14. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
9. července
Úterý
10. července

Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků

715 Martin - na poděkování a za Boží milosrdenství pro Marii, celou
živou rodinu,  rodiče a  manžela
1800 bazilika - za  bratra Jaroslava
715 Martin - za naši vlast, aby se vrátila ke křesťanským kořenům
1630 Jejkov - za Jarmilu a Miroslava Dobrovolných
1800 bazilika - za  manžele Blažkovy a Mandlovy, za dar víry rodičů a dětí
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Středa
11. července
Čtvrtek
12. července

715 Martin - volný úmysl
800 Jejkov - mše svatá o prázdninách není
1600 Martin - mše svatá o prázdninách není
1800 bazilika - za  Marii Lisovou, manžela, zetě Jana a snachu Annu
715 Jejkov - za  Blaženu a Josefa Pokorných, syna Jana,  Aloise
a Františka Bajzákovy a přízeň
800 bazilika - volný úmysl
1800 Martin - za  rodiče Sýkorovy a Vidlákovy
Sv. Jindřicha

Pátek
13. července

715 Martin - volný úmysl
1630 bazilika - za požehnání pro Matyáše a celou rodinu
1800 Jejkov - za  manžela,  rodiče Stoklasovy, duše v očistci a živou rodinu

Sobota
14. července

800 bazilika - za  manžela a dar víry pro celou rodinu
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  rodiče Zemanovy, syna Jaroslava a dceru Boženu

Bl. Hroznaty, mučedníka; Sv. Kamila de Lellis, kněze

15. července - 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Začal je posílat
po dvou

I.čt. Am 7, 12-15 • II.čt. Ef 1, 3-14 • Ev. Mk 6, 7-13
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  manžela, živé rodiny a Boží milosrdenství
800 Martin - za rodinu Malachovu, Kjulleněnovu a duše v očistci
900 Jejkov - za  rodinu Lojdovu, Zvěřinovu a Bobkovu
1000 bazilika - za Marii Šamanovou a rodinu Fialovu
1030 Martin - na poděkování za 25 let společného života, za Boží
ochranu a Boží požehnání
1800 Martin - za  rodiče Havlíčkovy, Šoukalovy a živou rodinu

Charitní záchranná síť - okamžitá pomoc lidem, směrovat je na úřady, které mohou řešit
dlouhodobě jejich situaci. Nejde jen o pomoc lidem bez domova, ale i rodinám, lidem bez práce,
maminkám samotným s dětmi, seniorům…
Centrum RUTH - beseda Životní ztráty a způsoby jejich zvládání - 17. 7. v 17 hod. Lektorka:
Ing. Bc. M. Blažková, DiS. Přihlášky do 13. 7. Lze domluvit hlídání dětí. Vstupné dobrovolné.
Sháníme zachovalou válendu – kdo byste mohl darovat, ozvěte se, prosím, p. Spilkové na tel. 739 389 138.
Nová volná místa – sledujte na www.trebic.charita.cz pod ikonou PRÁCE
Kdo může darovat zbytky pletací vlny a květináčky na sazeničky, přineste je k nám do Charity.

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.

24. června 2018 - XXVII/13

pro třebíčské farnosti

Dnes v neděli 24. června v 15.00 hod. je v kostele sv. Martina
primiční - první - mše svatá P. Vojtěcha Zahrádky.
Z toho důvodu nebude večerní mše svatá v 18.00 hod.
V 14.15 je požehnání kalicha a pateny, v 14.25 modlitba sv. růžence.

Ve středu 4. července v 15.00 hod. je v bazilice sv. Prokopa
primiční mše svatá P. Jaroslava Jurky.
Všichni jste na tyto slavné mše svaté srdečně zváni.

 Novokněžské požehnání bude udělovat P. Vojtěch Zahrádka:
v pondělí a ve středu v 8 hod. po ranní mši svaté u sv. Martina, v pondělí po večerní mši svaté
v bazilice a v úterý po večerní mši svaté na Jejkově.

 Sbírka na bohoslovce se bude konat dnes 24. června o Slavnosti Narození Jana Křtitele.

BAZILIKA

 Novokněžské požehnání o. Jaroslava a o. Vojtěcha - pondělí 25. 6. po mši sv.
 Návštěva nemocných - čtvrtek 28. 6. a v pátek 29. 6. dopoledne
 Brigáda na generální úklid baziliky před poutí a primicí - čtvrtek 28. 6. od 15.00 (přineste si smetáky)
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 30. 6. a 14. 7. ve 14.30 hod.
 Poutní mše sv. ke sv. Prokopovi - neděle 1. 7.
 Primiční mše svatá o. Jaroslava Jurky - středa 4. 7. v 15.00 hod. - večerní mše sv. nebude
 Mše svatá v neděli 8. 7. v 10.00 hod. (o. Vojtěch)
 Farnost Třebíč - zámek zve na zájezd do Mahenova divadla v Brně na hru Saturnin v neděli
30. 9. 2018. Přihlášky do 20. 8. v sakristii baziliky nebo na e-mail: nada.karasova@gmail.com

JEJKOV
 Mše sv. pro děti na zakončení školního roku - úterý 26. 6. v 16.30 hod., pak
setkání na farní zahradě. S sebou špekáčky, párky, pečivo. Pití bude zajištěno.
 Mše sv. pro KG ve středu 27. 6. nebude. Bude se konat ve čtvrtek 28. 6. v 8.00 (mše sv. v 7.15 nebude.)
 Návštěva nemocných - ve čtvrtek 28. 6. a v pátek 29. 6. dopoledne
 Mše svatá na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - 5. 7. v 7.30 hod.
 Mše svatá v neděli 8. 7. v 9.00 hod. (o. Jakub)
 Poutní mše sv. v Kožichovicích - neděle 8. 7. v 10.30 hod.
 Mše svatá v DPS Manž. Curieových - středa 11. 7. ve 14.30 hod.
 Dovolená o. Vojtěcha - 9. 7. – 14. 7. (zastupuje o. Jakub)

MARTIN
 Při sbírce na varhany se vybralo 20 950,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
 Během prázdnin bude kostel otevřen v pondělí, středu a pátek. Prosím o zajištění hlídání kostela.
 Ve středu 27. června se zpovídá od 14 hod. Od 15 hodin též bude zpovídat i otec Jiří.
Zvláště děti jsou zvány. Po mši svaté pro děti bude na dvoře fary nachystán ohýnek, drobné pohoštění a hry.
 Ve čtvrtek 28. června se zpovídá od 17.00 hodin. Po mši svaté jsou na farní zahradu zváni
všichni mladí, zvláště členové scholy, která nás po celý školní rok doprovázela.

12. TÝDEN V MEZIDOBÍ
* udělování novokněžského požehnání

Pondělí
25. června
Úterý
26. června

715 Martin* - za Boží milosrdenství pro Martina, celou živou rodinu
a duše v očistci
1800 bazilika** - na poděkování za 30 let manželství a Boží požehnání
pro celou rodinu
715 Martin - za živou a  rodinu Neumanovu
1630 Jejkov* - za  tatínka a požehnání pro živou rodinu - mše sv. pro děti
1800 bazilika - za živou a  rodinu Vejmelkovu, Novákovu, Neckářovu
a Molnárovu
Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

Středa
27. června

715 Martin* - volný úmysl
800 Jejkov - mše sv. nebude
1600 Martin - na poděkování za 40 let života a Boží požehnání pro celou
rodinu - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za živou a  rodinu Pacnerovu
Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Čtvrtek
28. června

800 Jejkov - za  Filipa Vochyána a celou rodinu a za studenty a pedagogy KG
800 bazilika - na poděkování za dar křtu a Boží požehnání pro celou rodinu
1800 Martin - na poděkování Panně Marii za dar manželství, dar víry pro
syna, dceru a pro Jiřího - mše sv. pro mládež

Pátek
29. června

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze
715 Martin - za živou a  rodinu Macháčkovu
1630 bazilika - za nemocné závislostmi, jejich rodiny a blízké
1800 Jejkov - za  manžela, rodiče, bratry a duše v očistci

Sobota
30. června

800 bazilika - za  Marii Lisovou, manžela, zetě Jana a snachu Annu
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - na společný úmysl: za  manžela Ericha, bratry Josefa
a Františka, rodiče, prarodiče a živou rodinu; za  manželku
Jaroslavu Kovárníkovou, nemocného Antonína Kovárníka
a živou rodinu;

Svatých prvomučedníků římských

1. července - 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

I.čt. Mdr 1, 13-15; 2, 23-24 • II.čt. 2 Kor 8, 7. 9. 13-15 • Ev. Mk 5, 21-43
700 bazilika - za farníky z Račerovic a Budíkovic
730 Jejkov - za  Marii Barákovou
800 Martin - za farníky
900 Jejkov - za  a živou rodinu
1000 bazilika - za  Miloslavu Tůmovou, Zdeňka Tůmu, Antonína
Dvořáka a jejich živé rodiny
Děvče, říkám ti, vstaň! 1030 Martin - za kurz Alfa
1800 Martin - za Andělu a Vítězslava Michálkovy, rodiče Popelkovy,
živou a rodinu a duše v očistci
 Po dobu letních prázdnin není středeční dvouhodinové zpovídání u sv. Martina. Případní zájemci
se mohou přihlásit v sakristii kostela hned po růženci po ranní mši svaté. Rád je hned vyzpovídám.

13. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
2. července

715 Martin - za Boží požehnání pro modlitební společenství rodin
1800 bazilika - za rodiče Růžičkovy, Olivovy a Aloise Cahu a celou živou rodinu

Úterý
3. července

715 Martin - za  sestru, dvoje rodiče a Jaroslava Marténka
1630 Jejkov - za  Emilii Černou, manžela a syna Františka
1800 bazilika - na úmysl dárce

Svátek sv. Tomáše, apoštola

Památka sv. Prokopa, opata

Středa
4. července

715 Martin - za živé a  členy rodiny Bartíkovy, Dostálovy, Kollarovy,
Kukačkovy a duše v očistci, za které se nikdo nemodlí
800 Jejkov - mše svatá o prázdninách není
1500 bazilika - primiční mše svatá P. Jaroslava Jurky - na úmysly
novokněze Jaroslava - mše sv. 18.00 NEBUDE
1600 Martin - mše svatá o prázdninách není
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy

Čtvrtek
5. července

730 Jejkov - na poděkování za 75 let života, dvoje  rodiče a celou živou
rodinu
800 bazilika - za Boží pomoc a milosrdenství pro děti a jejich rodiny
1800 Martin - na úmysl biskupa: za rodiče, vychovatele a formátory, za
zpovědníky a duchovní vůdce, aby byli dobrými průvodci na cestě
k Bohu; za  Marii a Bedřicha Machovcovy, živou rodinu a duše v očistci
Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

Pátek
6. července

Sobota
7. července

715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně; za  rodiče Šmídovy, na
poděkování za 83 let života a 80 let bratra
1630 bazilika - na poděkování za 40 let manželství s prosbou o požehnání
pro rodinu
1800 Jejkov - za rodinu Holánovu, Vlachovu, Gregorovu a bratra Josefa Holána
800 bazilika - na poděkování za 60 let manželství a živou a  rodinu
Matouškovu a Suchánkovu
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

8. července - 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

I.čt. Ez 2, 2-5 • II.čt. 2 Kor 12, 7-10 • Ev. Mk 6, 1-6
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za Květoslavu, Miroslava a Františka Benáčkovy,
rodiče, dva bratry a  a živou rodinu
800 Martin - za rodiče Padrnosovy, Schnellerovy a duše v očistci
900 Jejkov - za rodiče Simandlovy, děti, tři zetě, sourozence, dvoje
rodiče a duše v očistci
1000 bazilika - za Antonína Drbálka a jeho rodiče a na poděkování za
1030 Martin - za farníky
/dar života
Nikde prorok
1030 Kožichovice - za živé i  obyvatele obce
neznamená tak málo… 1800 Martin - na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží ochranu
pro celou rodinu

