Milá farní rodino.
Přeji vám (slovy naší statečné
„oblátky“ z Polné), aby se vám vydařil
letošní půst, a jste Ježíši blízko jako
Veronika a Šimon z Kyrény.
Chci vás také vyzvat k modlitbám
za naše politiky. Zdá se mi, že naše
křehká demokracie je v ohrožení. Dostihla nás komunistická minulost naší
země. Proto jsem rád, že jsme členy
Evropské unie. Ale máme se ještě
hodně co učit. Když je politik v zemích
západní Evropy z něčeho obviněn, odstoupí. U nás to, bohužel, zatím
nefunguje. Mimochodem víte, že základy unie vznikly na křesťanských
principech a hvězdy na vlajce symbolizují 12 hvězd kolem hlavy Panny
Marie?
Požehnaný půst přeje
P. Jiří Můčka, OMI
*******************************
Páteční křížové cesty v našem kostele
v postní době 16.30 h
9. 3. Modlitby matek
16. 3. CHO
23. 3. děti
30. 3. Velký pátek
- venkovní KC - 15.30 h,
- pro seniory v kostele 15.45 h
Klokotská burza - 3. 3. 2018 (sobota)
9 – 11 h - Emauzy - Klokoty
Sběr věcí 1. 3. čtvrtek - 18 – 18.30 h
pí Tomášová 608153042

Postní duchovní obnova
na Klokotech
sobota 17. března 2018
P. Günther Ecklbauer, OMI
Misionář milosrdenství
„PŮST DNES?“
14.30 promluva v Emauzích
16-17 h svátost smíření
16.30 růženec v kostele
17 h mše svatá s druhou promluvou
po mši svaté posezení v Emauzích
Postní iniciativa
„24 hodin pro Pána“ vyhlášená
papežem Františkem
Po celém světě budou 9. - 10. 3.
(pátek-sobota) otevřeny některé
kostely, jež nabídnou možnost zpovědi,
modlitby nebo rozhovoru s knězem.
My se v našem kostele připojíme
v pátek 9. 3. křížovou cestou v 16.30 h,
mší svatou v 17 h a následnou svátostí
smíření a tichou adorací s prosbou
za obrácení hříšníků do 20 h
PÁNSKÁ JÍZDA
S Ježíšem na hraně
velikonoční rekolekce o povolání
pro mladé muže 16-32 let
Plasy 29. 3. – 1. 4. 2018
Misionáři obláti (OMI)
vlastimil@oblati.cz
733755901










VELIKONOCE:
Prosíme o pomoc
velikonoční úklid kostela
a okolí středa 28. 3. v 8 h
Prosíme, kdo by mohl přinést
květiny a zelené na velikonoční
výzdobu v kostele, a to
do středy večera 28. 3.
(případně čtvrtku rána). Můžete
přispět také finančně v sakristii.
Všem předem děkujeme!
Prosíme o pomoc při hlídání
u Božího hrobu – 31. 3. na Bílou sobotu – 9 - 15 h
Napište se, prosím, v sakristii.
28. 3. středa Setkání
ministrantů – nácvik
na velikonoční liturgii v 18 h.
31. 3. na Bílou sobotu bude
ministrantský nácvik v 8 h
na velikonoční liturgii

Misie v Chiquitanii
Ve středeční podvečer 24. ledna byli
na tradiční setkání seniorů pozváni
nejen pravidelní účastníci, ale celá farnost. O své zkušenosti misionáře přijel
vyprávět P. Antonín Lukeš, misionář
Identes. Misie v Ekvádoru a Bolívii
jsou pro českou komunitu viditelně
srdeční záležitostí. Vyprávění o životě
místních obyvatel, poctivé přiznání, jak
moc zprvu západní člověk v duchu
kritizuje a porovnává zvyklosti místních. Ale i velké obohacení zkušenostmi samotných jihoameričanů v tom,
v čem oni jsou oproti nám napřed či
narozdíl od nás uchovávají základní
hodnoty. Také nám během vyprávění
P. Lukeš postupně odhaloval charizma
svého řádu a po tomto podvečeru
nezbývá Misionářům Identes než popřát, aby se otevření jejich semináře
v Bolívii podařilo a neslo plody. -hk

Princeznovské dovádění
MAŠKARNÍ
I když dětí málo bylo,
přesto v Klokotech to žilo.
V Emauzích se dovádělo,
soutěžilo, jedlo, pilo.
S hádáním jsme začali,
princezničku hledali.
Babetka, Eliška, Krasomila,
i Zlatovláska karneval navštívila.
Pohádky my rádi máme
a teď je už všechny známe.
Děkujeme, že jste přišli a už teď se
těšíme na další karneval!!
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
PRO SENIORY pod vedením
P. Martina Sedloně, OMI
OTEVŘÍT SE BOŽÍ POMOCI
14. – 16. 3. 2018 Panský dům ***
v Rožmitále pod Třemšínem
Doporučený příspěvek: 1 500,- (kdo
nemůže dá méně, kdo může, dá více)
v ceně je zahrnuta plná penze, 2x
nocleh, duchov. doprovázení. Závazné
přihlášky do 8. 3. – T. Pumprová
pumprova@dicb.cz; 380 420 313
Papežská misijní díla pořádají postní
duchovní obnovu na Klokotech

Misie srdce
duchovní slovo – misie na Srí Lance –
společenství – modlitba s Matkou
Terezou – pohyb a modlitba tancem –
venkovní křížová cesta
mše sv. v 17 h
dne: 17. 3. 2018
čas: od 9 do 18 h
doporučený příspěvek: 100,- Kč
přihlášky posílejte na
missio.cb@gmail.com do 10. 3. 2018

Cesta čaje
Missio Česká republika a Rakousko
na návštěvě projektů na Srí Lance
Dvě zástupkyně Papežských misijních
děl navštívily na Srí Lance projekty,
které zde z České republiky podporujeme. Během prvních únorových
dnů měly možnost se setkat s místními
misionáři, kteří mohou díky nám
poskytovat pomoc dětem bez domova,
navštívit národní kněžský seminář plný
studentů i vidět děti ve zdejším kvetoucím Papežském misijním díle dětí.
Zvláštní radostí bylo setkání s Misionáři obláty, které v Čechách známe
z plzeňské a budějovické diecéze.
„Naše Paní z Lanky oroduj za nás.“
V době druhé světové války zasvětil
tehdejší arcibiskup města Colombo
svou zemi Panně Marii, a ta zemi
skutečně od jakéhokoli napadení
ochránila. Tuto ochranu tady zvláštním
způsobem cítíte na každém kroku.
Přesto naše evropská výprava přijíždí
do země, kde křesťané tvoří menšinu
vedle dalších třech náboženství, tedy
buddhismu, hinduismu a islámu. Nejvýmluvněji se vás tento fakt dotkne
v Matale, kde lze chrámy všech čtyř
vyznání navštívit na jedné hlavní ulici.
Každé z nich můžeme nyní ze
zkušenosti popsat, ale z našeho úhlu
pohledu je zajímavý znak křesťanů
zřetelný pro všechny obyvatele – to
jsou ti, kdo pomáhají všem bez rozdílu.
Toto vám řekne úředník na poště
(a pošle vás sbírat děti na ulici, protože
jste křesťan a na vás se může obrátit),
i vedoucí dětského domova, když vám
ukazuje dokumenty dětí.
Na ostrov směřují davy turistů z celého
světa a jasným důvodem je krása této
země. Na jednom prostoru najdete
překrásné pláže u oceánu, hory s čajovými plantážemi, téměř divokou

džungli ve vnitrozemí i historická
města stará tisíciletí. A obraz britské
kolonie vám připomene stařičký vlak
projíždějící skrze celý ostrov, přes
údolí nad klenutých mostech.
V rozhovorech nad prací Papežských
misijních děl se dotýkáme reality
běžného života zdejších obyvatel.
Neocitáme se v zemi ohrožené
bezprostředním ohrožením a tak má
zdejší národní kancelář prostor na budování nejen struktury přímé pomoci –
podporování projektů, kde má naše
pomoc smysl, ale i práci ve formaci
dětí a dospělých k vzájemné odpovědnosti. Některé dny máme pocit, že
jsme nejen na vizitaci našich projektů,
ale na neplánované konferenci o naší
společné práci a velmi intenzivně se
tady v terénu od sebe navzájem učíme.
Několikrát navštěvujeme shromáždění
dětí z Papežského misijního díla dětí,
mluvíme s nimi o jejich setkáváních
a radostech a starostech. Zdejší cíle
jsou definovány velmi jasně: děti
ve víře vzdělávat – učit je víru žít –
víru šířit. Pohled na skupinky asi
tisícovky dětí a jejich mladé ustarané
animátory, aby vše dobře proběhlo, vás
uklidní, že na světě je ještě něco
v pořádku. Spolu s P. Wallnerem,
OCist.z rakouské kanceláře si pojmenováváme viděné: tato církev kvete,
roste a je plná života. V tom ji určitě
chceme podpořit (i se od ní „nakazit“).
Další oblastí je ale reálná chudoba
většiny obyvatel, která některé z nich
nutí dokonce opouštět své děti a nechávat je alespoň u dveří dětských
domovů. Nedokončený proces obnovy
země po 30leté kmenové válce,
ničivém tsunami, protože velké sumy
peněz z celého světa zmizely neznámo
kde. A tak ještě dnes můžete hned
vedle překrásných pláží u oceánu

potkat bídu, která vás nutí se stydět.
A tu se opakuje naše hrdost na církev,
jejíž jsme součástí – přes všechnu
nedokonalost, kterou se někdy vyznačuje – poskytuje fungující síť, aby se
pomoc dostávala tam, kde je potřeba.
Její členové nečekají, až přijde pomoc
od státu, až vše začne fungovat tak, jak
má. Začínají sami, trpělivě a někdy
velmi skrytě pracují mezi potřebnými.
Znak kvetoucí církve? Národní kněžský seminář naplněný 300 studenty?
Znak živé církve? Charitní práce
s opuštěnými dětmi v dětských domovech? Rády vám o tom budeme
vyprávět, klidně i s popíjením srílanského čaje přímo ze zdejších plantáží,
kterého máme v zavazadlech celkem
téměř 5 kilogramů. Přidáme i pár slov
o výrobě sloního papíru. Pro farnosti
i školy připravujeme přednášky a vstupy do škol, v nichž chceme na obecném
tématu cesty čaje do našeho ranního
hrnečku představit co nejširší veřejnosti
jak tuto krásnou zemi, tak misijní dílo
církve. Radek Gális a Hana Koukalova
Více informací o naší pomoci na webu
missio.cz a facebooku Papežských
misijních děl. Požádat o přednášku
ve farnosti nebo vstup do škol na téma
Cesta čaje můžete na:
missio.cb@gmail.com
Postní kasičky (najdete v kostele) příspěvky budou rozděleny na dvě
části. Polovina bude použita na projekt
MMD pro Kongo a polovina bude
použita prostřednictvím pastoračního
týmu na pomoc při pastorační činnosti
v diecézi za účelem poznávání Krista
naukou a výchovou.

Elektřina do školy v Kongu
Postní projekt - Kinshasa, P. HABELL
„Kdo chce získat lidi, musí začít u dětí,“ řekl jeden velký misionář. Budeme
mluvit o státem opomíjeném předměstí
hlavního města Kinshasy, Kilambě,
s 54 000 obyvateli, kteří se v této
vesnické oblasti živí především zemědělstvím. Mnohé zahrady a pole byly
ale vyvlastněny Číňany pro výstavbu
silnic, takže rodiny chudnou víc a víc.
Bída se dotýká nejvíce dětí a mladých.
Mnozí jsou bez práce a kvůli tomu hladoví. Vybudovali jsme školní komplex,
abychom mohli sbírat děti z ulice.
Do školy nyní chodí více než 600 dětí,
které jsou tím zachráněny před životem
na ulici. Do této chvíle se o ně nikdo
nestaral. Státní úřady selhávají. Problémy nevidí nebo je nechtějí vidět.
Pokoušíme se dětem zprostředkovat
školní řád a vyučujeme je. Postavili
jsme šest jednoduchých školních tříd,
ale bohužel nám ještě chybí elektřina,
takže především ráno nemůžeme kvůli
nedostatku světla vyučovat. Proto se
odvažujeme zaklepat u vašich dveří,
zda byste nám pomohli vybudovat
elektrické rozvody, aby alespoň ve škole elektřina fungovala a děti mohly být
přiměřeně vyučované. Podle našich
dosavadních propočtů bychom potřebovali sehnat 22 000 euro. Od rodičů
tuto pomoc nemůžeme očekávat.
Mnohokrát děkujeme!
Velikonoční dílna v Emauzích
Zelený čtvrtek 29. 3. 9-12 h
S sebou přezuvky. Prodej výrobků
v neděli 1. 4. po mši svaté.
Výtěžek bude použit na postní projekt
ELEKTŘINA DO ŠKOLY V KONGU

Začít znovu aneb
Jak dál po rozchodu či rozvodu
Emauzy - 13.3.,20.3. a 27.3. – 17.45 h
V poutním domě Emauzy se od 13. 2.
schází každé úterý večer skupinka asi
dvanácti lidí na kurzu s názvem Začít
znovu. Jedná se o šest setkání určených
pro lidi, kteří prožili rozpad partnerského vztahu či přímo manželství. Každý
večer začíná společnou večeří. Následují krátké přednášky lektora kurzu
Jana Hučína na připravená témata
střídané s diskusí ve skupinkách. Cílem
kurzu je nejen se dozvědět, jak řešit
konkrétní situace po rozvodu, ale
především sdílení vlastních zkušeností,
bolestí a zážitků. Podobné kurzy probíhaly v Praze, Brně a v Pardubicích. Jak
potvrzují mnozí účastníci těchto kurzů:
„Začínali jsme kurz jako mnohdy
cizí neznámí lidé, plni ostychu a bolesti. Končíme kurz jako společenství
lidí, kteří v kurzu nalezli přátele, kteří
jim jsou oporou.“ Například absolventi
podzimního pardubického kurzu se
dále stýkají, uskutečnili společný výlet
do Prahy, plánují společnou návštěvu
plesu, další výlety, v červnu víkendové
vodácké setkání. Během týdne jsou
v telefonickém a e-mailovém kontaktu.
To vše jim dává sílu unést nelehkou
životní situaci, ale také pomáhat dalším
lidem mimo skupinu, kteří se ocitli
v podobných těžkostech, cítí osamění,
zklamání a mnohdy nepřijetí. Vše
nasvědčuje tomu, že i klokotská
skupinka rozvedených se stane takovýmto společenstvím otevřeným přijímat všechny, jejichž partnerský vztah
z nejrůznějšího důvodu ztroskotal
a kteří chtějí začít znovu. Pro všechny,
kterých se předchozí věty týkají, je
připravena stránka www.zacitznovu.cz.
Zde naleznou nejen informace o při-

pravovaných kurzech a akcích již
fungujícího společenství, ale i kontakt
na koordinátory projektu Začít znovu,
s nimiž mohou třeba i domluvit
pořádání kurzu pro skupinku zájemců
přímo v jejich městě.
Pavel Kubec

Ohlédnutí za hudebněliterárním salónem v Emauzích.
Oslava Boha, života a přírody plynule
proplouvala mezi tóny klavíru, houslí,
lyry, flétny, violoncella a kytary.
Hudba a poezie nám prohloubila radost
z Boží existence a z krásy umění.
Pro lepší představu následuje poetické
a výstižné shrnutí.
Hudebně-poetický salon II (zpětně,
strukturovaně)
Kdy: 27. 1. v odpoledních hodinách
Kdo: účinkující z prvního salonu
a přidavší se noví, malí, mladí i velcí
Hudba: Norský tanec - R. Grieg
(klavírní duo). Růžencová sonáta č.1H.I. Biber (housle, violoncello, kytara)
Cello
sonáta
B.Romberg
(violoncello). Podzimní fantazie-J.
Vrkoč (housle, klavír, violoncello).
Contradance I. a II. - J.Ch. Naudot
(flétna). Sarabanda - M. Schippel (lyra)
Básně: autorská tvorba poetická,
patetická, vzletná i veselá (M.
Svatková, M. Věncek)
Píseň sněhové vločky (přednes Terezka
P.)
Jak: společně, radostně, nostalgicky
i vesele, tradičně, příjemně
Proč: *pro radost ze společenství
známých *pro nová seznámení
*pro okouzlení živou hudbou i poezií
*pro přítomný okamžik *pro čisté bytí
*pro požehnání
Kdy příště: Za rok... i dříve?
Děkuji za pozvání a možnost být
součástí :)
MS

I když kříž dolehne
Statisíce lidí umírají, ale nikoho z nás,
protože jsou pro nás neznámí, to příliš
nezajímá. Jen když umře někdo nám
blízký, tak nás to zasáhne. I mně
v loňském roce odešli dva blízcí
spolužáci a celoživotní přátelé. A jak
také zjišťuji, přicházejí mým vrstevníkům i mně zdravotní potíže a těžkosti
přiměřené věku. Co teď, jak se ke
všemu postavit, jak se se vším vyrovnat
v mysli?
Navštívil jsem dlouholetého přítele
kněze, který se na stáří vrátil z Itálie, P.
Františka Hranáče. V rozhovoru s ním
jsem došel k určitým poznatkům, se
kterými se chci s Vámi podělit:
1. Odchod někoho našeho blízkého
a těžkosti v nemoci jsou pro nás upozorněním, že i nemoc a smrt jsou plně
součástí naší existence. Je zde kategorický dotaz! Jsi připraven? Jsi
vnitřně svobodný od negativních
vazeb?
2. Každá nemoc je pro nás znamení.
Důležité je zastavit se a jít do sebe.
Úkolem je najít správný vztah k sobě.
To je mlčení, nahlížení do svého nitra,
najití vnitřního prostoru a vnitřní
svobody, kdy nejsme ničím spoutáni.
Dnešní pojem aktivity je ve skutečnosti
největší pasivita. Aktivní člověk vládne
sám sebou a nenechá se vláčet žádnými
zbytečnými aktivitami a není ovládán
stimuly vnějšími i vnitřními.
3. Začít se více věnovat sobě než
druhým – což není egoismus, ale řád
lásky. Změnit hierarchii hodnot a na
první místo dát vztah já a Bůh. Snažit
se co nejvíce přiblížit Bohu.
4. Jak říkal svatý otec Pio z Pietrelciny
nemáme se ničím trápit: „Minulost
svěřit
Božímu
milosrdenství,
přítomnost lásce a budoucnost Boží
prozřetelnosti.“ Z toho vyplývá zásadní

závěr.
Jsme
spaseni
Božím
milosrdenstvím a není třeba se stresovat negativními myšlenkami. Žít
přítomný okamžik v lásce k Bohu a
bližnímu. Moje chyba je zakalkulovaná
v Boží prozřetelnosti a milosrdenství.
5. Přestože na nás útočí bolesti nemoci,
snažme se udržet mysl v klidu. Jak?
Častou modlitbou i velmi krátkou,
zvláště v noci, když nemůžeme spát
a na mysl se nám vkrádají smutné
myšlenky,
každodenní
modlitbou
růžence, modlitbou Novén k Panně
Marii a svatým, čtením Bible a uvažováním nad textem, rozmluvou se
svátostným Ježíšem a častější účastí na
mších svatých.
Pokud nás přesto v naší mysli něco
trápí, můžeme se vrátit do minulosti, až
do svého mládí, litovat a napravit svá
minulá zanedbání v dobré svaté
zpovědi. Dále se snažit naplnit to, co je
napsáno výše. Pak si udržovat čisté
svědomí měsíční svatou zpovědí se
svatým přijímáním, k čemuž nás
nabádá Pán Ježíš i Panna Maria, a to
zvláště na první pátek nebo první
sobotu v měsíci, spojenou s milostí
spásy našich duší. Využijme nyní
v postní době velkou ochotu oblátů zde
na Klokotech a přijďme se vyzpovídat
a tak se usmířit s Pánem. Možnost je
každý pátek od 17.30 do 20 h nebo jiný
den mimo neděli od 16.30 do 17 hodin.
Vy, co budete číst tyto řádky, promiňte
mi moje osobní vyznání. Nebývá to
v současné společnosti tak časté
a mnohdy je to bráno spíše jako
slabost. Moje situace se ale může
opakovat i ve Vašich životech a tak si
myslím, že je docela důležité abyste
věděli, jak je možné se k problémům
postavit a jak lze získat vnitřní klid a
radost, i když kříž dolehne.
Ing. Jan Krátoška

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2018
Klokoty
Květná (pašijová) neděle 25.3. mše svatá se svěcením ratolestí:
Svátost smíření ve Sv. týdnu
Zelený čtvrtek 29.3.
- mše na památku Večeře Páně
Velký pátek 30.3.
- velká křížová cesta v přírodě
- velkopáteční obřady
Bílá sobota 31.3.
- modlitby u Božího hrobu
Novéna k Božímu milosrdenství
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
- vigilie – sobota 31.3.
- den slavnosti – neděle 1.4.
- mše sv.

10.00
s chrám.sborem

Pondělí velikonoční 2. 4.
- mše svatá
Novéna k Božímu milosrdenství

8.30

Jistebnice

Pohnání

8.45
15.00 kř.cesta
k „Magdaléně„

Ratiboř.
Hory

11.30

1 hod. přede mší
9.00 Klokoty-Emauzy – velikonoční dílna pro děti
17.00
s chrám.sborem

18.30 fara

15.30 a 15.45*
17.00
s chrám.sborem

19.00

17.00

15.00

17.30

21.00

19.00

9.00 – 15.00
15.00
19.30
10 h(žehnání pokrmů)
s chrám.sborem

Novéna k Bož. milosrdenství
řeckokatol.mše sv. (žeh.pokrmů)

Dražice

15.00
16.00
10.00 (žehnání
pokrmů)
15.00

8.30
žehnání
pokrmů
8.30
žehnání
pokrmů
Drhovice

8.45

11.30

8.45

h Velká klokotská křížová cesta
15.45 h Křížová cesta v kostele pro seniory (při nepříznivém počasí pro všechny)

* 15.30

Novéna k Božímu milosrdenství v Klokotech
začíná na Velký pátek 30. 3. 2018 - po Křížové cestě (v kostele) před růžencem
31. 3., 1. a 2. 4. – v 15 h, 3. - 7. 4. – 16.15 h
zakončena bude adorací 8. 4. v Neděli Božího milosrdenství v 15 h
(možnost přistoupit ke svátosti smíření)

„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří
ve mně, i kdyby zemřel, bude žít.“ Jan 11,25
Požehnané Velikonoce vám přeje
oblátská komunita a pastorační tým

10.15

10.30
Ratibořice

Poselství papeže Františka k postní době 2018
07. 02. 2018 téma: Půst a Velikonoce Rubrika: Papež František
K letošní postní době, která začíná ve středu 14. února vydal papež František
poselství, ve kterém vycházel z Matoušova evangelia. Konkrétně z verše: „Protože se
značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12) Papež František
upozorňuje na falešné proroky, kteří zbavují lidi důstojnosti, svobody a schopnosti
milovat; dále na zamrzlé srdce, a to, že lásku ničí chamtivost po penězích. Jako lék
nabízí papež modlitbu, půst a almužnu, která by se podle něj měla stát skutečným
životním stylem. Celý text poselství předkládáme v českém znění.
„Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12)
Drazí bratři a sestry,
znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro přípravu na velikonoční svátky nám Bůh
ve své prozřetelnosti každý rok nabízí postní období jako „svátostné znamení našeho
obrácení“.[1] To nás vybízí a zároveň nám umožňuje, abychom se celým srdcem
a celým životem vrátili k Pánu.
Tímto poselstvím chci i letos celé církvi pomoci, aby tento čas milosti prožívala
s radostí a v pravdě. Přitom se chci inspirovat Ježíšovými slovy z Matoušova
evangelia: „Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“
(24,12).
Tato slova se objevují v kázání o konci časů a zazněla v Jeruzalémě, na Olivové hoře,
kde později začalo Pánovo utrpení. V odpovědi na otázku učedníků Ježíš předpovídá
velké strasti a popisuje situaci, ve které se společenství věřících může snadno
ocitnout: uprostřed bolestných událostí, kdy falešní proroci svedou lid na scestí,
a v mnoha srdcích ochladne láska, která je jádrem evangelia.
Falešní proroci
Zaposlouchejme se do evangelního úryvku a snažme se porozumět, do jakého
převleku se tito falešní proroci skrývají.
Mohou se jevit jako „zaříkávači hadů“, kteří manipulují lidskými city, aby druhé
zotročili a odvedli tam, kde je chtějí mít. Kolik jen Božích dětí je hypnotizováno
chvilkovým potěšením, které si pletou se skutečným štěstím! Kolik jen mužů a žen je
uchváceno snem o bohatství, který z nich činí jen otroky zisku a malicherností! Kolik
jen jich žije v přesvědčení, že si vystačí sami, a nakonec se stávají oběťmi vlastní
samoty!
Falešní proroci mohou být také „šarlatány“, nabízejícími z utrpení snadná a okamžitá
východiska, která se ale brzy ukážou být naprosto bezcenná. Kolika jen mladým
lidem se nabízí falešný všelék v podobě drog, vztahů na jedno použití a snadného, ale
nepoctivého zisku! A kolik dalších jich je lapených do osidel výhradně virtuální
existence, v níž se vztahy jeví jako snadnější a rychlejší, ale nakonec se projeví jako
bezcenné! Tito podvodníci nabízejí věci bez skutečné hodnoty, a přitom lidi zbavují
všeho nejcennějšího: důstojnosti, svobody a schopnosti milovat. Je to pokušení
marnivosti, kvůli kterému se naparujeme jako pávi, ale nakonec se dočkáme jenom
výsměchu, kterého se nelze zbavit. A není divu: ve snaze zmást lidské srdce ďábel,
tento „lhář a otec lži“ (Jan 8,44), odjakživa předkládá zlo jako dobro, faleš jako
pravdu. Každý z nás je proto vybízen, aby se zahleděl do srdce a zkoumal, zda se

nestává obětí těchto falešných proroků a jejich lží. Musíme se naučit neulpívat
na tom, co se nabízí jako první dojem, ale dívat se pod povrch a zkoumat, co v našem
srdci zanechává dobré a trvalé stopy, protože to pochází od Boha a slouží nám to
ke skutečnému dobru.
Zamrzlé srdce
Dante Alighieri ve svém popisu pekla představuje ďábla, jak sedí na ledovém
trůnu,[2] uprostřed mrazivého osamocení bez lásky. Ptejme se: Jak se stane, že v nás
ochladne láska? Jaká znamení nám naznačují, že v nás láska začíná chladnout?
Lásku víc než co jiného ničí chamtivost po penězích, „kořen všeho zla“ (srov. 1 Tim
6,10). Brzy ji následuje odmítání Boha a jeho pokoje, kdy před útěchou z jeho slova
a svátostí dáváme přednost své opuštěnosti.[3] To vše vede k násilí obracejícímu se
proti každému, koho považujeme za hrozbu pro své „jistoty“: proti nenarozenému
dítěti, proti nemocnému starci, proti přicházejícímu hostu, proti cizinci anebo proti
bližnímu, který nesplňuje naše očekávání.
Němým svědkem této ochládající lásky je také stvořený svět. Země je otrávena
odpadem, odhozeným z nedbalosti anebo kvůli vlastním zájmům. Moře, sama
znečištěná, ukrývají ostatky nesčetných ztroskotaných obětí nucené migrace. Nebesa,
podle Božího záměru vzniklá proto, aby mu zpívala chválu, rozdírají stroje,
ze kterých se dolů snáší nástroje smrti.
Láska může ochladnout také v našich společenstvích. V apoštolské exhortaci
Evangelii gaudium jsem se pokusil popsat ty nejviditelnější projevy takového
nedostatku lásky. Jsou jimi sobectví a duchovní lenost, sterilní pesimismus, pokušení
k uzavírání se do sebe, vzájemné válčení a také mentalita zesvětštění, kvůli níž se
zajímáme jen o to, co je vidět, a tak polevujeme ve svém misijním nadšení.[4]
Co máme dělat?
Možná ve svém nitru anebo okolo sebe zpozorujeme znamení, která jsem právě
popsal. Tehdy nám však církev, naše matka a učitelka, společně s mnohdy hořkým
lékem pravdy nabízí v tomto postním období také sladký a uzdravující prostředek
modlitby, almužny a postu.
Když věnujeme více času modlitbě, umožníme svému srdci, aby se zbavilo všech
skrytých lží, kterými sami sebe klameme,[5] a nalezlo útěchu v Bohu. On je náš Otec
a chce, abychom měli život.
Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém bližním bratra
nebo sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně. Jak bych si přál, aby se almužna
pro každého z nás stala skutečným životním stylem! Jak bych si přál, abychom jako
křesťané následovali příklad apoštolů a v dělení se o majetek viděli hmatatelný
doklad společenství, které v církvi žijeme! Posloužím si proto slovy, kterými svatý
Pavel vybízí korintské křesťany, aby uspořádali sbírku na církev v Jeruzalémě,
„neboť vám to bude k užitku“ (2 Kor 8,10). Obzvlášť to platí v době postní, kdy
mnohá společenství konají sbírky na pomoc církvím a lidem v nouzi. Přesto bych si
přál, abychom také při našich každodenních setkáních vnímali, že kdykoli nás bratr
prosí o pomoc, obrací se na nás sám Bůh. Každou almužnou se zapojujeme do péče,
kterou Bůh ve své prozřetelnosti projevuje všem svým dětem. Pokud dnes skrze mě
pomohl mému bratru, nemůže se zítra postarat i o mé potřeby? Nikdo totiž není
štědřejší než Bůh.[6]

Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje nás a je významnou příležitostí k růstu.
Na jednu stranu nám umožňuje prožít, co musejí snášet lidé postrádající i to,
co nezbytně potřebují, lidé den co den sužovaní hladem. Na stranu druhou odráží stav
našeho vlastního ducha, který hladoví po dobru a žízní po životě v Bohu. Půst nás
probouzí a působí, že jsme vnímavější vůči Bohu i bližnímu. Oživuje naši touhu
poslouchat Boha, který jediný dokáže utišit náš hlad.
Přál bych si, aby můj hlas dosáhl i za hranice katolické církve a dostal se k vám
všem, mužům a ženám dobré vůle, kteří jste otevření zaslechnout Boha. Možná vás
tak jako nás zneklidňuje, jak se světem šíří neklid, možná vám dělá starosti chlad,
který ochromuje srdce i skutky, a možná pozorujete, jak slábne vědomí, že tvoříme
jednu lidskou rodinu. Přidejte se tedy k nám, abychom společně prosili Boha,
společně se postili a společně nabízeli to, co máme, svým bratřím a sestrám v nouzi.
Velikonoční oheň
Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem nastoupili
s nadšením a nechali se podpírat almužnou, postem a modlitbou. A kdyby se občas
zdálo, že plamen lásky v mnoha srdcích začíná skomírat, vězme, že pro Srdce Boží to
nikdy neplatí! On nám stále dává nové příležitosti, jak znovu začít milovat.
Jedním z takových okamžiků milosti bude i letos iniciativa „24 hodin pro Pána“,
která celé společenství církve zve, aby přijalo svátost smíření spojenou
s eucharistickou adorací. V roce 2018 se inspiruje slovy žalmu „u tebe je odpuštění“
(130,4) a uskuteční se od pátku 9. března do soboty 10. března. V každé diecézi
zůstane po čtyřiadvacet souvislých hodin otevřen alespoň jeden kostel a nabídne
příležitost k eucharistické adoraci i svátostné zpovědi.
Při vigilii Zmrtvýchvstání budeme znovu slavit jímavý obřad rozsvícení velikonoční
svíce: toto světlo získané z „nového ohně“ postupně přemůže temnotu a osvětlí
bohoslužebné shromáždění. „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo
promění,“[7] abychom všichni mohli znovu prožít to, co zažili učedníci na cestě
do Emauz. Budeme-li naslouchat Božímu slovu a čerpat posilu z eucharistického
chleba, bude i v našem srdci stále vroucněji planout víra, naděje a láska.
Ze srdce vám žehnám a modlím se za vás všechny. Nezapomínejte se, prosím, modlit
i vy za mě.
Vatikán 1. listopadu 2017 slavnost Všech svatých
František
********************************************************************
Národní pochod pro život a rodinu
Praha-sobota-7.4.2018
Pouť do Polska 27.4. - 1.5.2018
Začátek 10.30 katedrála
Čenstochová – Licheň – Malbork –
Zakončení 16 h
Gdaňsk
Více na www.pochodprozivot.cz
Cena 5400 Kč. Pouť je vhodná i pro
*******************************
seniory, není fyzicky náročná.
TAMMÍN 9.-11. 3. 2018
Přihlášku nutno odevzdat do konce
Bohoslovci zvou mladé muže
března P. Mariuszovi,OMI,
na duchovní víkend v semináři
Přihlášku najdete v kostele.
více na seminar-praha.cz

Zveme všechny
na „Modlitební triduum
Modliteb matek“v pátek 23. 3. v 15.45 h v Emauzích,
po mši svaté výstav Nejsvětější
svátosti a svátost smíření
- v sobotu 24. 3. v 15.45 h
v Emauzích,
po mši svaté krátká adorace v kostele
v neděli 25. 3. v 15 h zakončení
tridua v kostele
SVATÁ ZEMĚ „Modlitba za národ“
Pouť českobudějovické diecéze
za účasti Mons. Vlastimila Kročila
9.10.-16.10.2018 www.palomino.cz
Cena 21.900 Kč cestovní kancelář
PALOMINO, č. zájezdu 61818
Enter camp & junior
ENTERjunior: 22.7.-28. 7. (13-15 let)
ENTERcamp: 30.7.-5. 8. (16-23 let)
Diecézní centrum života mládeže Ktiš
Entercamp.cz,
facebook.com/camppromlade
Diecézní setkání mládeže
23.-24. 3. 2018 České budějovice
„…Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla
milost u Boha.“ (Lk 1,30)
www.dcm.bcb.cz
Studentský Velehrad - celostátní
setkání vysokoškoláků
Je to na tobě
19.-22.4.2018studentskyvelehrad.cz
Církevní základní škola OrbisPictus, Budějovická 825, Tábor
Vás zve 3. a 4. 4. 2018 od 9 do 16 h
na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní
rok 2018/19 www.orbiska.cz

21.3. Emauzy – 18 h – přednáška ČKA
Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Vztah lékaře a pacienta
od středověku po současnost
Jarní prázdniny nejen na
Klokotech - 7. a 8. 3. bude pro děti
připraven prázdninový program
- středa - výlet do Prahy,
čtvrtek - program v Emauzích.
Přihlášky u M. Šittová, 776 707 268
majasittova@seznam.cz,
M. Frejlachová, 739 182 739
Mfrejlachova@gmail.com, více
informací na nástěnce a klokoty.cz
OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot
 2. 3. – První pátek v měsíci
Celodenní adorace v kostele 11-16.30
h, 17.30-18.45 h adorace s modlitbami
a zpěvem, 18.45 - 20 h tichá adorace.
Adorace a svátost smíření v kostele
každý pátek 17.30 – 20 h
Prosíme, napište se v sakristii
na adorační službu.
 3. 3. – sobota – Emauzy - Burza
 13. 3. – úterý - Emauzy – 18 h Farní rada
 14. 3. – středa – 17.45 h. - Emauzy
– posezení u čaje nad Biblí
 17. 3 – sobota - 9-18 – Misijní
klubko – postní duchovní obnova
 18. 3. – neděle - CHO – 18 h
 16. 3. – pátek – Večer chval
 16. 3. – pátek – Emauzy – Kající
pobožnosti pro děti – 14 h
 9. 3. – pátek – mše a adorace – 24
hodin pro Pána
 25. 3. – neděle – 16 h –
řeckokatolická mše sv.
 25. 3. – neděle – změna času,
sbírka na nové toalety
 28. 3. – středa - Emauzy – 17.45 h
Setkání seniorů

Klokoty - události březen 2018

Pokud není
uvedeno jinak,

mše sv.
Emauzy - 18-18.30 sběr věcí na burzu
každý den
První pátek v měsíci - celodenní adorace - kostel 11-16.30 h,
17.30-18.45 h adorace s modlitbami, 18.45-20 h - tichá ador.
po-so 17 h
svátost smíření 16.30 - 17 h, 17.30 - 20 h
mše sv. v 17 h
ne 10 h
Křížovou cestu povede Farní rada - 16.30 h v kostele
stř-nemocnice
Emauzy-16 nábož. předškoláci
18.15 h
3.3. sobota 1. sobota v měsíci, po mši sv. požehnání
Emauzy - BURZA - 9 - 11 h
4.3. neděle 3. neděle postní
mše svatá v 10 h
6.3. úterý
Emauzy - 9.30 - Benjamínek
15.45 - Modlitby matek
7.3. středa
Jarní prázdniny - děti - výlet Praha (čtvrtek-Emauzy)
18.15 h mše sv. v nemocnici
9.3. pátek
Křížovou cestu povede Modlitby matek - 16.30 h v kostele
"24 hodin pro Pána"
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h
11.3. neděle 4. neděle postní
mše svatá v 10 h
13.3. úterý
Fatimský den, výroční den zvolení papeže Františka
Emauzy - 9.30 - Benjamínek
18 h - Farní rada
14.3. středa
Emauzy - 17.45 h - Posezení u čaje nad Biblí
18.15 h mše sv. v nemocnici
16.3. pátek
Křížovou cestu povede společenství Charismatické obnovy - 16.30 h v kostele
Emauzy - Kající pobožnost pro děti - 14 h
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h + Večer chval 17.45 h
17.3. sobota Emauzy - Duchovní obnova P. Günther, OMI - "Půst dnes" - 14.30 h
Emauzy - postní Duchovní obnova PMD "Misie srdcem" - 9 h
svátek P. Vlastimil Kadlec, OMI i biskup Mons. Vlastimil Kročil
18.3. neděle 5. neděle postní
Emauzy - CHO - 18 h
Dětská mše sv. v 10 h
19.3. pondělí Slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie - doporučený svátek
20.3. úterý
Emauzy - 9.30 Benjamínek
⃰ P. Tomáš Vyhnálek, OMI
21.3. středa
Emauzy - 18 h - přednáška ČKA - Vztah lékaře a pacienta … Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.
23.3. pátek
Křížovou cestu povedou děti - 16.30 h v kostele Modlitby matek - Emauzy - 15.45
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h
24.3. sobota Modlitby matek - Emauzy - 15.45, po mši sv. krátká adorace neděle - 15 h - kostel
25.3. neděle Květná (pašiová) neděle přineste si kočičky mše svatá v 10 h + sbírka na toalety
16 h řeckokatolická mše sv.
změna na letní čas - posouvá se z 02 na 03 h
27.3. úterý
Emauzy - 9.30 Benjamínek
28.3. středa
Emauzy - setkání seniorů - 17.45 h
18.15 h mše sv. v nemocnici
Velikonoční úklid kostela a okolí - 8 h
Nácvik ministrantů na velikonoč.obřady - 18 h
29.3. čtvrtek Zelený čtvrtek
Emauzy - Velikonoční dílna od 9 h
mše sv. v 17 h
30.3. pátek
Velký pátek - den přísného postu
Velkopáteční obřady v 17 h
Velká klokotská křížová cesta 15.30 h., v kostele 15.45 - senioři
Novéna k Božímu milosrdenství po kříž. cestě v kostele před růžencem svátost smíření 17.30-20 h
31.3. sobota Bílá sobota
kostel otevřen 9-15 h
Novéna k Božímu milosrdenství v 15 h
Nácvik ministrantů na velikonoční obřady - 8 h
Velikonoční vigilie - 19.30 h
1.4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
mše sv. v 10 h s žehnáním pokrmů
po mši sv. prodej výrobků z velikonoč. dílny
Novéna k Bož. milosrdenství v 15 h
16 h řeckokatolická mše sv. s žehnáním pokrmů
2.4. pondělí Pondělí v oktávu velikonočním
mše sv. v 10 h., na konci mše sv. žehnání pokrmů
Novéna k Božímu milosrdenství v 15 h
Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h, v pátek 17.30 - 20 h nebo kdykoliv po domluvě.
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03
tel: 381 232 584 e-mail: klokotyomi@volny.cz http://www.klokoty.cz
http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet čeké spořitelny 4634722329/0800, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
Farní vikáři na Klokotech: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431
P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
Pastorační asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306
Mgr. Jana Ryjáčková, tel.: 730 572 937 (731 402 906)
Diecézní ředitelka PMD - Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.
1.3. čtvrtek
2.3. pátek

