3. února 2019 - XXVIII/3

pro třebíčské farnosti

4. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
4. února

715 Martin - za dvoje  rodiče, přízeň, duše v očistci a Boží požehnání a milosrdenství pro celou rodinu
1800 bazilika - za  Jarmilu Janatovou, její kamarádky a duše v očistci

Úterý
5. února

715 Martin - za  manžela, živou a  rodinu Kružíkovu a Vávrovu, Boží ochranu pro děti s rodinami
1630 Jejkov - za živou a  rodinu
1800 bazilika - za  Marii a Bohumila Zimolovy, jejich rodiče, sourozence a Marii Votavovou - mše svatá pro děti

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Středa
6. února

715 Martin - za  manžela, rodinu Němcovu a duše v očistci
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za dceru Janu - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za živou a  rodinu, duše v očistci a Boží milosrdenství

Čtvrtek
7. února

715 Jejkov - volný úmysl
800 bazilika - na poděkování Pánu Bohu za pomoc v nemoci
1800 Martin - na úmysl biskupa; za rodinu Dvořákovu, Prohatských, Tlčíkovu a  babičku- mše sv. pro mládež

Pátek
8. února

715 Martin - za  Miladu Bobkovou a její  rodiče
1630 bazilika - za  Vlastimila Sejtka a jeho rodiče
1800 Jejkov - za  rodiče, rodinu Mácovu, Zvěřinovu a duše v očistci

Sobota
9. února

800 bazilika - za  synovce a jeho rodinu
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za  manžela,  rodiče, milost obrácení rodiny, Boží požehnání a poděkování za dar života

Sv. Jeronýma Emilianiho; Sv. Josefíny Bakhity, panny

Sobotní památka Panny Marie

10. února - 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
I.čt. Iz 6,1-2a.3-8 • II.čt. 1Kor 15,1-11 • Ev. Lk 5,1-11

Pojďte za mnou
a udělám z vás
rybáře lidí

700 bazilika - za farníky
730 Jejkov - za  manžela, dvoje rodiče, švagrovou, švagra a duše v očistci
800 Martin - na poděkování a za Boží milost a požehnání pro Julii a Elišku a jejich křest
900 Jejkov - na poděkování za dar života a požehnání pro celou rodinu
1000 bazilika - za rodinu Schreiberovu
1030 Martin - za farníky
1800 Martin - na poděkování za 40 let společného života

5. TÝDEN V MEZIDOBÍ
Pondělí
11. února
Úterý
12. února
Středa
13. února
Čtvrtek
14. února
Pátek
15. února

Panny Marie Lurdské

! 800 Martin - za nemocné (s udílením svátosti nemocných)
1800 bazilika - za  kněze farnosti otce Václava, Miloše, Česlava, Aloise a Františka
715 Martin - za rodinu Picmausovu
1630 Jejkov - za dvoje  rodiče, manžela, sestru, bratra a živou rodinu
1800 bazilika - za  otce Miloše Václava Dočekala - mše svatá pro děti
715 Martin - za Františka Heráleckého, Ludvíka Piálka a duše v očistci
800 Jejkov - za studenty a pedagogy Katolického gymnázia
1600 Martin - za  tatínka, jeho  bratra a rodiče, za víru a Boží požehnání pro živou rodinu - mše svatá pro děti
1800 bazilika - za  bratra Jana Nováka, synovce Honzíka a požehnání pro rodiny
715 Jejkov - volný úmysl
800 bazilika - za  babičku, živou a  rodinu a duše v očistci
1800 Martin - na poděkování za dar života, za rodinu Kružíkovu a Frulovu - mše sv. pro mládež
715 Martin - na poděkování Pánu Bohu za 66 roků šťastného manželství
1630 bazilika - za Bohumila Cahu, Marii Němcovou, jejich rodiče a duše v očistci
1800 Jejkov - za  P. Kassiána Válka
Sobotní památka Panny Marie

Sobota
16. února

800 bazilika - volný úmysl
1700 Martin - medjugorská pobožnost - dva růžence a litanie
1800 Martin - za Boží požehnání a pomoc pro děti, jejich rodiny, vnučky a duše v očistci

17. února - 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Radujte se a jásejte,
máte v nebi odměnu.

I.čt. Jer 17,5-8 • II.čt. 1Kor 15,12.16-20 • Ev. Lk 6,17.20-26
700 bazilika - za živou a  rodinu Koutkovu
730 Jejkov - za  rodiče Molíkovy a celou živou a  rodinu
800 Martin - za  Jana Práška, maminku, bratra, rodiče Kandlovy, Františka a Terezii Svobodovy a Boží
900 Jejkov - za živou a  rodinu a přátele
/ ochranu pro celou rodinu
1000 bazilika - za farníky
1030 Martin - za  Ladislava Číhala,  rodiče Číhalovy, Nováčkovy, tetu Františku a Boží ochranu a požehnání pro
1800 Martin - za vážně nemocnou maminku tří dětí
//celou rodinu

ZPRÁVY
Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019
Papežské misijní dílo šíření víry povzbuzuje věřící k tomu, aby podporovali misie – modlitbou a obětí.
Téma měsíce: Myslíme na nemocné
 Bůh dopouští, ale neopouští
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
 nemoc a stáří nejsou Božími tresty
 Panna Maria jako pomocnice v nemoci
 nemoc učí trpělivosti
 staří lidé jsou často studnami moudrosti
V pondělí 4. února 2019 v 17 hodin při mši svaté v kostele Narození Panny Marie na Vranově u Brna bude slavnostně uveden do úřadu
nový generální vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzul, Dr., pomocný biskup brněnský. Všichni jste na tuto slavnost
srdečně zváni.
Váš bratr  Vojtěch
 Centrum Ruth zve na besedu Emoce v manželství (manželé Kabátovi) - úterý 12. 2. od 18-20 hod. v salonku restaurace Metropolis
v hotelu Zlatý kříž na Karlově nám. Kapacita omezena. Doporučujeme rezervovat si místo do 8. 2. na tel. 775 613 622 nebo el.
přihláškou na www.trebic.charita.cz . Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.
 Domovinka zve na cestopisný dokument M. Mrvkové: Skotsko 5. 2. v 10 hod.
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 ZA OCH TŘEBÍČ Občané města Třebíč a přilehlých obcí přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 513 004
Kč (loni 481 975 Kč).
Z toho v našich kostelech lidé přispěli:
Kostel sv. Martina 18 810 Kč (loni 22 501 Kč)
Bazilika
15 296 Kč (loni 16 840 Kč)
Jejkov
11 812 Kč (loni 7 835 Kč)
Kostely celkem: 45 918 Kč (loni 47 176 Kč)
Dobrovolníci Oblastní charity Třebíč vybrali v celém našem okrese 2 829 622 Kč, tj. o 153 586 Kč víc než loni, kdy byl výtěžek 2 676 036 Kč.
Na koledování se podílelo přes 1750 dobrovolníků, bylo vydáno 514 pokladniček. Odměnou pro koledníky bylo kino „Králíček Petr“ – zúčastnilo
se 1 125 koledníků z celého okresu. Děkujeme za Vaši štědrost!

Sbírka na Haléř sv. Petra se bude konat dne
17. února o šesté neděli v mezidobí.
Neděle 24. února 2019 v 16.00
Varhanní koncert - kostel sv. Martina - hraje Ondřeje Valenta
Sobota 16. března 2019 v 9 hodin
Duchovní obnova v kostele sv. Martina, kterou povede karmelitán P. Vojtěch Kodet. Zakončeno mší svatou
v 16.00. (Mše svatá v 18.00 nebude!!!)
Srdečně zveme na program farní kavárny v sobotu 23. února 2019 od 19 hodin.
Poznávání sebe - prožitkový program s prvky arteterapie - vede Ing. Marcela Blažková z Centra podpory rodin Ruth. Kavárnu najdete
v klubovně Spomal na faře u sv. Martina (vchod přes garáž). Občerstvení je zajištěno.
 Mariánské večeřadlo - v pondělí 4. 2. u sv. Martina, vede P. J. Stříž. Od 13.00 možnost soukromých modliteb, 13.30 modlitba růžence; 14.00
mše svatá, následuje Mariánské večeřadlo.
 Ples třebíčských farností „Šarlatová noc“ bude v pátek 8. února od 20.00 v sále Na Hájku. Předprodej vstupenek v prodejně Agnes, případně
na místě.

BAZILIKA
 Farní kavárna - neděle 10. 2.
 Příprava dětí na 1. sv. přijímání - neděle 10. 2.
 Zasedání Farní rady - neděle 10. 2. v 18.00 na faře
 Mše sv. v DPS Koutkova - sobota 16. 2. ve 14.30
 Mše svatá v neděli 17. 2. v 10.00 (o. Vojtěch)

JEJKOV
 Mše sv. v DPS Manž. Curieových - středa 13. 2. ve 14.30
 Mše svatá v neděli 17. 2. v 9.00 (o. Jakub)

MARTIN
 Sbírka na vahany v měsíci lednu vynesla 23 150,-Kč, Certifikát 500,- Kč. Další měsíční sbírka bude až 24. února.  V pondělí
11. února na Světový den modliteb za nemocné bude v 8.00 hodin sloužena mše svatá s udílením svátosti nemocných. Zpovídá se od
7.00 hodin. V kostele si vyzvedněte lístky, které se odevzdávají při udílení svátosti nemocných.
 Je možné zakoupit si čerstvé Svatomartinské oplatky za 40,- Kč, hrníček s obrazem kostela a varhan za 100,- Kč, čokoládu za 40,Kč. Opravu varhan můžete také podpořit zakoupením Certifikátu za 300, 500, 1000 a 1500,- Kč.
 Restaurování bočního oltáře sv. Anny
Restaurování sochy sv. Anny - Ak. mal. Eva Kolmanová
- 107 525 Kč
Restaurování štukových plastik - Akad. sochař Vlasta Douša - 268 620 Kč
Ministerstvo kultury přispělo na oltář sv. Anny
300 000 Kč
Farnost přispěla částkou
76 145 Kč

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.
Nakladatelství Cesta nabízí: Stolní kalendář 2019 s Radiem PROGLAS a texty Marka Orka Váchy za 39 Kč; Grün Anselm Rok plný štěstí;
Vícha Daniel Katolické speciality; Pecháčková Iva Starý a Nový zákon pro děti - Komplet; Radclife Timothy Proč chodit do kostela
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,  560 000 522, 728 133 220
trebicmartin@volny.cz; http://www.trebicmartin.cz; Výrobní náklady - 1,- Kč.

