9. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
4. června

715 Martin - na poděkování za 90 let života paní Mejzlíkové
1800 bazilika - za  rodiče, prarodiče, Miroslava, všechny příbuzné a duše v očistci

Úterý
5. června

715 Martin - na poděkování za dar života s prosbou za živou a  rodinu
1630 Jejkov - za  Marii Heraleckou
1800 bazilika - za  Marii Maxovou, rodinu Maxovu, Dvořákovu
a Chudobovu - mše svatá pro děti

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Sv. Norberta, biskupa

Středa
6. června

Čtvrtek
7. června

715 Martin - za  Stanislava Cahu
800 Jejkov - MŠE SV. NEBUDE (maturitní mše sv. v bazilice)
1100 bazilika - maturitní mše sv.
1600 Martin - za  spolužačky Boženu a Naděždu a duše v očistci, na
které nikdo nepamatuje - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za rodinu Ondráčkovu, Mikešovu a Švaříčkovu
715 Jejkov - za rodinu Švrčkovu
800 bazilika - za Boží požehnání a uzdravení pro rodinu Máchalovu a přízeň
1800 Martin - na úmysl biskupa: za kněžská povolání a za všechny, kdo se
modlí a přinášejí oběti za nová povolání, a za semináře, aby se v nich
upevňovalo a dozrávalo povolání ke kněžství - mše sv. pro mládež
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Pátek
8. června

715 Martin - za obrácení a Boží milosrdenství pro celou živou
a  rodinu, duše v očistci a ochranu Panny Marie
1630 bazilika - za  P. Josefa Doležala a rodiče
1800 Jejkov - za maminku Alenu Solařovou, rodiče Jeřábkovy a tatínka
Františka Ficka

Sobota
9. června

800 bazilika - na poděkování za přijatá dobrodiní
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za Boží požehnání a pomoc pro děti, jejich rodiny, vnučky
a duše v očistci

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

10. června - 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Každý, kdo plní vůli
Boží, to je můj bratr.

I.čt. Gn 3, 9-15 • II.čt. 2 Kor 4, 13-5, 1• Ev. Mk 3, 20-35
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za živou a  rodinu Jordánovu, Hutařovu a Černých
800 Martin - za farníky
900 Jejkov - za  Jolanu Smolovou, Jaroslava Smolu, jeho rodiče,
sourozence a živou rodinu
1000 bazilika - za  rodiče Mejzlíkovy, neteř Jitku a živou a  rodinu
1030 Martin - na poděkování za 70 let života, Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu Vedralovu
1800 Martin - za dar života Michalky a Tomáše, Boží milosrdenství,
dary Ducha sv. a stálou pomoc Panny Marie

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.

27. května 2018 - XXVII/11

pro třebíčské farnosti

Dne 25. 5. jsme se rozloučili otcem FRANTIŠKEM PUCHNAREM
Milí otče Františku,
děkujeme ti za kněžskou službu pro farnost a město Třebíč.
V modlitbě vzpomínají třebíčští farníci.
Narodil se 24. února 1934 v Kdousově, na kněze byl vysvěcen 1. července 1972 v Olomouci.
V roce 1993 byl ustanoven farářem ve farnosti Třebíč - zámek, kde působil 17 let. V roce
2007 mu biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili
sv. Petra a Pavla. V září 2010 odešel do svého rodiště a šest let vypomáhal v Kdousově
i v sousedním Velkém Újezdě u Jemnice. Poslední dva roky života strávil v péči sester
františkánek ve Velkém Újezdě a zde v Domově sv. Anežky 20. května 2018 zemřel.
 Autobus na pouť do Přibyslavic na první sobotu v měsíci 2. června odjíždí v 15.30 od
zastávky naproti Úřadu práce. V 16.30 modlitba sv. růžence a litanie, v 17.15 mše svatá
s promluvou a adorací.

Římskokatolická farnost Třebíč-Jejkov společně se skupinou Útržky nebeských not
pořádají koncert duchovní hudby v kostele Proměnění Páně v Třebíči v sobotu dne
9. června 2018 v 19.00 hodin. Vstupné dobrovolné. Výtěžek koncertu bude věnován
farnosti Třebíč-Jejkov na restaurování obrazů.
 V neděli 24. června v 15.00 je v kostele sv. Martina primiční - první - mše svatá našeho farníka
P. Vojtěcha Zahrádky. Z toho důvodu nebude večerní mše svatá v 18.00.
Dne 5. 6. proběhne letošní Pochod pro život v Jihlavě. Sraz je v15.30 před minoritským kostelem
v ulici Matky Boží, vyjdeme v 15,30. Od 15 hodin bude v kostele modlitba sv. růžence. Zastaňme
se těch nejmenších, zcela bezbranných a nevinných nenarozených dětí, jejich matek a rodin.

Výtěžek Postní almužny v našem městě.
Farnost
Třebíč - město
Třebíč - Bazilika
Třebíč - Jejkov
Celkem v Třebíči

Všem dárcům, zvláště dětem, děkujeme.
Počet pokladniček
17
17
7
41

Částka
6 318,00
6 750,00
1 861,00
14 929,00

8. TÝDEN V MEZIDOBÍ

ZPRÁVY
BAZILIKA
 Slavnost Božího Těla - čtvrtek 31. 5., mše svaté v 8.00 a v 18.00 s eucharistickým
průvodem a adorací
 Návštěva nemocných - čtvrtek 31. 5. a pátek 1. 6. dopoledne
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 2. 6. ve 14.30
 Poutní mše svatá v Sokolí - neděle 3. 6. v 8.30
 Zasedání Farní rady - neděle 3. 6. v 18.00 na faře
 Mše svatá pro maturanty KG - středa 6. 6. v 11.00
 Farní výlet pro rodiny do Žďárských vrchů - neděle 10. 6., odjezd v 8.30 přihlášky v sakristii
 Farní den s divadlem Víti Marčíka - neděle 17. 6. od 14.30
 Výstava fotografií Jana Brodského: Pouštní koptské kláštery v Egyptě - zahájení v neděli
3. 6., možnost setkání s panem fotografem po mši sv. v 10.00

JEJKOV

Pondělí
28. května
Úterý
29. května

715 Martin - za  manžela a jeho rodinu
1800 bazilika - za Ludmilu a Jaroslava Krátkých, bratry Jiřího a Jana a na
poděkování z a75 let života
715 Martin - za  Ludvíka Piálka a  Dagmar Plachou
1630 Jejkov - za  rodiče, rodinu Hájkovu a Vlachovských
1800 bazilika - volný úmysl - mše svatá pro děti
Památka sv. Zdislavy

Středa
30. května

715 Martin - za Pavla, jeho rodinu, za Lenku a uzdravení rodu
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za živou a  rodinu Krátkých a Sedláčkovu - mše svatá
pro děti
1800 bazilika - za  Annu Molákovou a manžela
Slavnost Těla a Krve Páně

715 Jejkov - za  rodiče, manžela, bratra a dar víry pro potomky
800 bazilika - za manžela, rodiče Marečkovy, duše v očistci a dary Ducha
sv. pro celou živou rodinu
1800 bazilika - za manžela, rodiče Marečkovy, duše v očistci a dary Ducha
sv. pro celou živou rodinu
! 1800 Martin - mše svatá není - zúčastníme se mše sv. v bazilice!!!

 Návštěva nemocných - čtvrtek 31. 5. a pátek 1. 6. dopoledne
 První svaté přijímání - neděle 3. 6. v 9.00
 Zasedání Farní rady - čtvrtek 7. 6. v 18.00 v sakristii
 Koncert skupiny Útržky nebeských not - sobota 9. 6. v 19.00 v kostele
 Farní výlet pro rodiny do Žďárských vrchů - neděle 10. 6., odjezd v 8.45, přihlášky v sakristii

Čtvrtek
31. května

MARTIN

Pátek
1. června

715 Martin - na společný úmysl: na usmíření Božského Srdce Páně…
1630 bazilika - za P. Františka Puchnara
1800 Jejkov - za  rodiče Picmausovy, manžela Josefa a pět sourozenců

Sobota
2. června

800 bazilika - na poděkování za 60 let života s prosbou o zdraví a Boží
požehnání do dalších let
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

 Děkuji všem, kteří pomáhali organizovat a Noc kostelů v našem kostele sv. Martina
a nejsvětější Trojice.
 Při sbírce na charitu se vybralo 21 150 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme.
 Dnes se koná sbírka na naše svatomartinské varhany.
 V pátek 8. června o slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova bude po mši svaté asi
hodinová adorace za posvěcení kněží.
 Misijní klubko - Po misijní pouti, kdy děti budou motivovány k šíření víry a práci pro misie bude
snaha uspořádat i v naší farnosti - městě misijní klubko. Ve středu 30. května bude při mši svaté
k nám promlouvat P. Jacek Kruczek z Přibyslavic a po mši svaté se setkají zájemci, abychom se
více domluvili a dozvěděli, jak takové Klubko pracuje a co pro to můžeme udělat a kdy by bylo
nejvhodnější se scházet. Zvu všechny zájemce. Moc mi to leží na srdci. P. Jiří Dobeš
 Svátostné manželství si udělí v kostele sv. Martina v Třebíči:
Milan Chytka z Třebíče a Marcela Valíčková z Třebíče dne 2. června 2018 v 11.00 hod.
Patrick Gumpinger z Třebíče a Naďa Pecinová z Třebíče dne 8. července 2018 v 12.00 hod.
Pokud je někomu známa nějaká překážka těchto zamýšlených manželství, ať to oznámí duchovnímu správci.

Památka sv. Justina, mučedníka

Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

3. června - 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Farnost sv. Martina - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

CHARITA
 29. 5. v 16.30 hod. Beseda: Vězněm v Súdánu – Městská knihovna-hudební odd.
Vstup zdarma. Ing. Petr Jašek, humanitární pracovník, jmenovec p. ředitele Oblastní
charity Třebíč, přijede povyprávět o svém působení v Nigérii a Súdánu, kde byl zatčen
a více než rok vězněn v několika súdánských věznicích. A také, o tom, čemu se věnuje právě teď.
 9. 6. Den pro maminky a dcery od 9 – 16.30 hod. Stacionář Úsměv Třebíč, Gen. Sochora 705
Vstupné doporučené 50 Kč/osoba. Drobné občerstvení zajištěno. Přihlášky do 4. 6. na tel. 605 372

Vezměte a jezte!

I.čt. Dt 5, 12-15 • II.čt. 2 Kor 4, 6-11• Ev. Mk 2, 23-3, 6
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  manžela, rodiče Dočekalovy a Elišku
800 Martin - za farníky
830 Sokolí - poutní mše svatá
900 Jejkov - na poděkování za 60 let života
1000 bazilika - za sestru Marii, Ladislavu, dva bratry a rodiče
1030 Martin - MŠE SVATÁ NENÍ!!!
1800 Martin - za uzdravení Jitky Pavlovcové a Andrey Niederhafnerové

 V pondělí 7. 5. navštívil Třebíč misionář Peter Krenický. Děkujeme všem dárcům za
příspěvky na jeho misijní dílo na Východní Ukrajině v oblasti Melitopolu. Sbírka činila
13 150 Kč.

