17. února 2019 - XXVIII/4

pro třebíčské farnosti

6. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
18. února
Úterý
19. února
Středa
20. února

715 Martin - za farníky
1800 bazilika - na poděkování Bohu za dar života a za celou rodinu
715 Martin - za  Adolfa Čížka a duše v očistci
1630 Jejkov - za nenarozené děti
1800 bazilika - za Matěje Pohlu, manželku, děti a dvoje rodiče - mše svatá pro děti
715 Martin - za živou a  rodinu Hessovu s Pavlůskovu
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  manžele Bartejsovy a bratra - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za rodinu Spilkovu, rodiče a děti s rodinami
Sv. Damiániho, biskupa a mučedníka

Čtvrtek
21. února

715 Jejkov - za  Svatopluka Spurného, živou a  rodinu a duše v očistci
800 bazilika - volný úmysl
830 Martin - setkání kněží v děkanství - rekolekce
1800 Martin - za  z rodiny Luptákovy,  Maxe Mrázika,  Františka Poukara a Boží požehnání pro celou rodinu - mše sv. pro mládež

Pátek
22. února

715 Martin - za Boží milosrdenství pro Petra, celou živou rodinu a duše v očistci
1630 bazilika - za  Františka Bohuslava a celou rodinu
1800 Jejkov - na poděkování za Boží milost s prosbou o pokoj v rodině

Svátek Stolce svatého apoštola Petra

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Sobota
23. února

800 bazilika - na poděkování Pánu Bohu za dar života a Boží požehnání pro rodinu
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  Marii a Josefa Floriánovy, dceru Františku s manželem, syny Miroslava a Josefa s manželkou, přízeň
a duše v očistci

24. února - 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
I.čt. 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 • II.čt. 1Kor 15,45-49 • Ev. Lk 6,27-38

Milujte své nepřátele.

700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za rodinu Jordanovu, Hutařovu a Černých
800 Martin - za skauty
900 Jejkov - za živou a  rodinu a přátele
1000 bazilika - na poděkování za 40 let života a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a za  dědečka
1030 Martin - za živou a  rodinu Pompovu a Marešovu
1800 Martin - za farníky

7. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
25. února
Úterý
26. února
Středa
27. února
Čtvrtek
28. února
Pátek
1. března

715 Martin - za  Antonína a Marii Benáčkovy a ochranu Panny Marie
1800 bazilika - za  sourozence Štefanikovy
715 Martin - za dar a milost uzdravení pro Kryštůfka
1630 Jejkov - za živou rodinu,  Františka a Anežku Matouškovy,  Izabel a její rodiče, Boží milosrdenství a ochranu P. Marie
1800 bazilika - volný úmysl - mše svatá pro děti
715 Martin - za Františka Karbaše, rodiče a na poděkování za 85 let života
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - na poděkování za dar života - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za celou živou rodinu a pokoj v naší zemi
715 Jejkov - za  Zdeňka a Marii Hlinkovy a živou a  rodinu
800 bazilika - za rodinu Hrubešovu a duše v očistci
1800 Martin - na společný úmysl: za  rodiče Helenu a Juliuse Feriovy,… - mše sv. pro mládež
První pátek v měsíci

715 Martin - na usmíření Božského Srdce Páně
1630 bazilika - za  Josefa Klímu, manželku a dvoje rodiče
1800 Jejkov - za  Adolfa a Jana Krčálovy, jejich rodiče a ostatní členy rodiny
Sobotní památka Panny Marie

Sobota
2. března

800 bazilika - za Anežku Kozákovou, manžela a sourozence
800 Nejsvětější Trojice - za  v uplynulém měsíci
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za národ

3. března - 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
I.čt. 27,5-8 • II.čt. 1Kor 15,54-58 • Ev. Lk 6,39-45

Dobrý člověk vydává
z dobré pokladnice
svého srdce dobro.

700
730
800
900
1000
1030
1800

bazilika - za farníky
Jejkov - za odpuštění, pokání, uzdravení, Boží požehnání a milosrdenství
Martin - za farníky
Jejkov - na poděkování za 70 let života a za živou rodinu
bazilika - za  švagra a manžele Bohuslavovy
Martin - za živou a  rodinu Kočárovu
Martin - za  Zdeňku Nečasovou a  rodinu

ZPRÁVY
Milá sestro, milý bratře
P. Jiří Dobeš a společenství bratří a sester Tě zvou k účasti na semináři duchovní obnovy podle P.
Ernesta Sieverse:

ŽIVOT V DUCHU
Termín obnovy: 2. dubna až 25. června 2019
Místo setkávání: Každé úterý v kostele sv. Martina v Třebíči od 19h.
Tato obnova Ti nabízí pomoc v duchovním životě:




Nové obdarování Duchem svatým, jeho mocí a silou.
Nové přiblížení se k Bohu, dotek jeho lásky, hlubší vztah k Němu.
Více najdeš na letáčcích v kostele.

Sbírka na Haléř sv. Petra se koná dnes
17. února o šesté neděli v mezidobí.
DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA
 Farní dětský karneval v neděli 17. února od 14.30 v tělocvičně ZŠ Týnská. V programu budou soutěže i pohádkový příběh. S sebou
přezůvky a dobrovolný příspěvek.
 Halahojův dětský karneval - 23. února, Dům zahrádkářů, Švabinského 47
15.00 – 17.00 tanec, zábava a dětské soutěže, (po celou dobu akce zajištěn bufet)
17.00 – 17.45 Honza a drak - pohádka v podání Dřevěného divadla
Vstupenky lze koupit pouze v předprodeji v Optice Kocandová, Karlovo náměstí 31/42. Vstupné: děti (od 2 let) 30,- Kč, dospělí
50,- Kč.
 Jarní prázdniny s tvořením a v pohybu. Od pondělí 4. 3. do pátku 10. 3. Sraz každý den v sakristii kostela na Jejkově v 9 hodin, vstup
vchodem od zimního stadionu. Ukončení v 11.30 hodin. Těšit se můžete např. na výlety, tvoření a další zájmové aktivity. Děti se mohou
přihlásit na jednotlivé dny, prosím ale o přihlášení vždy den předem. Přihlášky na: jurkova.renata@gmail.com.
 Dotyk pro mládež od 14 let, téma: Ctnosti se uskuteční 29. – 31. 3. v domečku v areálu Katolického gymnázia, Otmarova 22. Začátek v pátek 19
hod., ukončení neděle 9 hod., cena 350,- Kč. Host: O. Vojtěch Loub. Přihlášky: Mgr. Vít Oplatek tel: 604 251 512 nebo oplatekv@atlas.cz
 Křesťanský tábor Svoboda pro mládež od 14 let se uskuteční 27. 7. - 3. 8., cena 1 700,- Kč. Host: O. Vojtěch Loub. Přihlášky: Mgr. Vít
Oplatek - na tel: 604 251 512 nebo oplatekv@atlas.cz

SPOLEČNÉ
 Pouť do Francie a Itálie. Ars - La Sallete - Turino - Schio (neporušené tělo sv. Bakhity) Termín: 28. 5. - 2. 6. 2019. Cena 7 390,Kč. Info: CK Voma tel. 568 821 115 nebo pí. Molnárová tel. 737 401 462.

BAZILIKA
 Schůzka ministrantů - sobota 23. 2. v 8.45 v bazilice
 Farní kavárna - neděle 24. 2.
 Příprava dětí na 1. sv. přijímání - neděle 24. 2.
 Návštěvy nemocných - čtvrtek 28. 2. a v pátek 1. 3. dopoledne
 Mše sv. v DPS Koutkova - sobota 2. 3. ve 14.30

JEJKOV
 Večer chval - čtvrtek 21. 2. v 18.00 v kostele
 Zasedání Farní rady - čtvrtek 21. 2. v 18.00 na faře
 Příprava dětí na 1. sv. přijímání - neděle 24. 2. po mši sv. v 9.00
 Návštěvy nemocných - čtvrtek 28. 2. a v pátek 1. 3. dopoledne

MARTIN
 Pravidelná sbírka na varhany bude v neděli 24. února.
 Farnost nabízí k pronájmu louky o výměře 2,7ha (1002/8, 1005/2, 1005/3, 1005/5, 1005/15 a ostatní plochy 4124m2
(967/1, 1005/4). Více informací u otce Jiřího.
 Farní pouť do Želiva a na Křeměšník - sobota 8. června. Vhodné pro rodiče s dětmi - 1 autobus.
Cena: dospělí 150,- Kč, děti 100,- Kč.
Odjezd autobusu v 7.00 od zimního stadionu. Návrat 17 - 19 hod.
 Pouť do Mariazell - sobota 31. srpna 2019. Tradiční pouť našeho města - 2 autobusy.
Cena: 350 Kč na osobu. Odjezd autobusu v 5.30 od zimního stadionu. Křížová cesta, 13.00 mše svatá na poutním místě. Návrat okolo
21 hod.
Přihlášky v sakristii kostela sv. Martina nebo u L. Ondrákové 778 144 682, Ladislava.O@seznam.cz. Je velice vhodné zaplatit pouť
nejpozději týden před odjezdem.

KATOLICKÉ GYMNÁZIUM
 Studenti a pedagogové Katolického gymnázia vás srdečně zvou na Večer chval s duchovními otci Serafem O.Carm a
Vojtěchem Loubem v kostele Proměnění Páně na Jejkově ve čtvrtek 21. února v 18.00 hodin.

