34. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
26. listopadu
Úterý
27. listopadu
Středa
28. listopadu

Čtvrtek
29. listopadu

715 Martin - za  Emilii Maxovou,  sourozence a živou rodinu
1800 bazilika - za  manžela, celou živou a  rodinu, dar víry pro rodinu
a duše v očistci
15
7 Martin - za  manžela, rodiče,  sourozence a živou rodinu
1630 Jejkov - za  manžela Jana, dvoje rodiče a duše v očistci
1800 bazilika - za Františka Zacha, rodiče, sourozence a duše v očistci mše svatá pro děti
715 Martin - za  manžele Hrůzovy, Jičínských, Nechvátalovy, Vafkovy
a celou přízeň
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - volný úmysl - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za lidi bez domova a jejich přátele
715 Jejkov - za  Františka a Hedviku Kelčovy, dar víry pro celou
rodinu a duše v očistci
800 bazilika - za  tatínka a jeho sourozence
1800 Martin - za  Miroslava Zahrádku,  Miroslava Nováčka a celou
živou a  rodinu - mše sv. pro mládež
Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Pátek
30. listopadu

715 Martin - na společný úmysl:
1630 bazilika - za živou a  rodinu Růžičkovu a Svobodovu
1800 Jejkov - za  Jiřinu a Vladimíra Pušovy, rodiče a  manžele
Zemánkovy
Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

Sobota
1. prosince
Budou znamení na
slunci, na měsíci…

Blíží se vaše
vykoupení

800 bazilika - za Vlastu a Karla Kučerovy a Boží požehnání pro živou rodinu
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1645 Karlovo náměstí - požehnání adventního věnce
1720 Martin - medjugorská pobožnost - růženec a litanie
1800 Martin - za národ

2. prosince - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
I.čt. Jer 33,14-16 • II.čt. 1Sol 3,12-4,2 • Ev. Lk 21,25-28.34-36
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  Jarmilu Dobrovolnou a živou rodinu
800 Martin - za farníky
900 Jejkov - za děti Veroniku, Zdislavu a Pavla a vnučku Karolínu
1000 bazilika - za rodinu Kratochvílovu a Mikulovu
1030 Martin - na poděkování za 50 let života a Boží milosrdenství pro
celou rodinu
1800 Martin - za  rodiče Veselých, Kolaříkovy,  kamaráda Miloše
a celou živou rodinu

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.

18. listopadu 2018 - XXVII/22

pro třebíčské farnosti

V sobotu 1. prosince v 16.50 požehnáme na Karlově náměstí
adventní věnec pro naše město, který nám bude připomínat
blížící se Vánoce - příchod Ježíše Krista do našich srdcí, do
našich domovů.
 Dny bible - listopad 2018
Česká biblická společnost podpoří v letošním roce tři projekty dvou biblických společností.
Turecko, Baharajim a Spojené arabské emiráty - sem poputuje naše podpora.
Modleme se společně za službu Istanbulského centra, za bezpečnost centra i jeho zaměstnanců.
Modleme se za návštěvníky, kteří do Centra přicházejí a zajímají se o křesťanskou víru.
 Varhanní koncert duchovní hudby bude na první neděli adventní 2. prosince 2018 v 16.00
v kostele sv. Martina. Hraje Ondřej Mucha.
 V neděli 9. 12. od 16.00 hodin se koná v kostele sv. Martina výroční obnova Fatimského apoštolátu.
16.00 hodin - adorace, modlitba sv. růžence, zasvěcení, přednáška, 18.00 hodin - mše svatá - P. Dokládal.
Zveme srdečně všechny, kdo mají zájem modlit se na smír hříchů a za obrácení všech lidí. Zveme Vás
také na fatimské večeřadlo každého 13. dne v měsíci v kostele sv. Martina. Více na plakátcích
v kostelích.
 Farní kavárna u sv. Martina srdečně zve na přednášku MgA. Tomáše Nováčka a Františka Dolíhala:
JAK SE STAVÍ VARHANY (opakování z farního dne u Kostelíčka, navíc s promítáním) v sobotu
1. prosince 2018 od 19.00 hodin v klubovně kostela sv. Martina. Občerstvení zajištěno.
 Světci u Martina. V kostele sv. Martina se hrála divadelní hra Václav. Potkali se dva světci
v jednom kostele? Tak by mohla zaznít otázka poté, kdy v pátek 9. listopadu v kostele sv. Martina
dávali divadelní hru Václav. Václavské divadélko, agilní soubor ze Základní školy Horka-Domky na
Václavském náměstí, nastudovalo letos hru o smrti sv. Václava. Více na: www.trebic.news
 Pozvánka na Farní košt vína - neděle 25. 11. od 15 hodin v sále Lihovaru nad bazilikou.
Ochutnávka několika desítek vzorků vín z jižní Moravy se zasvěceným komentářem, cimbálová
muzika Stupava, možnost zakoupení vína, setkání na závěr církevního roku. Vstupenky za 200,- Kč
jsou k dispozici v sakristii baziliky a v prodejně Agnes.

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
Adventní Duchnička pátek 30. 11. - neděle 2. 12., na faře ve Starči.
 Adventní Duchna pátek 7. 12. - neděle 9. 12., na faře ve Starči.
Začátek v pátek 18 – 18,30 hod., ukončení neděle 11 - 12 hod., cena 250,- Kč.
Kontakt: Lida.stepna@seznam.cz, tel.: 777 668 732.
 Hledáme dobrovolníky pro novou Tříkrálovou sbírku. Pomozte vytvořit skupinku Tří králů,
některé odpoledne od 1. do 14. ledna 2019. Vedoucí skupinky musí mít alespoň 15 let.
Nabízíme: zájezd do Brna 2. 1. 2019 na slavnostní zahájení sbírky ve 14. 30 h. mší sv. v katedrále
na Petrově s malým občerstvením, drobný dárek pro každého, jako poděkování za koledování bude
připraveno kino. Kontakt: Dobrovolnické centrum Oblastní charity Třebíč, L. Pokorného 15. Tel.
775 1779 613, 568 408 482, e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz.

33. TÝDEN V MEZIDOBÍ

ZPRÁVY
BAZILIKA
 Mše sv. v DPS Koutkova - sobota 24. 11. ve 14.30
 Farní nedělní kavárna - 18. 11. a 2. 12. Výtěžek této adventní kavárny bude na
pomoc dětem na Ukrajině. Organizují třebíčští skauti – roveři.
 Zkoušky dětí na Živý betlém - neděle v 17.00 v bazilice (od 18. 11.)
 Příprava dětí na První svaté přijímání - neděle 25. 11. po mši sv. v 10.00 v bazilice. Přihlášky v sakristii.
 Žehnání adventních věnců - sobota 1. 12. v 17.30 v bazilice
 Náboženství pro dospělé - sobota 1. 12. v 18.00 v sále Infocentra. Téma: Biblické postavy
adventu a vánoc
 Možnost zapisovat úmysly mší svatých na rok 2019 v sakristii (max. 2 nedělní úmysly pro
rodinu, všední dny podle zájmu)

JEJKOV
 Podzimní brigáda na úklid farní zahrady - sobota 17. 11. od 9.00
 Večer chval - čtvrtek 22. 11. v 18.00 v kostele
 Žehnání adventních věnců - neděle 2. 12. při obou mších svatých
 Možnost zapisovat úmysly mší svatých na rok 2019 v sakristii (max. 2 nedělní úmysly pro
rodinu, všední dny podle zájmu)

MARTIN
 Příprava dětí na první svaté přijímání bude ve středu 28. listopadu a 12. prosince vždy
po mši svaté od 17 hodin. Předpokladem je, že děti chodí do náboženství již třetím rokem,
pravidelná účast na nedělní mši sv. a především osobní vztah s Ježíšem. Přihlaste se
nejpozději do 28. listopadu. Při přípravě je žádoucí účast rodiče.
 Vánoční besídka se bude konat v kostele sv. Martina ve středu 26. prosince v 16.00 hodin. Děti,
které by chtěly na této besídce účinkovat, zveme na zkoušky v sobotu 24. listopadu, 1. prosince, 8.
prosince, 15. prosince a 22. prosince vždy od 9.00 v kostele sv. Martina. Poslední zkouška bude
ve středu 26. prosince od 14.30.
 Na Misijní neděli 21. 10. uspořádalo Misijní klubko při farnosti sv. Martin Misijní štrúdlování.
Štrúdly byly nabízeny za dobrovolný příspěvek na aktuální projekty PMDD. Výtěžek je až
neuvěřitelný - 10.000,- Kč. Všem štědrým dárcům upřímné Pan Bůh zaplať.
 V neděli 25. listopadu se koná v naší farnosti sbírka na bible. Viz Dny bible na první stránce.
 Sbírka na varhany o pouti činila 62 500,-Kč. Certifikáty se prodaly za 15 100,- Kč.
Všem dárcům upřímně děkujeme.

Pondělí
19. listopadu

715 Martin - za farníky
1800 bazilika - za  manžela a tatínka a Boží požehnání pro rodinu

Úterý
20. listopadu

715 Martin - za rodinu Flachsovu a Zackovu
1630 Jejkov - za  maminku Marii Brychtovou a za požehnání pro syna
1800 bazilika - za Marii Pokornou, manžela, syna Jana a celou rodinu
Benadovu a Pokorných - mše svatá pro děti

Středa
21. listopadu

715 Martin - na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za Boží
požehnání, za celou rodinu a přátele
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  rodiče Křehlíkovy a tetu Františku - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za uzdravení neteře Radky

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čtvrtek
22. listopadu

715 Jejkov - za  Pavla Čapka a živou a  rodinu
800 bazilika - za rodiče Dvořákovy a Raušovy, manžela, živou rodinu
a duše v očistci
00
18 Martin - za  Josefa Doležala a Josefu Tupou - mše sv. pro mládež

Pátek
23. listopadu

715 Martin - za Boží milost pro Elišku, P. Andrease,  prarodiče,
obrácení rodiny a duše v očistci
1630 bazilika - za  bratry kapucíny Vavřince a Štěpána
1800 Jejkov - za  manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

Sobota
24. listopadu

800 bazilika - za  Marii Starou, rodiče Maxovy a Václava Dvořáka
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - na poděkování za dar života

Sv. Klimenta I., papeže a mučedníka; Sv. Kolumbána, opata

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků

25. listopadu - Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

CHARITA
 Výstava Daruj dvakrát v Předsálí Národního domu trvá do konce roku. Umělecká
díla jsou i k zakoupení. Podpoříte tak rodiny v nouzi.
 Výstava Rok v Úsměvu – Galerie Tympanon v Muzeu Vysočina – Třebíč-Zámek od 16. 11.
2018 – 13. 1. 2019
 21. 11. v 17 hod. - beseda Náhradní rodinná péče v kostce v Centru Ruth
 Domovinka zve na cestopisné povídání „SICÍLIE“ 27. 11. 2018 od 10 hod. v Domovince na ul.
Gen. Sochora 705 s cestovatelkou s M. Mrvkovou.
 Charitativní kavárna – Katolické gymnázium v pátek 23. listopadu 17 -22 hod., program:
S chutí pomáhat do válečné zóny Ukrajiny beseda s dobrovolníky, kteří přiblíží projekt Chuti
pomáhat a jak můžete pomoci i vy. Sobota 14 – 22 hod. a neděle 14 – 20 hod.

Ano, já jsem král!

I.čt. Dan 7, 13 - 14 • II.čt. Zj 1, 5-8 • Ev. Jan 18, 33b-37
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za Viléma Prodělala, manželku a duše v očistci
800 Martin - za živou rodinu, dar víry a Boží milosrdenství
900 Jejkov - za Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a na
poděkování za otce Jakuba a otce Vojtěcha
1000 bazilika - za  rodiče Staňovy a Boží požehnání pro celou rodinu
1030 Martin - na poděkování za 75 let života a za celou živou rodinu
1800 Martin - za farníky

 Prodejna Agnes nabízí: Ladislav Heryán: U Božího mlýna; Elias Vella: Ruku v ruce s Ježíšem;
Marek Vácha: Radost z Boha

