15. března 2020 - XXIX/6 B

pro třebíčské farnosti

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi
v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19
Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na
nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:
Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší
všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy,
modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách
Římskokatolické církve na území brněnské diecéze.
Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly
slouženy veřejně.
Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od
osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista
přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v
duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro
osobní modlitbu.
Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání
s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být
například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás
svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není
lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít
bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou
postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho
vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke
společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.
Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou
růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru
a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému
celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března.
Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.
Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například
Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).
Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující
Bůh s námi.
Žehná Váš biskup Vojtěch
Brno, 12. 3. 2020

ZPRÁVY
SPOLEČNÉ
Kostel sv. Martina v Třebíči je otevřen k osobní modlitbě každý den od 8.00 do 18.00.
Noc pro Pána (celonoční adorace) se bude konat v kostele na Jejkově
v noci z 20. na 21. března (pátek/sobota): POZOR ZMĚNA: Noc pro
Pána začne až ve 21 hodin, zakončena bude v sobotu ráno v 6.00 pouze
svátostným požehnáním, mše sv. nebude.
Lidé s oslabenou imunitou, nachlazeni apod. ať se adorace neúčastní.
Během noci bude vstup do kostela možný pouze z Otmarovy ulice.

Duchovní obnova „MEMENTO MORI“ - zrušeno

BAZILIKA
 Odpuštění jako zdroj nové duchovní síly - zrušeno

JEJKOV

 Po dobu platnosti nařízení vlády bude kostel na Jejkově otevřen k modlení pouze
z Otmarovy ulice. Děkujeme za pochopení.
 V případě zájmu o svátost smíření apod. kontaktujte otce Vojtěcha: 739 389 204.

MARTIN

 Po dobu platnosti nařízení vlády bude kostel sv. Martina otevřen k modlitbě denně
od 8 do 18 hodin hlavním vchodem. Využijte této nabídky k modlitbě v tichosti chrámu.
Prosíme, zapište se na arch papíru v kostele, aby chrám byl otevřený nejen ke mříži, aby
byl umožněn vstup do prostoru lavic a modlící se mohli být každý v dostatečné
vzdálenosti od sebe.
 Úmysly na mše svaté budou odslouženy každý den. V neděli bude odsloužena mše svatá za
farníky a v sobotu na společný úmysl ze soboty a neděle a středy, kdy je více mší svatých.
 Úřední hodiny zůstávají v platnosti. Pondělí 9 - 11, 14 - 17, Středa 9 - 11, Čtvrtek 15 - 17.
 V případě zájmu o svátost smíření apod. kontaktujte otce Jiřího: 728 133 220.

CHARITA - VŠECHNY SPOLEČNÉ AKCE JSOU ZRUŠENY.
 Oslava svátku Ruth - zrušeno.
 Svépomocná skupina - zrušeno.

 Závislosti v dnešní době - přednáška J. F. Žáka - zrušeno.
 3. setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života - zrušeno.
 Hledáme dobrovolníky pro dopisování si s vězni. Máme zájemce o dopisování ze strany vězňů,
přišlo nám od nich několik dopisů, na které zatím nemá kdo odpovědět. Nezkusíte to?

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

 Postní Duchna v měsíci březnu – zrušeno
 Postní Duchnička v měsíci dubnu – zrušeno

3. TÝDEN POSTNÍ
VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY ZRUŠENY
Pondělí
16. března

715 Martin
1800 bazilika

Úterý
17. března

715 Martin
1630 Jejkov
1800 bazilika

za farníky
za  Jiřinu a Ivana Výmyslických
Připomínka sv. Patrika, biskupa

za  manžela Josefa Kudláčka, dvoje  rodiče, vnoučata, neteř,
sourozence a duše v očistci
za  tatínka Josefa Brychtu, jeho  manželku a  sestru Marii
za  Jana Nováčka a požehnání pro rodinu - mše sv. pro děti

Připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

Středa
18. března

715 Martin
800 Jejkov
1600 Martin

1800 bazilika

Čtvrtek
19. března
Pátek
20. března

Sobota
21. března

za  manžela, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
za Boží požehnání pro rodinu Jedličkovu, Hamanovu a jejich
obrácení - mše svatá pro děti
za oběti totalitních režimů

Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

715
800
1800
715

Jejkov
bazilika
Martin
Martin

700
730
800
900
1000
1030
1430
1800

I.čt. 1Sam 16,1b.6-7.10-13a • II.čt. Ef 5,8-14 • Ev. Jan 9,1-41
bazilika za farníky
Jejkov
za  rodiče Prokešovy, Večeřovy a Boží ochranu pro celou rodinu
Martin za  rodiče Benáčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu
Jejkov
za  Františka, Marii a Ludmilu Pejchalovy a živou rodinu
bazilika za rodinu Zachovu a Kovářovu
Martin za rodinu Stoklasovu, Mikešovu a Svobodovu
Martin pobožnost křížové cesty - modlíme se společně s ženami
Martin za farníky

volný úmysl
za rodiče Hladíkovy a  rodinu
za  bratra Jaroslava Paika - mše svatá pro mládež
za Boží požehnání pro celou rodinu, aby nás Nejsvětější Trojice
svou láskou provázela na všech cestách
1630 bazilika za Marii Divišovou, Milana Diviše, rodiče Divišovy, Pelánovy
a bratra Josefa
1800 Jejkov
za živou a  rodinu Mackovu, Novotných a Kopečných a za kapucíny
800 bazilika za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodinu Zvěřinovu,
Malenovu a Hoskovcovu
1700 Martin
medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin
za  rodiče, prarodiče z obou stran,  příbuzné a Boží
požehnání pro jejich rodiny
1800 Jejkov
za naše farní společenství

22. března - 4. NEDĚLE POSTNÍ

Člověk soudí
podle zdání,
Hospodin vidí
do srdce.

 Mariánské večeřadlo - v pondělí 16. 3. u sv. Martina – zrušeno.
 Noční křížová cesta za město Třebíč - zrušeno.

4. TÝDEN POSTNÍ
VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY ZRUŠENY
Pondělí
23. března
Úterý
24. března
Středa
25. března

Čtvrtek
26. března
Pátek
27. března
Sobota
28. března

715 Martin
1800 bazilika

za syna Pavla
za rodinu Pryclovu, Krupicovu, Vaňkovu a Brabcovu

715 Martin
1630 Jejkov
1800 bazilika

za  Luisu Cahovou
za zdraví dcery, dar víry a duše v očistci
za  Josefa Dvořáka, syna Petra a celou živou a  rodinu

715 Martina

za  manžela,  dvoje rodiče, duše v očistci, ochranu Panny
Marie a Boží požehnání pro živou rodinu
MŠE SVATÁ NEBUDE
za ochranu nenarozeného života a ženy, které trpí po potratu volný úmysl
za živou a  rodinu Doležalovu a Kollerovu
za  Kristýnku Březinovou a její rodinu, živou a  rodinu
Hendrychovu a nenarozené děti
za uzdravení syna a vnučky
za  Oldřicha Vágnera a jeho živou rodinu - mše sv. pro mládež
za ochranu Panny Marie pro známého
za rodiče Věžníkovy, tetu Andělu a celou rodinu
za živou a  rodinu Zhořovu a Marekovu
na poděkování za dar života a Boží požehnání pro celou rodinu
medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
za farníky
volný úmysl

800
1600
1630
1800
715

Jejkov
Martin
Jejkov
bazilika
Jejkov

800
1800
715
1630
1800
800
1700
1800
1800

bazilika
Martin
Martin
bazilika
Jejkov
bazilika
Martin
Martin
Jejkov

700
730
800
900
1000
1030

Hle, já otevřu
vaše hroby,
vyvedu vás
30
z nich, můj lide. 14
1800

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

29. března - 5. NEDĚLE POSTNÍ

I.čt. Ez 37,12-14 • II.čt. Řím 8,8-1 • Ev. Jan 11,1-45
bazilika na poděkování za dar 60 a 70 let života a Boží požehnání pro
rodinu Matouškovu, Suchánkovu a duše v očistci
Jejkov
za naše farní společenství
Martin za  Ericha Nováka, dvoje rodiče, duše v očistci a živou
rodinu
Jejkov
za  syna Dušana a živou a  rodinu
bazilika za farníky
Martin za dar zdraví a Boží požehnání pro rodiče Zikmundovy
a celou rodinu
Martin pobožnost křížové cesty - modlíme se společně s mládeží
Martin za  rodiče Šoukalovy, Havlíčkovy a Boží požehnání pro
celou rodinu

V noci z 28. na 29. 3. se mění čas ze zimního na letní (budeme spát o hodinu méně).
Římskokatolická farnost Třebíč-Jejkov, kostel Proměnění Páně, Otmarova 51/20,  739 389 204, otec Vojtěch Loub
Římskokatolická farnost Třebíč-Zámek, bazilika sv. Prokopa, Zámek 1,  731 402 624, otec Pavel Opatřil
Římskokatolická farnost Třebíč-město, kostel sv. Martina, Martinské nám. 87/20,  560 000 522, 728 133 220, otec Jiří Dobeš
trebicmartin@volny.cz; http://www.trebicmartin.cz; Výrobní náklady - 1,- Kč.

