28. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
15. října

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

715 Martin - za Boží milosrdenství pro  Josefa Klímu, celou živou
rodinu a duše v očistci
1800 bazilika - za Boží požehnání pro kolegyni v práci

7. října 2018 - XXVII/19

Sv. Hedviky, řeholnice; Sv. Markéty Marie Alacoque, panny

Úterý
16. října

715 Martin - volný úmysl
1630 Jejkov - za  otce Antonína Kováře
1800 bazilika - na poděkování za dar života, za uzdravení syna, živou
a  rodinu a duše v očistci - mše svatá pro děti

Začíná příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019
Papežské misijní dílo šíření víry povzbuzuje věřící k tomu, aby
podporovali misie – modlitbou a obětí. V tomto měsíci si máme
uvědomit význam křtu.

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Středa
17. října

Čtvrtek
18. října
Pátek
19. října

715 Martin - na poděkování za dar života
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  Karolínu a Jana Šebelovy, jejich rodiče a sourozence
a duše v očistci - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za Anežku a Jindřicha Hortovy z Řípova, rodinu Hortovu
a duše v očistci
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
715 Jejkov - za  Lukáše Hobzu,  a živou rodinu
800 bazilika - za manžele Karáskovy, 4 bratry a duše v očistci
1800 Martin - za  P. Ondřeje Damborského a duše v očistci - mše pro mládež
Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, muč.; Sv. Pavla od Kříže, kněze
715 Martin - za Boží milosrdenství pro Michaelu Vostálovou, celou

živou rodinu a duše v očistci
1630 bazilika - za Silvestra Svobodu, manželku, dceru, syny a duše v očistci
1800 Jejkov - za  rodiče a prarodiče Kampasovy a celou živou rodinu
Sobotní památka Panny Marie

Sobota
20. října

800 bazilika - za  Václava Jirovského a celou rodinu, rodinu Marešovu
a duše v očistci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za Boží požehnání a za uzdravení

21. října - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Můžete pít kalich,
Který já budu pít?
Můžeme!

I.čt. Iz 53, 10-11 • II.čt. Žid 4, 14-16 • Ev. Mk 10, 35-45
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  rodiče, duše v očistci a na osobní úmysl
800 Martin - za živou a  rodinu
900 Jejkov - za  a živou rodinu Lojdovu, Bobkovu, za Veroniku
a celou přízeň
1000 bazilika - za  Ladislava Kopečka, rodiče Kopečkovy, Vejvodovy a duše
1030 Střítež - za obyvatele obce
/v očistci
1030 Martin - za  paní Jarmilu Doležalovou
1800 Martin - za Boží milosrdenství pro syna a jeho celou rodinu,
obrácení srdcí, usmíření a duše v očistci

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.

pro třebíčské farnosti






křest, jako začátek života s Pánem Ježíšem a povolání ke službě Bohu i lidem
křest nás spojuje v rodinu Božích dětí
voda je symbol očištění a nového začátku
světci jako stavitelé mostů mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a Bohem

Misijní Most Modlitby
V předvečer Misijní neděle v sobotu 20. 10. 2018 ve 21 hodin vytvořme opět
společný Misijní Most Modlitby. Zájemci se sejdou doma či v kostele, zapálí
svíčku a pomodlí se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé
a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být
předem požehnány v kostele.

V neděli 21. října se koná v naší diecézi sbírka na misie.
 Slavnost biřmování s otcem biskupem Vojtěchem - sobota 13. 10. v 10.00 v bazilice
 Modlitba za Třebíčsko - sobota 13. 10. v 18.00 v kostele Proměnění Páně na Jejkově
– adorace s modlitbou chval, díků a proseb za místa, kde žijeme, pracujeme a setkáváme
se s druhými
 Modlitba se zpěvy z Taizé - sobota 20. 10. v 19.00 v bazilice
 Misijní jarmark na Jejkově - u příležitosti Světového dne misií pořádá farnost Třebíč
– Jejkov v neděli 21. 10. po obou mších svatých dobrovolný prodej výrobků dětí z misijní
tématikou. Získaný výtěžek bude určen na Misijní dílo dětí.
 Koncert pro Perinatální hospic Dítě v srdci - neděle 21. 10. v 16.00. v kostele na
Jejkově. Vstupné dobrovolné. Více v rozhovoru v Našem společenství a na plakátech.
 Divadelní představení "Jediný život" o Janu Zahradníčkovi, knížeti naší poezie, se
koná 16. října v 19 hodin. Cena s dopravou činí 220,- Kč. Odjezd z autobusového nádraží
v Třebíči v 17.30. Ještě jsou volná místa. Přihlášky a informace Antonín Malach, 604 796
184 nebo tondajosef@centrum.cz.

ZPRÁVY
SPOLEČNÉ
 Dne 24. 10. proběhne v době od 8 do 17 hod. Den otevřených dveří v ZŠ Světlo s.r.o.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu. Najdete nás: Demlova 890, Třebíč. Vchod
je z ulice Kubešova.
 Prodejna Agnes nabízí: Eduard Martin: Maminko (tatínku) máme tě rádi; Štěpán
Smolen: Cesta na západ (po stopách ochočeného Boha); Sherre Hirsch: Lidé plánují,
Bůh se směje.

27. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
8. října

Sv. Dionýsa, biskupa, a druhů, mučedníků; Sv. Jana Leonardiho, kněze

Úterý
9. října

BAZILIKA
 Mše sv. pro skautské oddíly - neděle 14. 10. v 10.00
 Farní kavárna - neděle 14. 10. po obou mších svatých
 Koncert souboru Schola gregoriana pragensis (vedoucí David Eben) - čtvrtek 18.
listopadu v 19.00
 Schůzka ministrantů - sobota 20. 10. v 8.45 v sakristii
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 20. 10. ve 14.30
 Mše svatá v neděli 21. 10. v 10.00 (o. Vojtěch)

JEJKOV
 Mše svatá v DPS Manž. Curieových - středa 10. 10. ve 14.30
 Zasedání Farní rady - čtvrtek 11. 10. v 18.00 v sakristii
 Mše sv. ze slavnosti posvěcení kaple: Kožichovice - neděle 14. 10. v 10.30 (o. Vojtěch)
 Slavnost posvěcení kostela na Jejkově (325 let) - neděle 14. 10.
 Večer chval - čtvrtek 18. 10. v 18.00 v kostele
 Mše svatá v neděli 21. 10. v 9.00 o. Jakub
 Mše sv. ze slavnosti posvěcení kostela: Střítež - neděle 21. 10. v 10.30 (o. Jakub)

MARTIN
 Prosíme o pomoc s napečením perníčků na žehnání varhan o slavnosti sv.
Martina. Prosím, kdo jste ochotni pomoci, přihlaste se do středy 10. října
u otce Jiřího.
 Pravidelná nedělní sbírka na naše svatomartinské varhany se koná
tentokrát již o druhé neděli v měsíci 14. října. (21. října je sbírka na misie.)
 MISIJNÍ KLUBKO - MISIE DĚTÍ Zveme děti od 5 let na setkání ve středu 10. října
v 16.45 (po dětské mši sv.) v učebně kostela sv. Martina. Pomodlíme se za misie, něco
nového se dozvíme. - Těšíme se na vás!

Středa
10. října

let. Lektorují: Mgr. Elen Sejrková, Ing. Bc. Marcela Blažková, Bc. Hana Procházková. Místo
konání: Stacionář Úsměv, Gen. Sochora 705 v Třebíči.
 Ve středu 24. 10. od 17 hod. v Centru Ruth – beseda Životní ztráty a způsoby jejich zvládání
Lektorka Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.

715 Martin - na poděkování za šťastné narození vnučky a za požehnání
s prosbou o další pomoc
1630 Jejkov - za  manžela a dvoje rodiče
1800 bazilika - na poděkování za 20 let společného života a za všechny
dobrodince - mše svatá pro děti
715 Martin - za  Josefa Dobeše,  rodinu Dobešovu, Pánkovu a Pokorných
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - volný úmysl - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za  rodiče Ševčíkovy a Marii Bradáčovou
Sv. Jana XXIII., papeže

Čtvrtek
11. října

715 Jejkov - za  Jana Vaňouse a rodinu Vaňousovu, Síčovu a Kubátovu
800 bazilika - za dvoje rodiče, rodinu Pavlíčkovu, švagra Pavla,
kamaráda Františka a poděkování za 49 let manželství
1800 Martin - volný úmysl - mše sv. pro mládež

Pátek
12. října

715 Martin - za  rodiče a dvoje prarodiče
1630 bazilika - za Boží požehnání pro maminku a celou rodinu
1800 Jejkov - za  rodiče Jurdovy a živou a  rodinu Toufarovu

Sv. Radima, biskupa

Sobotní památka Panny Marie

Sobota
13. října

800 bazilika - za  rodiče, příbuzné a duše v očistci
1000 bazilika - za biřmovance
1800 Jejkov - modlitba za Třebíčsko - adorace s modlitbou chval, díků
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - na poděkování za dar manželství a za rodinu manželů

14. října - 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

CHARITA
 Ve středu 10. 10. v 17 hod. v Centru Ruth – beseda Vliv rodiny na školní
úspěšnost dítěte - Lektorují Mgr. Zdenka Šrámková a Lenka Vencálková.
 V sobotu 20. 10. od 9.00 – 16.30 hod.– Den pro maminky a dcery ve věku od 10

715 Martin - na poděkování za dar života s prosbou za živou a  rodinu
1800 bazilika - za šťastné narození dítěte a Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro rodinu Vondruškovu a celou přízeň

Jdi, prodej všechno,
co máš, a rozdej
chudým, a budeš mít
poklad v nebi.

I.čt. Mdr 7, 7-11 • II.čt. Žid 4, 12-13 • Ev. Mk 10, 17-30
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za rodiče Palátovy a Boží požehnání k 60 letům života
v manželství
800 Martin - za farníky
900 Jejkov - za  rodiče Kudláčkovy, živou a  rodinu Kujínkovu,
Pavlasovu a Ladmanovu
1000 bazilika - za  Miladu Krškovou, manžela, rodiče a bratra
s manželkou
30
10 Kožichovice - za obyvatele obce
1030 Martin - na poděkování za dar manželství
1800 Martin - za  manžele Františku a Antonína Dusíkovy, živou
rodinu, Marii Vaňkovou, přízeň a duše v očistci

