s22. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
4. září
Úterý
5. září
Středa
6. září

715 Martin - za MŠ Světýlko a ZŠ Světlo /// 800 Jejkov - mše pro KG
1800 bazilika - za  rodiče Pálenských, Masných, sourozence a celou živou rodinu
715 Martin - za rodiče, bratra a sourozence
1630 Jejkov - za  babičku, maminku a za živou a  rodinu Abrahámovu,
Divišovu, Ferdovu a Langovu
1800 bazilika - za Marii a ostatní dobrodince
715 Martin - za všechny živé i  členy rodiny Šťastných a za Boží požeh800 Jejkov - mše svatá nebude!!!
//nání pro manžela
1600 Martin - za živé a  přátelé a dobrodince
1800 bazilika - za rodiče Motáčkovy, Josefa Križana, řeholní sestru
Terezii Adélu, sestru Stanislavu a rodinu Dvořákovu
Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

Čtvrtek
7. září
Pátek
8. září

715 Jejkov - za  rodiče Pačinkovy a celou rodinu
800 bazilika - za  manžela, syna Milana, rodiče Šoukalovy a Bártovy
1800 Martin - za školy, zejména církevní, aby formovaly mladé lidi
k přijetí odpovědnosti za svůj život i život druhých;
za  manžela, dvoje  rodiče, tetu a duše v očistci
Svátek Narození Panny Marie

715 Martin - za  syna Josefa, vnučku a duše v očistci
1630 bazilika - za společenství mladých „Pastva“
1800 Jejkov - za  Stanislava Ladmana a celou živou a  rodinu
Sv. Petra Klavera, kněze

Sobota
9. září

800 bazilika - za Josefa a Marii Veselých, bratra Václava a celý rod
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za Boží milosrdenství, dary Ducha sv., ochranu Panny Marie
pro manžela, rodinu Mácovu a Zvěřinovu a duše v očistci

Kde
10. září - 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
jsou
I.čt. Ez 33, 7-9 • II.čt. Řím 13, 8-10 • Ev. Mt 18, 15-20
dva
700 bazilika - za farníky
nebo
730 Jejkov - za rodiče Trojanovy, Dokulilovy a Václavkovy
tři
800 Martin - za  rodiče Bublanovy a Procházkovy a  bratry
shromá
žděni
900 Jejkov - za  rodinu Abrahámovu a živou rodinu Kemsovu a Hanákovu
ve
1000 bazilika - za rodinu Zachovu a Kovářovu
jménu
1030 Martin - za farníky
1800 Martin - za  manžele Marii a Antonína Dusíkovy, syna Antonína
mém, tam jsem já
s manželkou, dceru Marii s manželem, přízeň a duše v očistci
uprostřed nich.
Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí od září další ročník Biblického kurzu. Jde
o vzdělávání pro všechny vážné zájemce o Bibli. Kurz se uskuteční v Brně na Biskupském
gymnáziu v období září – listopad 2017 v pěti setkáních vždy ve čtvrtek od 17 hodin v termínech
21. září, 12. a 26. října a 9. a 23. listopadu. Plakátek s tématy jednotlivých setkání a přihláška pro
zájemce o jmenovaný kurz je na nástěnce v kostele.
R. D. Mgr. Roman Kubín
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.

20. srpna 2017 - XXVI/16

pro třebíčské farnosti

 Pouť třebíčských farníků do Přibyslavic bude v sobotu 2. září. Sraz ve 13.30 hod. u baziliky
pro pěší i cyklisty. Program v Přibyslavicích začíná v 16.30 hod.
 V neděli 3. září se koná pravidelná Mariazellská slavnost. Vše začíná v 16.00 modlitbou
svatého růžence v kstele sv. Martina. V 18.00 bude mše svatá, při níž zazpívá Svatomartinský sbor:
Jan Zach: Salve Regina; Anton Diabelli: Laudate Dominum. Po mši sv. bude průvod se soškou
Panny Marie. Přineste si, prosím, s sebou svíčky.
 KDU-ČSL zve na přednášku "SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ - Tabu, o kterém se nemluví".
Přednáší PhLic. Theresien Martina Bartoňová, SCB - psychoterapeutka a ThLic. Marek František
Drábek, DiS. O. Praem. - duchovní. Přednáška se bude konat 4. 9. od 17 hod. v okresní kanceláři
KDU-ČSL Třebíč, Karlovo nám. 38 (vchod vedle knihkupectví Jakuba Demla). Můžete
přijít diskutovat se zkušenými přednášejícími na citlivé téma.
 Farní den - neděle 17. září od 14.30. Hostem bude generální vikář Mons. Jiří Mikulášek.
 Česká křesťanská akademie místní pobočka Třebíč a Městské kulturní středisko Třebíč pořádají
besedu s reportérem Stanislavem Motlem: Kalvárie lidických letců ve čtvrtek 14. září v 19 hod.
Malý sál Národního domu, Karlovo nám. 47.

BAZILIKA
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 26. 8. ve 14.30 a neděle 10. 9. ve 14.30
 Návštěva nemocných ve čtvrtek 31. 8. a v pátek 1. 9.
 Žehnání školákům a jejich aktovkám a batohům - neděle 3. 9. po mších svatých
 Zahradní slavnost na konec prázdnin - pátek 1. 9. od 17.30 (občerstvení a program pro děti)
 Začátek farní poutě do Jeseníků - čtvrtek 7. 9. v 8.00 v bazilice. Do konce srpna je třeba dodat
potřebné údaje v sakristii. Návrat v sobotu 9. 9. kolem 20.00 hod.

JEJKOV
 Návštěva nemocných ve čtvrtek 31. 8. a v pátek 1. 9.
 Žehnání školákům a jejich aktovkám a batohům - neděle 3. 9. po mších svatých.
 Mše svatá k zahájení školního roku pro KG - pondělí 4. 9. v 8.00
 Návštěva o. Gejzy Veselého, který působil na Jejkově po o. Antonínovi (2000 - 2001), v úterý
5. 9. při mši sv. v 16.30, pak posezení v sakristii.
 Mše svatá ve středu 6. 9. ráno NEBUDE.

MARTIN
 Žarošice - Zlatá sobota, mše svatá a po ní světelný průvod se sochami Panny
Marie. Cestou do Žarošic se zastavíme v Tvrdonicích, působišti P. Otmara Kaplana
(20 let od úmrtí). Odjezd v sobotu 9. září v 12.00 hod. Cena 180,- Kč.
 Návštěva nemocných se uskuteční až 8. září v obvyklý čas - od 9.30 hod.
Ve čtvrtek 7. září bude na večerní mši svatou navazovat půlhodinová adorace za
kněžská povolání.
 Od září začnou opět:
- pravidelná zpovědní služba ve středu 8.00 - 10.00 a 14.00 - 16.00 a výstav Nejsvětější svátosti
- středeční mše svaté v 16.00, zvláště vhodné pro děti
- čtvrteční mše svaté pro mládež v 18.00 hod.

20. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Památka sv. Pia X., papeže

Pondělí
21. srpna

715 Martin - za farníky
1800 bazilika - na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží vedení
v dalších letech a za celou rodinu

Úterý
22. srpna

715 Martin - za  rodiče Královy, přízeň a živou rodinu
1630 Jejkov - na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu
1800 bazilika - na poděkování za 60 let života

Středa
23. srpna
Čtvrtek
24. srpna

21. TÝDEN V MEZIDOBÍ

Památka Panny Marie Královny

Sv. Růženy z Limy, panny

715 Martin - za živou a  rodinu Makešovu, Havlíkovu, Chvátalovu a Kovářovu
1800 bazilika - za rodiče Pejzlovy a bratra Františka
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

715 Jejkov - za  Jana Krčála, jeho rodiče, bratra Adolfa a duše v očistci
800 bazilika - za rodinu Žulkovu a Sobotkovu
1800 Martin - za rodinu Salákovu

Pátek
25. srpna

Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků; Sv. Ludvíka
715 Martin - za živou a  rodinu Dufkovu, Bočkovu, Hegrovu a duše v očistci
1630 bazilika - za rodiče Cahovy, Krčálovy a Boží požehnání pro živé rodiny
1800 Jejkov - na poděkování za dar víry a 20 let života v manželství

Sobota
26. srpna

800 bazilika - za syna Rastislava a pomoc Boží pro jeho život
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  manžela Pavla a celou přízeň

27. srpna - 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
I.čt. Iz 22, 19-23 • II.čt. Řím 11, 33-36 • Ev. Mt 16, 13-20
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci
800 Martin - na poděkování za dar života pro syny Lukáše a Ondřeje,
Boží milosrdenství pro ně a celou rodinu
900 Jejkov - na poděkování za 60 let života Marie a za její rodinu
1000 bazilika - za rodinu Jičínských, Holých a děti a na poděkování za
A na té skále zbuduji
75 let života
svou církev a pekelné 1030 Martin - na poděkování za dar 50 let manželství, Boží požehnání
mocnosti ji nepřemohou. 1800 Martin - za farníky
//a ochranu pro celou rodinu

CHARITA
 PAPRSEK NADĚJE na ul. Gen. Sochora 705 zve v pátek 15. 9. od 14 hod. na
SEKÁČ TROCHU JINAK s bohatým programem. Kromě výhodné koupě oblečení
můžete zakoupit i věci významných osobností, čeká vás módní přehlídka, hudba, zpěv,
soutěže, kvízy, vyrábění, soutěž o ceny i občerstvení. Přijďte, těšíme se na vás!
 V pátek 8. 9. přijede do Třebíče o. Peter Krenický, předběžně plánujeme v 16.30 hod. mši sv.
v bazilice, asi i s následnou besedou – kdy určitě bude rád, když lidé přijdou a velmi uvítá, pokud
jeho činnost na Východní Ukrajině v oblasti Melitopolu opět podpoří finančním příspěvkem.
 Přijďte se podívat do DOMOVINKY na ul. Gen. Sochora 705/1 v Třebíči. Dozvíte se více
o jejích službách, můžete si prohlédnout zdejší prostory, seznámit se blíže s životem v Domovince.
Zveme Vás k návštěvě každý pracovní den mezi 7 – 16 hod. Telefon: 568 851 146, 604 583 529.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Pondělí
28. srpna

715 Martin - za  Antonína a Marii Benáčkovy, dvoje  rodiče, děti
s rodinami, Jaroslavu Sirovou a ochranu Panny Marie
1800 bazilika - za Ladislava Hladkého, rodiče a sourozence, rodinu
Matysovu a Zadražilovu

Úterý
29. srpna

715 Martin - na poděkování za dar života s prosbou za živou a  rodinu
1630 Jejkov - za živou a  rodinu Pejchalovu, přízeň a duše v očistci
1800 bazilika - za  tatínka a duše v očistci

Středa
30. srpna

715 Martin - za Janu Lukáčovou, živou rodinu a duše v očistci
1800 bazilika - za Annu Doležalovou, sourozence, rodiče a duše v očistci

Čtvrtek
31. srpna

715 Jejkov - na úmysl dárce
800 bazilika - na poděkování za vyslyšení proseb a za Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro rodinu Cahovu a Kaplanovu
a za dar zdraví pro manžela
1800 Martin - na společný úmysl: za Aničku, za Pavlíka, za jejich rodiče,
 syna, živou a  přízeň; …

Pátek
1. září
Sobota
2. září

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

První pátek v měsíci

715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně
1630 bazilika - za Boží požehnání pro rodiny
1800 Jejkov - na poděkování za dar života s prosbou za Boží ochranu pro rodinu
800 bazilika - za navrácení víry pro manžela a za celou rodinu
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

3. září - 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Co prospěje člověku,
když získá celý svět,
ale ztratí svou duši

I.čt. Jer 20, 7-9 • II.čt. Řím 12, 1-2 • Ev. Mt 16, 21-27
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  manžela, rodiče Dočekalovy a sestru Elišku
800 Martin - za farníky
900 Jejkov - za  rodiče a přízeň
1000 bazilika - za Karla Kabátka a celou rodinu
1030 Martin - za  rodiče Ondráčkovy, Nestrojilovy a Boží požehnání
pro celou živou rodinu
1600 Martin - Mariazellská slavnost - modlitba svatého růžence 1800 Martin - za  Marii a Oldřicha Kazdovy,  syna Jaroslava,
rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

 Centrum Ruth zve od září do prosince na 8 Manželských večerů. První setkání se uskuteční ve
středu 13. 9. od 17.30 – 20 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. Přihlásit se můžete již teď! Více
informací: http://trebic.charita.cz/clanky/manzelske-vecery/

