19. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
14. srpna

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

715 Martin - za  rodiče Šimečkovy, přízeň a živou rodinu
1800 bazilika - za  strýce, jeho rodiče, sourozence, příbuzné a duše v očistci
Slavnost NA NEBEVZETÍ PANNY MARIE

Úterý
15. srpna
Středa
16. srpna
Čtvrtek
17. srpna
Pátek
18. srpna
Sobota
19. srpna

715 Martin - na poděkování za dar života, víry a ochranu Panny Marie
pro celou rodinu
1630 Jejkov - za dvoje  rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
1800 bazilika - za rodinu Marténkovu
Sv. Štěpána Uherského

715 Martin - za Boží ochranu pro děti, vnoučata a pravnoučata,  rodinu
a duše v očistci
1800 bazilika - za Marii Vlkovou, manžela, zetě a vnuka
715 Jejkov - za  rodiče, za vyslyšení proseb a Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro rodinu
800 bazilika - za  Františka Březku, rodiče a sourozence
1800 Martin - za živé a  členy rodiny Krejčích a duše v očistci
715 Martin - za  manžela,  dvoje rodiče,  přízeň a Boží milosrdenství
pro živou rodinu
1630 bazilika - za  Marii Maxovou, Marii Starou a Jaroslava Starého
1800 Jejkov - na poděkování za 90 let života a dar víry pro rodinu
Sv. Eudese, kněze
800 bazilika - za moudrost a vedení Duchem svatým pro nastávající volby
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za Boží milosrdenství pro rodinu Hrůzovu, Hudcovu,

Lichterovu a duše v očistci

20. srpna - 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Není správné vzít
chléb dětem
a hodit ho psíkům.

I.čt. Iz 56, 1. 6-7 • II.čt. Řím 11, 13-15. 29-32 • Ev. Mt 15, 21-28
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za Zdeňka Otevřela a celou rodinu Dvořákovu,
Pavlusíkovu a duše v očistci
800 Martin - za rodinu Řezáčovu, Trojanovu a rodiče Svobodovy
900 Jejkov - za živou rodinu a  rodinu Mackovu, Novotných
a Kopečných
1000 bazilika - na poděkování za Boží pomoc a ochranu
1030 Martin - na poděkování za 80 let života a Boží milosrdenství pro
celou rodinu
1800 Martin - za  Zdeňka Čechovského, živou a  rodinu a duše v očistci

Náboženská obec Církve československá husitské v Třebíči vás srdečně zve na slavnostní
bohoslužby při příležitosti 95. výročí vzniku náboženské obce, které se budou konat v neděli
13. srpna 2017 od 14.00 hod. ve Sboru ThDr. Karla Farského (bývalá Přední synagoga, Tiché
náměstí) v Třebíči, za účasti br. brněnského biskupa Mgr. Juraje Jordána Dovaly.
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.

30. července 2017 - XXVI/15

pro třebíčské farnosti

FATIMA 1917 - 2017: 100leté výročí – 5. část
4. zjevení – 19. 8. 1917
13. 8. byly děti vězněny na faře a tak ke zjevení došlo později ve Valinhos. Během tohoto zjevení byly
děti vyzvány, aby 13. 9. přišly na Cova da Iria a denně se modlily růženec. Na dotaz, co s penězi, které
tam lidé nechávají, dostali odpověď, aby se nechala udělat dvoje nosítka pro slavnost růžencové Panny
Marie a zbytek sloužil na stavbu kaple a Panna Maria se s nimi loučila se slovy: Modlete se, hodně se
modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo
neobětuje a nemodlí.“
Každého 13. dne v měsíci v 17.00 se scházíme v kostele sv. Martina k pravidelnému fatimskému
setkání a modlitbě sv. růžence na úmysly Panny Marie. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

BAZILIKA
 Návštěva nemocných ve čtvrtek 3. 8. a v pátek 4. 8.
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 5. 8. v 14.30
 Žehnání květin a bylinných čajů - neděle 13. 8. při mších sv., pak možnost zakoupení v sakristii.
 Mše svatá v DPS Koutkova - sobota 19. 8. v 14.30
 Farní kavárna - neděle 20. 8. po mších svatých v zahradě za bazilikou.

JEJKOV
 Svátek Panny Marie Andělské (Porciunkule) oslavíme v úterý 1. 8. v 16.30
 Návštěva nemocných ve čtvrtek 3. 8. a v pátek 4. 8.
 Poutní slavnost Proměnění Páně v neděli 6. 8. Mše svaté slouží o. Vojtěch. Po mši sv. v 9.00
agapé na farní zahradě.
 Mše svatá v DPS Manž. Curieových - středa 9. 8. v 14.30
 Mše svaté v neděli 20. 8. slouží o. Václav Kříž (o. Vojtěch je na setkání mladých v Olomouci)

MARTIN
 Manželství si udělí Patrik Šebela nar. 1991, bydl. Třebíč a Anna Jonášová nar. 1997,
bydl. Třebíč, dne 19. srpna 2017 v 13.00 hod v Třebíči u sv. Martina.
Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji
oznámit duchovnímu správci.
 Volné úmysly mší sv.: 26. 9., 27. 9., 29. 9.
 Ve čtvrtek 7. září bude na večerní mši svatou navazovat půlhodinová adorace za kněžská povolání.
 Při sbírce na varhany se vybralo 21 950,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

SPOLEČNÉ
Celostátní setkání mládeže v Olomouci: informace ohledně dopravy
Účastníci, kteří se zapsali v sakristii některého z třebíčských kostelů, tvoří skupinu (cca 75 lidí),
která pojede společně z Třebíče.
Odjezd na setkání: úterý 15. srpna 2017, sraz v 9.10 na třebíčském vlakovém nádraží (společnou
jízdenku zakoupí o. Vojtěch v pátek 11. 8, po tomto datu už není možné přihlašování/odhlašování.
Návrat do Třebíče: v neděli 20. srpna 2017 (16.30 nebo 18.30) opět na vlakové nádraží.
Pokud někdo z přihlášených pojede po vlastní ose, ať dá o. Vojtěchovi co nejdříve vědět, aby pak
zbytečně nehradil ještě jízdenku na vlak. Domluva v rámci skupiny probíhá především na
facebooku, individuálně pak e-mailem.

17. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
31. července
Úterý
1. srpna
Středa
2. srpna
Čtvrtek
3. srpna
Pátek
4. srpna

Památka sv. Ignáce z Loyoly

715 Martin - za  rodiče Šimečkovy, přízeň a živou rodinu
1800 bazilika - za  rodinu Kloudovu a Podhrázských a živou rodinu
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

715 Martin - aby budoucí volby proběhly pod vedením Ducha svatého
1630 Jejkov - za dar víry, úcty a lásky v rodinách a za duše v očistci
1800 bazilika - na poděkování Pánu Bohu
Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa; sv. Petra Juliána Eymarda, kněze

715 Martin - za  maminku, Milušku a živou a  rodinu
1800 bazilika - na poděkování za 70 let života, 45 let v manželství a celou
rodinu Kličkovu
715 Jejkov - na poděkování za 90 let života, za dar víry a Boží požehnání
pro celou rodinu
800 bazilika - za  rodiče Milostných a Boháčkovy a přízeň z obou stran
1800 Martin - za nespravedlivě pronásledované a bojující za práva
člověka, za pracovníky charity a sociálních služeb
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně
1630 bazilika - za obnovu víry v našem národě
1800 Jejkov - za  a živé obyvatele Otmarovy ulice

18. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
7. srpna

Památka sv. Dominika, kněze

Úterý
8. srpna
Středa
9. srpna

Sobota
5. srpna

6. srpna - Svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
I.čt. Dan 7, 9 - 10. 13 -14 • II.čt. 2 Petr 1, 16 - 19 • Ev. Mt 17, 1 - 9
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  manžela Jindřicha a Boží milosrdenství
800 Martin - za rodinu Flachsovu a Zackovu
900 Jejkov - za farní společenství
1000 bazilika - za Jana Poříze, Emílii Kouklíkovou a  rodiče
1030 Martin - za farníky
1800 Martin - za  rodiče Valovy, bratra Karla, neteř Věrku, živou
a  rodinu Valovu a Rychnovskou a Rörichovu

KURZ PRO SNOUBENCE
Podzimní kurz "Večerů pro snoubence" proběhne v Jihlavě od 27. září 2017 do půli
listopadu (jedná se o 7 setkání). Kurz je určen snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní
sňatek nejen v jihlavském děkanátu, ale i z farností na Vysočině. Snoubenci mohou kurz
dochodit i po svatbě. Přihlášku je potřebné podat do půli září: http://prosnoubence.webnode.cz.
Na kurzu jsou probírána témata praktického manželského života jako: psychologie partnerského
vztahu, řešení konfliktů, rodinné prostředí, sexualita, rodičovství, duchovní život v manželství,
manželský slib z pohledu manželů. Pořádá Centrum pro rodinu Vysočina L. Pivoňková.
http://www.centrumrodin.cz/content/text/cz/?pro_vas/vzdelavani/vecery_pro_snoubence

715 Martin - za  Miladu Bobkovou,  P. Stanislava Vídenského
a živou rodinu Bobkovu
1630 Jejkov - za děti a jejich rodiny, za obrácení k víře a urovnání
vzájemných vztahů
1800 bazilika - za ochranu počatého života v našem národě
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

715 Martin - za uzdravení dcery, Boží požehnání a posílení víry pro
celou rodinu
1800 bazilika - za rodinu Svobodovu a celou přízeň
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Čtvrtek
10. srpna

Posvěcení římské baziliky Panny Marie

800 bazilika - za  rodinu Hodačovu, Benešovu a Michalovu s prosbou
o Boží ochranu pro živé rodiny
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

Sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků; sv. Kajetána, kněze

715 Martin - za uzdravení dcery, za Boží požehnání a posílení víry pro
celou rodinu
1800 bazilika - za Emilii Chládkovou, manžela, děti a celou rodinu

715 Jejkov - za  tatínka a bratry, živou a  rodinu Hendrychovu a duše
v očistci
800 bazilika - za rodiče Musilovy, Němcovy, rodinu Pavlíčkovu,
švagrovou Jaroslavu a ochranu Panny Marie pro rodiny
1800 Martin - za Boží požehnání pro vnoučata, širokou rodinu a duše, za
které se nikdo nemodlí
Památka sv. Kláry, panny

Pátek
11. srpna

715 Martin - za Boží milost, děti, rodiče a prarodiče
1630 bazilika - za  synovce Miloslava a živou rodinu
1800 Jejkov - za  sestřenici Martinu a bratrance Vladimíra

Sobota
12. srpna

800 bazilika - za  rodiče a celou živou i  rodinu
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  rodiče Zemanovy, syna Jaroslava a dceru Boženu

Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

13. srpna - 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
I.čt. 1 Král 19, 9a. 11-13a • II.čt. Řím 9, 1-5. • Ev. Mt 14, 22-33
bazilika - za farníky
Jejkov - za Alžbětu Vytešníkovou, manžela, přízeň a živou rodinu
Martin - na poděkování za dar života,  manželku a celou živou
rodinu
900 Jejkov - za  kamarádku Janu
1000 bazilika - na poděkování za Boží pomoc a požehnání pro rodinu
1030 Martin - na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a za
živou a  rodinu Krupičkovu a Klusáčkovu
1800 Martin - za farníky
700
730
800

Pane, když jsi to ty,
rozkaž, ať přijdu
k tobě po vodě.

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI
se koná 28. září 2017 od 10 hodin. Poutní mši svatou na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi
bude sloužit ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem., kazatelem
bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP. Plakát s podrobným programem (program
začíná již 27. 9. 2017) je na nástěnce v kostele.

