2. TÝDEN ADVENTNÍ
Pondělí
11. prosince

Sv. Damasa I., papeže

715 Martin - za Jana Holkupa, sestru, rodiče a příbuznou Marii
1800 bazilika - za prohloubení víry pro obyvatele Třebíče
Panny Marie Guadalupské

Úterý
12. prosince

715 Martin - za rodinu Vejtasovu, Chromou a duše v očistci
1630 Jejkov - za rodinu Augustinovu
1800 bazilika - za  synovce Jana, rodinu Chudobovu a duše v očistci mše svatá pro děti
Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Středa
13. prosince

715 Martin - na poděkování za 74 let života, za živou rodinu, dar víry
a Boží milosrdenství
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za Boží milosrdenství a na poděkování Panně Marii, za
 manžela,  rodiče a celou živou rodinu - mše sv. pro děti
1800 bazilika - za rodiče Kotačkovy a duše v očistci
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Čtvrtek
14. prosince
Pátek
15. prosince
Sobota
16. prosince

715 Jejkov - za  manžela Ferdinanda,  rodiče Obůrkovy a  Antonii
Čechovou
800 bazilika - za  rodiče, bratra Ivana, švagrovou Blaženu a bratra Miloše
1800 Martin - na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další pomoc pro
všechny děti - mše sv. pro mládež
715 Martin - za  P. Otmara Kaplana a všechny  třebíčské kněze
1630 bazilika - za Miluši Kudláčkovou a celou rodinu
1800 Jejkov - na poděkování za 15 let Halahoje
700 Jejkov - volný úmysl
800 bazilika - za  Pavla Procházku
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  rodiče a duše v očistci

17. prosince - 3. NEDĚLE V ADVENTNÍ
I.čt. Iz 61, 1-2a. 10-11 • II.čt. 1 Sol 5, 16-24 • Ev. Jan 1, 6-8. 19-28
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  Květoslavu, Miroslava a Františka Benáčkovy
a celou živou rodinu
800 Martin - za  Ericha Nováka, dvoje rodiče, duše v očistci a živou
rodinu
900 Jejkov - na poděkování za 80 let života maminky Marie
1000 bazilika - za Bohuslava Jurku, dvoje rodiče a sourozence
1030 Martin - za živou a  rodinu Chybovu
1800 Martin - za  Jiřinu Tupou a  Josefa Doležala
 Prodejna Agnes nabízí: A. Pintířová: Padá mi to z nebe (rozhovory s řeholní sestrou); Richard
Rohr: Očekávání Vánoc; Anselm Grün: Láska je základ bytí; Franco di Mare: Lovil smrt,našel život
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.

3. prosince 2017 - XXVI/23

pro třebíčské farnosti

240. výročí založení brněnské diecéze (1777-2017)

Petr Esterka se narodil 14. 11. 1935 v Dolních Bojanovicích. Pro
náboženské přesvědčení byl perzekuován, a proto v roce 1957 emigroval do
Rakouska a pak do Itálie, kde byl v září 1957 přijat do Papežské koleje
Nepomucenum. Po studiu na Lateránské univerzitě přijal 9. 3. 1963 kněžské svěcení. Po
získání licenciátu teologie v červnu 1963 odešel mezi krajany do arcidiecéze San Antonio
v Texasu. V roce 1967 v Římě obhájil doktorskou práci na téma „The Unionistic
Congresses at Velehrad a po návratu do USA působil v koleji sv. Kateřiny v Saint Paul
v Minnesotě, kde byl roku 1980 jmenován řádným profesorem. Po celou dobu vypomáhal
v duchovní správě řady farností. Současně v letech 1974 – 1995 působil v americkém
letectvu jako vojenský kaplan v záloze. Roku 1984 založil Spolek sv. Vojtěcha pro
záchranu římské Papežské koleje Nepomucenum. V roce 1978 se začal intenzivněji
věnovat českým katolíkům v USA a Kanadě a v roce 1986 byl jmenován biskupským
vikářem pro USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho působení rozšířilo i na Austrálii. Roku
1987 mu byl udělen titul monsignor a roku 1992 byl jmenován čestným prelátem. 5. 7.
1999 ho jmenoval papež Jan Pavel II. pomocným biskupem brněnským a pověřil ho
duchovní péčí o české katolíky v cizině. Biskupské svěcení přijal 11. 9. 1999 v katedrále
sv. Petra a Pavla v Brně. 9. 12. 2013 papež František přijal rezignaci brněnského
pomocného biskupa. Emeritní biskup Petr Esterka nadále sídlí v Kalifornii v USA.

Zpovídáni o 3. neděli adventní v kostele sv. Martina 13.30 - 16.00h
 V kostele sv. Martina a na faře je možno zakoupit puzzle betléma za

100,-, 250,- a 350,- Kč, kalendáře 2018 za 55,- Kč a čerstvé
Svatomartinské oplatky za 40,- Kč.
 1. a 2. neděli adventní se bude konat v kostele sv. Martina v 16 hod. varhanní koncert.
 Farní kavárna zve do kostela sv. Martina na setkání s jáhnem Vojtěchem Zahrádkou. Téma:
TEXAS – život církve a život potomků českých imigrantů. V sobotu 9. 12. od 19 hodin v klubovně.
 Vánoční výstava betlémů z Rakouska a Třebíče - zahájení bude ve čtvrtek 30. 11. v 17 h.
v Konírně třebíčského zámku. Výstava potrvá do 14. 1. 2018 (www.muzeumtr.cz).
 O 2. neděli adventní 10. prosince proběhne v třebíčských kostelech „Andělíčkování“. Společenství

Pastva bude andělíčky „prodávat“ po mších sv. Příspěvkem podpoříte děti v Ekvádoru.

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM
 Třebíčské nokturno - Advetní koncert při svíčkách
Neděle 10. prosince v 19.00 hod. v aule Katolického gymnázia hraje KG band.
 Česká křesťanská akademie a K. G. Třebíč pořádají přednášku:
Advent a vánoční svátky o století zpátky - 7. 12. v 19.00 hod. v aule Katolického gymnázia.
Přednášející: ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D.

1. TÝDEN ADVENTNÍ

ZPRÁVY
 Mariánské večeřadlo bude v pondělí 4. 12. u sv. Martina pod vedením P. J. Stříže. Od 13.00
možnost soukromých modliteb, 13.30 modlitba růžence; 14.00 mše svatá, mariánské večeřadlo.
 Vánoční tvoření - v sobotu 16. prosince v 9 hodin
Kde: v sakristii kostela na Jejkově - vstup vchodem od zimního stadionu.

BAZILIKA
 Porada k Živému betlému - pondělí 4. 12. v 19.00 na faře
 V úterý 5. 12. mše svatá nebude zaměřená pro děti
 Příprava na První sv. přijímání - neděle 10. 12. a 17. 12. po mších sv. na faře
 Mše svatá - neděle 10. 12. v 10.00 (o. Vojtěch)
 Ministrantská schůzka - sobota 16. 12. v 8.45 v bazilice
 Mše sv. v DPS Koutkova - sobota 16. 12. ve 14.30
 Adventní sbírka pro chudé - neděle 17. 12. při mších sv. (trvanlivé potraviny, zimní bundy,
pánské zimní boty)

JEJKOV
 V adventní době budou rorátní mše svaté v sobotu v 7.00
 Mše svatá v DPS Manž. Curieových - středa 6. 12. ve 14.30
 Mše svatá - neděle 10. 12. v 9.00 (o. Jakub)
 Večer chval ve čtvrtek 14. 12. v 18.00 v kostele

MARTIN
 Vánoční besídka se bude konat v kostele sv. Martina v úterý 26. prosince v 16.00
hodin. Zkoušky dětí v sobotu 2., 9., 16. a 23. prosince vždy od 9h v kostele.
 V pondělí 4. prosince po ranní mši svaté prosíme o pomoc se stavěním betléma.
Bude potřebné přenést z fary hlavní dílce pro betlém.
 Ve středu 6. prosince přijde do našeho kostela svatý Mikuláš po mši svaté, která začíná v 16.00 h
 Příprava dětí na první svaté přijímání bude ve středu 13. prosince v 17.00, po dětské mši sv.
 Nyní je možno zapsat po mší svatých v sakristii úmysly na mše svaté na celý příští rok, (max.
pět úmyslů na rodinu, z toho max. dva v neděli.)
 O třetí neděli adventní se koná sbírka na nový kostel v Brně - Lesné, kde je farářem farnosti. P.
Pavel Hověz, který v naší farnosti působil jako kaplan. Bude to náš vánoční dar Bohu. Stavba
kostela již začala a měl by stát do 20 měsíců.
Své dary můžete také poslat na číslo účtu pro dary na stavbu kostela: 197964240 / 0300. Do zprávy
pro příjemce uveďte prosím svou adresu. Více o farnosti na: http://mujweb.cz/dcbl/.
 Vykonejte si co nejdříve dobrou vánoční svatou zpověď - svátost smíření. Čím dříve, tím lépe.
 Návštěva nemocných: pátek 8., úterý 19. a čtvrtek 21. prosince. Jména nahlaste v sakristii.
 O Vánočních svátcích se koná další pravidelná sbírka na naše Svatomartinské varhany.

CHARITA
 7. 12. v 17 hod. v Centru Ruth - Jak přežít pubertu svých dětí - přednáší Ing. Bc. M.
Blažková. Přihlášky do 5. 12. na tel. 605 372 765 nebo elektronicky na stránkách poradny.
 Staň se králem – hledáme koledníky pro tříkrálovou sbírku, která bude 1. - 14. 1. 2018.
Hlaste se v Dobrovolnickém centru L. Pokorného 15, Třebíč nebo na tel.: 568 408 482, 775 179 314
nebo emailem: dobrovolnici@trebic.charita.cz. Pro každého drobný dárek; soutěž o ceny; možnost
účastnit se zájezdu na požehnání koledníkům v katedrále v Brně 2. 1. 2018 ve 14.30 h. a 20. 1. 2018
zveme koledníky na rodinný film: Paddington 2 v kině Pasáž.
 Vítání Tří králů na Karlově nám. ve středu 3. 1. 2018 v 15 hod.
 Daruj dvakrát – charitativní prodej obrazů – zakoupením nebo věnováním uměl. díla darujete
pomoc rodinám v tíživé situaci. Kontakt Centrum Ruth – katalog na stránkách www.trebic.charita.cz

Pondělí
4. prosince
Úterý
5. prosince

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

715 Martin - za  syny Libora, Pavla a živé i  příbuzné
1800 bazilika - za Zdenu Pavlíkovou
715 Martin - za vnučku Barborku
1630 Jejkov - za rodinu Holánovu, Gregorovu, Vlachovu a bratra Josefa Holána
1800 bazilika - za tatínka, celou rodinu Hrubešovu a Jelínkovu a duše v očistci
Sv. Mikuláše, biskupa

Středa
6. prosince

715 Martin - na poděkování za 60 let společného života, za dvoje
 rodiče a duše v očistci
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  Josefa Pohla a celou rodinu - mše svatá pro děti
1800 bazilika - na poděkování za dar života, přátelství a za duše v očistci
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Čtvrtek
7. prosince

715 Jejkov - za  Marii a Bedřicha Machovcovy, živou rodinu a duše v očistci
800 bazilika - za Antonii Svobodovou, manžela, dceru, syny, vnuka
a duše v očistci
1800 Martin - za obnovu rodin, povolání k manželství a rodinnému životu
- mše sv. pro mládež; po mši sv. adorace ½ hod.
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Pátek
8. prosince

715 Martin - za rodinu Hanzalovu, Boží milosrdenství pro syna Romana
a jeho rodinu
1630 bazilika - na úmysly papeže Františka
1800 Jejkov - za rodiče Štěpničkovy, rodinu Štěpničkovu a Ježovu
Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina

Sobota
9. prosince

700 Jejkov - na poděkování za dar manželství a Boží požehnání pro celou rodinu
800 bazilika - za navrácení víry pro manžela a požehnání pro celou rodinu
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za Boží pomoc, ochranu a požehnání pro celou rodinu
a duše v očistci

10. prosince - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
I.čt. Iz 40, 1-5. 9-11 • II.čt. 2 Petr 3, 8-14 • Ev. Mk 1, 1-8
700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  Františku Chromou
800 Martin - za živou a  rodinu Veselých, Tomkovu a Genzorovu
900 Jejkov - za živou a  rodinu Valovu
1000 bazilika - za rodinu Honsovu, Zadražilovu a řeholní sestru Leonii
1030 Martin - za farníky
// a duše v očistci
1800 Martin - za  manžela Ericha,  bratry Josefa a Františka,
 rodiče a živou rodinu

HALAHOJ
 Mše za Halahoj: Celý rok probíhají modlitby za Halahoj, které budou ukončeny mší svatou na
Jejkově v pátek 15. prosince v 18h. Tato mše je také jako poděkování za 15 let fungování Halahoje.
 Charitativní kavárna 8. - 10. prosince 2017. Výtěžek z akce poputuje do válkou zasažených
zón na Ukrajinu organizaci Chuť pomáhat, se kterou už několik let spolupracujeme.
 Koncert folkové kapely Marien 9. prosince 2017 v aule Katolického gymnázia. V rámci večera se
bude promítat i film shrnující 15 let Halahoje. Cena 150 Kč pro členy SK KG Halahoj a studenty KG.

