
  

 

    

 

 
 

29. března 2020 - XXIX/7 
  pro třebíčské farnosti 

 

 

                           Rok písma svatého 

• Copak od vás vyšlo Boží slovo? Nebo přišlo jen k vám? 1K 14.36 

• Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží 
slovo. Ale hlásáme pravdu naprosto otevřeně, a tak se doporučujeme každému 
lidskému úsudku před Bohem. 2K 4.2 

 

Bratři a sestry, přátelé! 
 

Nad čím jsem tento týden přemýšlel?  
V radiu jsem zaslechl pěknou myšlenku: „Člověk roste s úkoly.“ Myslím, 

že je to pěkná výzva pro každého z nás. Dávat si úkoly, které jsou splnitelné, ne 
nicotné, ne velikášské, ale reálné a ty plnit každý den. Tak každý z nás může růst.  

Příprava na první svaté přijímání u sv. Martina bude pokračovat, až skončí 
velká opatření. Myslím samozřejmě společnou přípravu dětí spolu s rodiči v našem 
kostele, která probíhala každou středu po dětské mši svaté od 17 hodin v klubovně 
kostela. Ale každý z nás se může, mohl by a měl by se připravovat, abychom 
nezůstávali stát na místě. Čas nezastavíme a tak bychom se ani my neměli zastavit. 
Nemůžeme dělat určité věci, ale mnoho dalších zase dělat můžeme a máme na ně 
čas.  

Takový jednoduchý domácí úkol bych dal všem:  
A) na prstech levé ruky si vyjmenuj, co nemůžeš kvůli koronaviru dělat, 

v čem jsi omezen. (Já nemohu sloužit veřejné mše svaté, nemohu 
nabízet společné setkání, nemohu ve škole učit náboženství, musím 
nosit roušku ☺, musím si často umývat ruce mýdlem) 

B) na prstech pravé ruky si vyjmenuj, co v nastalé situaci, díky 
koronaviru dělat můžeš. (Já mohu více sedět u počítače a psát Ti dopis 
☺, mohl jsem vytisknout a poskládat modliby na obrázky se savtými, 
mohu o něco déle spát, mohu se v kostele více modlit, mohu snadno 
vyhovět, když mě někdo požádá o zpověď v kostele a jsem tam 
k dispozici pokud to někdo nutně potřebuje.  

C) A pak si vyber, co z toho dělat chceš. Můžeš číst bibli, je rok Písma 
svatého, můžeš se naučit Korunku k Božímu milosrdenství, pokud ji 
neumíš a modlit se ji. A snad budou stačit jeden až dva úkoly. Hlavně 
si správně rozvrhni čas, aby ti lépe utíkal a především, abys mohl růst 
s úkoly, které si sám před sebe postavíš. 

 

P. Jiří Dobeš 
 

 

 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KLP&k=2K&kap=4&v=2&najit=Bo%C5%BE%C3%AD+slovo#v2


 

ZPRÁVY 
 

SPOLEČNÉ  

HTTP://WWW.LITURGIE.CZ/ 

V oddíle Liturgie v čase bez liturgie najdete:  

1. Duchovní svaté přijímání 
2. Liturgie v domácím prostředí – v rodině 

3. Liturgie hodin, adorace a přijímání mimo mši  
4. Dokonalá lítost 

Vřele doporučujeme. 

Modlitba pro čas pandemie 

 

Kéž my, kteří jsme jen znevýhodněni, pamatujeme na ty, jejichž život je v sázce. 
Kéž my, kterým nehrozí žádné velké riziko, pamatujeme na ty nejzranitelnější. 

Kéž my, kteří si můžeme dovolit ten luxus a můžeme pracovat z domu, 

pamatujeme na ty, kteří se musí rozhodnout, jestli budou chránit své zdraví, nebo 

si vydělávat na nájem. 
Kéž my, kteří máme možnost postarat se o děti, když je škola zavřená, pamatujeme 

na ty, kteří tuto možnost nemají. 

Kéž my, kteří jsme museli zrušit naplánované cesty, pamatujeme na ty, kteří se 
nemají kam utéci. 

Kéž my, kteří kvůli zmatkům v ekonomice přicházíme o svůj zisk, pamatujeme na 

ty, kteří žádný zisk nemají. 

Kéž my, kteří kvůli karanténě trávíme čas v pohodlí svého domova, pamatujeme 
na ty, kteří žádný domov nemají. 

Naši zemi sice svírá strach, ale je čas milovat. 

Proto když nyní nemůžeme jeden druhého fyzicky obejmout, hledejme jiné 
způsoby, jak svým bližním zprostředkovat láskyplnou Boží náruč. Amen. 
                                                   (Překlad z Karl Barth for dummies) 

BAZILIKA 

 
Sledujte stránky farnosti https://www.farnost-bazilika.cz/ 

JEJKOV 

 
 Sledujte stránky farnosti https://www.jejkov.cz/ 

MARTIN 

 

Sledujte stránky farnosti https://www.trebicmartin.cz/ 
 

Úmysly na mše svaté: 

Ve středu jsou spojeny oba dva úmysly do jednoho 

V neděli bude sloužena mše svatá za farníky a v sobotu budou spojeny 

zbývající úmysly ze soboty a  neděle do jednoho, popř. naopak.  
 

http://www.liturgie.cz/
https://youtu.be/XeMmdDUw-uc
https://www.youtube.com/watch?v=nXjfwGSluRU
https://www.youtube.com/watch?v=U-ZOPG47Bbw
https://www.youtube.com/watch?v=giKNZky5KhY&fbclid=IwAR1Mf2OsNTzbNgL-WxwDCC9T42FQl2EbPiUsxzndR6EkNkJfCwrGe0PLw8U
https://www.farnost-bazilika.cz/
https://www.jejkov.cz/
https://www.trebicmartin.cz/


 

5. TÝDEN POSTNÍ 
 

Pondělí 

30. března 

  715   Martin na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání pro 

další službu 

Úterý 

31. března 

Výroční den svěcení brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho 

  715   Martin na společný úmysl: 

Středa 

1. dubna 

  715   Martin na poděkování za 35 let společného života; 

            za  rodiče Šmídovy a zetě  

Čtvrtek 

2. dubna 

Připomínka sv. Františka z Pauly, poustevníka 

1800   Martin na úmysl biskupa;  

 za  rodiče Janatovy, celou živou rodinu a duše v očistci  

Pátek 

3. dubna 

 

  715   Martin na usmíření Božského Srdce Páně 
  

Sobota 

4. dubna 

Připomínka sv. Izidora,biskupa a učitele církve 

1800   Martin za národ;  

 za živou a  rodinu Ondráčkovu, Nestrojilovu, Boží ochranu 

a požehnání pro rodiny dětí;  

 na poděkování za dar života 
 

 

5. dubna – KVĚTNÁ NEDĚLE  

I.čt. Iz 50,4-7 • II.čt. Flp 2,6-1• Ev. Mt 26,14-27,66 

       Martin za farníky 

 

 

DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA 

 

 Na internetu je možnost si stáhnout do mobilu Aplikace Bible pro děti, kde jsou 

biblické příběhy a spousta her pro děti. 

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem je zrušeno. Ale můžeš využít 

http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/. 

Svatý otec František zastoupený vatikánským státním sekretariátem zaslal 

prvokomunikantům brněnské diecéze poděkování za jejich dopisy a modlitby, které 

vyjádřili a ztvárnili na svém setkání v Brně v září 2019. Poděkování pro ně obdržel otec 

biskup Vojtěch Cikrle. Svatý otec projevil opravdovou vděčnost a vyjádřil přání, aby děti 

v modlitbách za něj vytrvaly. Poslal své apoštolské požehnání otci biskupovi i všem, kteří 

se setkání zúčastnili. 

http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/


 

SVATÝ TÝDEN  

 

Pondělí 

6. dubna 

 

  715   Martin za syna Josefa, vnučku a duše v očistci 
 

Úterý 

7. dubna 

 

  715   Martin za  tatínka a živou a  rodinu 

Středa 

8. dubna 

 

  715   Martin za  rodiče Maxovy, živou a  přízeň a duše v očistci; 

          za základní školu Světlo a mateřskou školu Světýlko  

Čtvrtek 

9. dubna 

Zelený čtvrtek 

1800   Martin za rodinu Flachsovu a Zackovu  

Pátek 

10. dubna 

Velký pátek - den přísného postu 

1700   Martin       velkopáteční obřady 
  

Sobota 

11. dubna 

Bílá sobota 

VELIKONOČNÍ VIGILIE - VZKŘÍŠENÍ 

1800   Martin        za farníky 
 

 

12. dubna – slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

I.čt. Sk 10,34a.37-43 • II.čt. Kol 3,1-4 • Ev. Jan 20,1-9 

        Martin za rodinu Fialovu, Procházkovu a Novákovu; 

 za  manžela a celou živou rodinu; 

 za Andělu a Vítězslava Michálkovy, rodiče Popelkovy, živou 

a  rodinu a duše v očistci 

 

 

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. 
 

mailto:trebicmartin@volny.cz
http://www.trebicmartin.cz/

