkov - za společenství Modlitby matek
1800 bazilika - za Antonii Svobodovou, manžela, dceru, vnuka a duše
v očistci - mše svatá pro děti
715 Martin - za  rodiče
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za Boží požehnání pro rodinu - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za syna Marka a celou rodinu
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

715 Jejkov - za Kateřinu a Jaroslava Jarošovy a  rodinu
800 bazilika - za Otakara Tomana, syna Milana, rodiče a Věru Bártovou
!! 1700 Kostelíček - poutní mše svatá - za obrácení tatínka k Bohu
715 Martin - za  manžela,  a živou rodinu
1630 bazilika - za Josefa Cahu, manželku, jejich rodiče, prarodiče,
sourozence a duše v očistci
1800 Jejkov - za  rodiče a prarodiče Zadorožných, Jurdovy, Salákovy,
za  manželku a dceru
Sv. Jana I., papeže

Sobota
18. května

800 bazilika - za  manžela, rodinu Janíčkovu a duše v očistci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  rodiče, bratra, švagra, vnuka, Josefa Bartošku,
 Zahradníčkovy a Boží požehnání pro celou rodinu

19. května - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Milujte se navzájem.

I.čt. Sk 14,21b-27 • II.čt. Zj 21,1-5a • Ev. Jan 13,31-33a.34-35
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  Antonína Křivánka, živou rodinu a duše v očistci
800 Martin - za  Jana a Karolínu Šebelovy, Boží požehnání pro
vnoučata
900 Jejkov - za  rodiče, děti, celou živou a  rodinu
1000 bazilika - za prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence
1030 Slavice - za obyvatele obce
1030 Martin - za zdraví a Boží požehnání pro rodiče a celou rodinu
1800 Martin - na úmysl dárce

Nakladatelství Cesta nabízí: Marek Orko Vácha: Radost z Boha; Lenka Kolaříková: Novéna ke
sv. Františkovi z Pauly; Kateřina Šťastná: O Ludmile - babičce svatého Václava a první české svaté;
Daniel Pittet: Otče, odpouštím vám; Józef Augustyn: Intimita a svoboda - setkání s Ježíšem

