
 

 

 

 

 

 

 

Milá farní rodino, 

Popeleční středou (6. března) vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je 

přípravou na oslavu Velikonoc. Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení 

kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 

3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením 

pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý 

z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem 

svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně 

se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává 

ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích) 

posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.  

"Jak důležité je slyšet a přijmout tyto výzvu právě v této naší době! Jsme omezenými 

tvory, hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který 

deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá 

v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha, 

něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu." (Benedikt XVI.) Ježíšova 

výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především 

na vnější skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, 

na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. 

Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální 

rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého 

života k Bohu. Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési "duchovní gymnastiky", 

ale je především působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost 

začít znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se 

odpovídat adekvátním způsobem.  

Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují 

podle potřeb doby. Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: 

1/ modlitba, 2/ odříkání – „půst“ a 3/ „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, 

kdo jsou na tom hůře než my. Vedle klasických forem se současné době v řadě zemí 

rozšiřuje např. "ekologický půst" - omezení zbytečných jízd autem, půst od věcí, které 

nám zabírají (zbytečně) mnoho času - jako např. půst od počítače, sociálních sítí apod. 

Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu 

k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i 

ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.  

(Převzato z Vira.cz) 
K vnitřnímu obrácení žehná sobě i vám P. Jiří Můčka, OMI 



POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 

Slovo Boží je dar. Druhý člověk je dar 

Drazí bratři a sestry, 

postní doba je novým začátkem a 

cestou, která vede k bezpečnému cíli: 

k velikonočnímu zmrtvýchvstání a 

ke Kristovu vítězství nad smrtí. Toto 

období se vždy na nás obrací s naléhavou 

výzvou k obrácení; křesťan je povolán 

k tomu, aby se vrátil k Bohu „celým 

srdcem“ (Joel 2,12), neuspokojoval se 

průměrným životem, ale aby ve svém 

přátelství s Pánem rostl. Ježíš je věrným 

přítelem, který nás nikdy neopustí, a 

přestože hřešíme, trpělivě očekává, že se 

k němu vrátíme. Tímto očekáváním 

projevuje svou vůli k odpuštění (srov. 

Homilie při mši sv., 8. ledna 2016). 

Půst je příznivou dobou pro to, aby se 

zintenzivnil duchovní život 

prostřednictvím posvátných prostředků, 

které nám církev nabízí: půst, modlitba a 

almužna. V základě toho všeho spočívá 

Boží slovo, k jehož vytrvalejšímu 

poslechu a meditaci jsme v tomto období 

zváni. Zvláště bych se chtěl pozastavit u 

podobenství o boháči a Lazarovi (srov. 

Lk 16,19-21). Nechme se inspirovat touto 

tak významnou pasáží, jež nám poskytuje 

klíč k pochopení toho, co máme konat, 

abychom dosáhli pravého štěstí a věčného 

života, a povzbuzuje nás k upřímné 

konverzi. 

1. Druhý člověk je darem 

Podobenství začíná tím, že představuje 

dvě hlavní osoby, avšak pouze chuďas je 

popsán podrobněji: nachází se v zoufalé 

situaci a nemá sílu se z ní dostat; leží u 

boháčových dveří a jí drobty, které 

spadnou z jeho stolu, po celém těle má 

rány a přicházejí psi, aby mu je lízali 

(srov. v. 20-21). Je to pochmurný obraz 

poníženého a pokořeného člověka. 

Scéna vyzní ještě dramatičtěji, když 

vezmeme v úvahu, že chuďas se jmenuje 

Lazar; jméno plné příslibů, jež doslova 

znamená „Bůh pomáhá“. Nejedná se tedy 

o anonymní osobu, ale má přesné rysy a 

představuje se jako jedinec, s nímž se pojí 

jeho osobní historie. Zatímco pro boháče 

je jakoby neviditelný, nám se stává blízký 

a získává svou tvář. A jako takový je 

darem a neocenitelným bohatstvím. Je to 

bytost, která je chtěná, milovaná a na niž 

Bůh pamatuje, i když ve své konkrétní 

situaci je jako lidský odpadek (srov. 

Homilie při mši sv., 8. ledna 2016). 

Lazar nás učí, že druhý člověk je 

darem. Správný vztah s lidmi spočívá 

v tom, že s vděčností uznáváme jejich 

hodnotu. Ani chuďas u boháčových dveří 

není obtížnou překážkou, ale představuje 

pro nás apel k obrácení a ke změně 

života. První výzvou, kterou nám toto 

podobenství předkládá, je otevřít dveře 

svého srdce druhému člověku, protože 

každý člověk je darem, ať už je to náš 

soused nebo neznámý chudák. Postní 

doba představuje příhodný čas pro to, 

abychom otevřeli dveře každému 

potřebnému a poznali v něm nebo v ní 

Kristovu tvář. Každý z nás potkává na své 

cestě někoho takového. Každý život, jenž 

nám jde naproti, je darem a zaslouží si 

přijetí, úctu a lásku. Boží slovo nám 

pomáhá otevřít oči, abychom přijímali 

život a milovali ho, především když je 

slabý. Abychom však mohli takto jednat, 

je potřebné vzít vážně i to, co nám 

evangelium odhaluje o onom boháčovi. 

2. Hřích nás oslepuje 

Podobenství je nesmlouvavé 

ve způsobu, jímž ukazuje rozporuplnou 

situaci, ve které se nachází boháč (srov. 

v. 19). Na rozdíl od Lazara je to osoba 

beze jména a je označen pouze jako 

„boháč“. Jeho hojnost se odráží v šatech, 

jaké si obléká, a v jejich v přehnaném 

přepychu. Šarlat byl totiž velice ceněný, 



více než stříbro nebo zlato, a proto byl 

vyhrazen božstvím (srov. Jer 10,9) a 

králům (srov. Sdc 8,26). Kment byl 

zvláštní lněné plátno, které dodávalo 

oděvu téměř posvátný charakter. 

Bohatství tohoto člověka je přehnané i 

proto, že je navyklý každodenně se 

předvádět: „Každý den pořádal skvělou 

hostinu“ (v. 19). V něm se dramaticky 

ukazuje porušenost způsobená hříchem, 

která se uskutečňuje ve třech 

následujících výrazech: v lásce 

k penězům, v marnosti a v pýše (srov. 

Homilie při mši sv., 20 září 2013). 

Apoštol Pavel říká, že „kořenem všeho 

zla je láska k penězům“ (1 Tim 6,10). Ta 

je hlavním motivem korupce a zdrojem 

závisti, hádek a podezírání. Peníze nás 

nakonec mohou ovládat a stát se 

tyranským idolem (srov. apoštol. 

exhortace Evangelii gaudium, 55). Místo 

toho, aby se nám peníze staly nástrojem 

služby pro konání dobra a vytváření 

solidarity s druhými, mohou nás i celý 

svět zotročovat logikou sobectví, jež 

nenechává prostor lásce a je překážkou 

pro mír. 

Podobenství nám také ukazuje, že 

boháčova nenasytnost ho vede 

k marnivosti. Jeho osobnost se realizuje 

v okázalosti a v tom, že předvádí druhým, 

co si může dovolit. Okázalost však 

zakrývá vnitřní prázdnotu. Jeho život je 

uvězněn ve vnějškovosti a v té 

nejpovrchnější a nejvíce pomíjející 

existenční dimenzi (srov. tamtéž, 62). 

Nejvyšším stupněm morálního úpadku 

je pýcha. Bohatý člověk se obléká, jako 

by byl králem, předstíraně se chová, jako 

by byl nějakým bohem, a zapomíná, že je 

obyčejným smrtelníkem. Pro člověka 

zkaženého láskou k bohatství neexistuje 

nic jiného než jeho „já“, a proto lidé 

kolem něj jsou mimo jeho zorný úhel. 

Připoutanost k penězům plodí určitý druh 

slepoty: boháč nevidí hladového chudáka, 

posetého ranami a vyčerpaného svým 

ponížením. 

Když se díváme na tuto postavu, 

chápeme, proč evangelium tak ostře 

odsuzuje lásku k penězům: „Nikdo 

nemůže sloužit dvěma pánům. Buď 

jednoho bude zanedbávat, a druhého 

milovat, anebo se bude prvního držet, a 

druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu 

i mamonu“ (Mt 6,24). 

    3. Slovo je darem 

   Obě postavy najednou objevují, že „nic 

jsme si přece na svět nepřinesli a nic si  

z něho také nemůžeme odnést“ (1 Tim 

6,7). 
 

Drazí bratři a sestry, postní doba je 

příhodným časem pro to, abychom se 

obnovili setkáním s živým Kristem 

ve slově, ve svátostech a v bližním. Kéž 

Pán – který během čtyřiceti dní na poušti 

překonal pokušitelovy nástrahy – nám 

ukáže cestu, po níž máme jít. Kéž nás 

vede Duch Svatý, abychom šli po cestě 

obrácení a znovu objevovali dar Božího 

slova, abychom byli očištěni od hříchu, 

který nás oslepuje, a sloužili Kristu 

přítomnému v potřebných bratřích. 

Povzbuzuji všechny věřící, aby vyjádřili 

tuto duchovní obnovu i svou účastí 

na postních aktivitách, které v různých 

částech světa pořádá mnoho církevních 

organizací s cílem posilovat kulturu 

setkání v jediné lidské rodině. Modleme 

se jedni za druhé, abychom skrze svou 

účast na Kristově vítězství dokázali 

otevírat svoje dveře slabému a chudému. 

Pak budeme moci v plnosti prožívat 

velikonoční radost a svědčit o ní. 

Ve Vatikánu 18. října 2016 

svátek sv. Lukáše, evangelisty                                                                                                         

FRANTIŠEK 

Redakčně kráceno 

 



PÁTEČNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY NA KLOKOTECH 
V NAŠEM KOSTELE BĚHEM POSTNÍ DOBY - 16.30 h      

 8. 3. FARNÍ RADA 
 15. 3. MLÁDEŽ  

 22. 3. MODLITBY MATEK 
 29. 3. NEOKATECHUMENÁTNÍ SPOLEČENSTVÍ  

  5. 4. DĚTI  
 12. 4. CHARISMATICKÁ OBNOVA 

 19. 4. VELKÝ PÁTEK - O. JIŘÍ, OMI – VENKOVNÍ KC – 15.30 h  
    (PRO SENIORY V KOSTELE 15.45 h) 

 

Zveme všechny  

na „Modlitební triduum Modliteb matek“ 

 pátek 29. 3. v 15.45 h v „zasedačce u Betléma“, 

po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a svátost smíření 

 v sobotu 30. 3. v 15.45 h „zasedačce u Betléma“, 

po mši svaté krátká adorace v kostele 

 v neděli 31. 3. v 15 h zakončení tridua v kostele 
 

30. 3. 2019 - sobota - Emauzy – 9 – 11 h 

KLOKOTSKÁ BURZA 
Máte doma zachovalé oblečení, boty, hračky, nebo něco co leží na poličce,  

nechcete to vyhodit a zároveň už to nepotřebujete?  
Darujte to do naší burzy a přijďte si za to vzít něco jiného, co Vás potěší 

anebo se Vám to hodí. Na burze budou věci zdarma -  věci, které se nerozeberou, putují 
na charitu (nebereme staré věci – staré kabáty, obleky, staré košile, knihy). Věci, prosím, 

noste  
v igelitových pytlích!!! 

Sběr těchto věcí se bude konat od 7. 3. do 28. 3., vždy ve čtvrtek od 16.30 – 17 h 
v Emauzích. V den burzy již žádné věci nepřijímáme.  

Na společné sobotní dopoledne se s Vámi těší pí Tomášová 608153042 
 

Tammím 29. - 31. 3. 2019 – Praha  

„VĚŘÍM.“ 
Bohoslovci zvou mladé muže na duchovní víkend v tichu,  

kde lze hledat svoji vlastní mužskou spiritualitu a připravit se na Velikonoce.  
Více informací na www.seminar-praha.cz. E-mail: tammim@signaly.cz. 

 

BESEDA S CYRILEM JANDOU – ÚČASTNÍKEM SVĚTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE V PANAMĚ 
Emauzy - 8. 3. 2019 – pátek - 18 h  

 

mailto:tammim@signaly.cz


JARNÍ PRÁZDNINY 2019 (NEJEN NA KLOKOTECH) 
PONDĚLÍ 11. BŘEZNA 

program na Klokotech a v Táboře 8 – 16 hodin, předání dětí po domluvě i v jiném čase 

doporučený příspěvek: 100,- Kč 

ÚTERÝ 12. BŘEZNA 

program na Klokotech a v Táboře 8 – 16 hodin, předání dětí po domluvě i v jiném čase 

doporučený příspěvek: 100,- Kč 

STŘEDA 13. BŘEZNA 

výlet vlakem do Prahy na výstavu PIXAR 30 let animace +Matějská pouť 

cena (doprava, vstupné): 220,- Kč 

Bližší informace a přihlášky: Marie Šittová – 776 707 268 

Pořádá Vikariátní katechetické středisko Tábor + ŘKF Tábor – Klokoty. 
 

13. března 2019 - středa 

VÝLET DO PRAHY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH - PIXAR 30 LET ANIMACE 
 zjistíme, jak vznikaly filmy Hledá se Nemo, Příběh hraček nebo Auta… 

 navštívíme Matějskou pouť na Výstavišti       cena: 220,- Kč 

 odjezd vlakem v 8.02 (sraz v 7.45 v nádražní hale), návrat do Tábora v 17.56 

Informace a přihlášky: Marie Šittová 776 707 268 

pořádá Vikariátní katechetické středisko Tábor 

akci podporují: Kolpingova rodina Klokoty, OMI, Město Tábor 
 

Emauzy - 16. března 2019 – sobota – 9 h 

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MISIJNÍ KLUBKA A VŠECHNY ZÁJEMCE 

 Duchovní slůvko o. Mikuláše Selveka, OPraem.  

 Postavme školu s Vojtou Nádvorníkem, dobrovolníkem v Ugandě – vyprávění + fotky 

 Vyrábění – misijní maňásci (holky) + misijní míč a kopaná (kluci) 

 Venkovní křížová cesta, zakončení v Klubíčku 

 17 h mše sv. s nedělní platnosti 

Doporučený příspěvek na den 100 Kč 
 

ENTERCAMP A ENTERJUNIOR 2019 
Přihlašování bude spuštěno na www.entercamp.cz od 1. 3. 2019 od 20:00.  

ENTERJUNIOR  
určený věkové kategorii 13-15 let, proběhne na DCŽM Ktiš 21. - 27. 7. 2019 

ENTERCAMP  

pro mládež ve věku 16-23 let se uskuteční tamtéž 29. 7. - 4. 8. 2019 

Programy jsou určeny těm, kdo hledají zakotvení a rozvoj ve víře. 

 



27. 3.2019 – středa - 18 h – Emauzy 

FILIPÍNY - KRAJ LOVCŮ LEBEK 
Jan Harašta vypráví a promítá fotografie  

z cesty do kraje lovců lebek 
 

Toužíš po křtu? NEBO jsi pokřtěný,  

ale dosud jsi nepřijal eucharistii? 

SETKÁNÍ DOSPĚLÝCH ZÁJEMCŮ O KŘEST 

Začínáme 4. dubna 2019 v 18 h  

v Emauzích. 

Těší se na vás bratři obláti z Klokot 

Přihlašování u o. Jiřího OMI  

jiri@oblati.cz 731 402 862 
 

Postní iniciativa  

„24 HODIN PRO PÁNA“  
vyhlášená papežem Františkem 

Po celém světě budou 29. - 30. 3. (pátek-
sobota) otevřeny některé kostely, jež 
nabídnou možnost zpovědi, modlitby 

nebo rozhovoru s knězem. 

My se v našem kostele připojíme v pátek 
29. 3. modlitbou růžence v 16.30 h, mší 

svatou v 17 h a následnou svátostí 
smíření a tichou adorací s prosbou  

za obrácení hříšníků do 20 h. 

 

Kolpingova rodina Klokoty a 
Římskokatolická farnost Klokoty pořádají  

LETNÍ TÁBOR pro děti (6 – 15 let)                  

POPOUPO  
(POdivuhodná POUť POuští) 

Klokoty – Emauzy 7. – 14. 7. 2019 

CENA 1550,- 

Přihlašování od 1. 5. do 1. 6. 2019 
 

19. - 23. srpna 2019 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KLOKOTECH 
Marie Šittová, Markéta Frejlachová 

Pořádá Kolpingova rodina Klokoty  

a Římskokatolická farnost Klokoty.      
 

Husitské muzeum v Táboře a Česká 
křesťanská akademie, pobočka Tábor 

Vás zvou na přednášku 

Jiří Padevět 

ředitel nakladatelství Academia 

KRVAVÉ JARO A LÉTO 1945 
NÁSILÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 

čtvrtek 14. 3. 2019 od 17 h 

přednáškový sál Státního okresního 
archivu Tábor, Na Parkánech 1623 

 

POSTNÍ KASIČKY 

Postní doba nás vede k modlitbě, postu a almužně 

i letos najdete v kostele papírové postní kasičky.    

Příspěvky budou rozděleny na tři části:  

 PRO DIECÉZNÍ CHARITU (Pomoc rodinám v nouzi)   

 PRO PASTORAČNÍ STŘEDISKA na pastorační péči (Nejste sami - pastorační péče o rodiny, 

v nichž zemřelo dítě) a přípravu spolupracovníků (Animátorský kurz, Katechetický kurz, 

Výstava fotografií v klášteře a rekolekce pro prarodiče a vnoučata, Formace animátorů 

misijních programů) 

  NA PASTORAČNÍ ČINNOST OBLÁTŮ V ZIMBABWE 

k tomuto účelu bude i naše postní kasička, kterou najdete v kostele  

na bočním oltáři. 

 



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 8. 3. pondělí – Emauzy 18 h –  CYRIL JANDA – setkání mládeže v Panamě 

 11. - 12. 3. pondělí – úterý - JARNÍ PRÁZDNINY NA KLOKOTECH 

 13. 3.  středa – jarní prázdniny – VÝLET DO PRAHY 

 15. 3.  pátek – 17.45 h - VEČER CHVAL V EMAUZÍCH 

 16. 3.  sobota – 9 h – POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA MISIJNÍ KLUBKO 

 17. 3.  neděle – 10 h - DĚTSKÁ MŠE SV. 

 22. – 23. 3. pátek – sobota – SETKÁNÍ MLÁDEŽE – P. Petr Dombek, OMI 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 1. 3.  PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.30-18.45 h. ADORACE S MODLITBAMI A ZPĚVEM, 18.45-20.00 h TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30-20.00 h 
Prosíme, napište se v sakristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

 10. 3.  neděle – v 18 h - Emauzy SETKÁNÍ CHO 

 13. 3.  středa – 17.45 h - Emauzy – POSEZENÍ U ČAJE NAD BIBLÍ 

 27. 3.  středa – 17.45 h – Emauzy – SETKÁNÍ SENIORŮ – HOST HARAŠTA JAN  

 31. 3. neděle – změna na letní čas – posouvá se z 2.00 h na 3.00 h 

 6. 4. sobota – 14.30 h  – Emauzy - DUCHOVNÍ OBNOVA – P. ZDENĚK GIBIEC 
 

 

10. 3. SBÍRKA NA ÚPRAVU PRESBYTÁŘE 

24. 3.  SBÍRKA NA TOPENÍ V NAŠEM KOSTELE 
 

 

OBLASTNÍ SETKÁNÍ CHARISMATICKÉ OBNOVY 
2. 3. 2019 v Českých Budějovicích DK Metropol od 9 hodin. 

 

 
 

tel: 381 232 584  e-mail: tabor-klokoty@dicb.cz   http://www.klokoty.cz      http://www.oblati.cz

najdete nás také na Facebook a Twitter

                                                           P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241

           Pastorační asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

                                          Mgr. Jana Ryjáčková, tel.: 730 572 937 (731 402 906)

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 20.00 nebo kdykoliv po domluvě. 

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

Účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862

  Farní vikáři na Klokotech:  P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  

Diecézní ředitelka PMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665



 

 1. 3. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 

11-16.30, adorace s modlitbami 17.30-18.45,do 20 h tichá 

 3. 3. neděle 8. neděle v mezidobí       mše sv. v 10 h   Drhovice mše sv. v 8.30 h  

přineste loňské posvěcené kočičky na popelec

 5. 3. úterý

"Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h - Modlitby matek

 6. 3. středa Popeleční středa - den přísného postu     mše sv. v nemocnici nebude

 7. 3. čtvrtek Emauzy - 15.30 h - náboženství - II. stupeň (každý čtvrtek-kromě 14. 3.-jarní pr.)

Emauzy - 16.30 - 17 h - sběr věcí na burzu (každý čtvrtek v březnu)

 8. 3. pátek

Emauzy - 16 h - náboženství pro školní (I. stupeň) i předškolní děti (každý pátek)

Emazy - 18 h - beseda s Cyrilem Jandou - účastníkem svět.setk.mládeže v Panamě

Křížovou cestu povede Farní rada - 16.30 v kostele 

10. 3. neděle

11.-12. 3. po-út Jarní prázdniny - program na Klokotech pro děti

13. 3. středa Emauzy - 17.45 h posezení u Čaje nad Biblí    Fatimský den 

Výroční den zvolení papeže Františka  Děti - výlet do Prahy

15. 3. pátek náboženství nebude  - jarní prázdniny   Křížovou cestu  povede mládež  - 16.30 v kostele

 sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00 h + Večer chval 17.45 (Emauzy)

16. 3. sobota Postní duchovní obnova pro Misij.klubka a zájemce- 9 h - P. Mikuláš Selvek, Opraem.

17. 3. neděle

19. 3. úterý Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek

20. 3. středa *P. Tomáš Vyhnálek, OMI     mše sv. v nemocnici - 18.15 h (každou středu)

22. 3. pátek Křížovou cestu povede společenství Modlitby matek - 16.30 v kostele 

22.-23.3. pá-so Setkání mládeže na Klokotech - P. Petr Dombek, OMI

24. 3. neděle

Drhovice mše sv. v 8.30 h     16 h řeckokatolická mše sv.   

25. 3. pondělí Slavnost Zvěstování Páně 

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

27. 3. středa Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů - Harašta Jan - Filipíny - Kraj lovců lebek

29. 3. pátek Křížovou cestu povede Neokatechumenátní společenství - 16.30 v kostele 

Svátost smíření, výstav Nejsv. Svátosti 17.30 - 20 h - "24 hodin pro Pána"

29.-30.3. pá-so Triduum Modlitby matek - "zasedačka u Betléma" - 15.45 h, po mši adorace

30. 3. sobota Emauzy - Burza - 9 - 11 h

31. 3. neděle

Drhovice mše sv. v 8.30 h   Změna na letní čas - posouvá se z 02 na 03 h

z dubna 2019

 6. 4. sobota Duchovní obnova - P. Zdeněk Gibiec - Emauzy - 14.30 h, 16.30 růženec, 17 h mše sv.

Klokoty – události březen 2019 Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 10 h, 
středa-nemocnice 18.15

adorace, svátost smíření 17.30 - 20.00 h

Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h

svátek biskup Mons. Vlastimil Kročil i P. Vlastimil Kadlec, OMI

Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h

v Klokotech     Drhovice mše sv. v 8.30 h   Emauzy - 18 h - CHO

3. neděle postní    mše sv. v 10 h -sbírka na topení v našem kostele

2. neděle postní    dětská mše sv. v 10 h    Drhovice mše sv. v 8.30 h 

Emauzy - 9.30 h Benjamínek (každé úterý, kromě 12. 3. - jarní prázdniny)

1. neděle postní    mše sv. v 10 h se sbírkou na úpravu presbytáře kostela

4. neděle postní    mše sv. v 10 h    15 h Triduum Modliteb matek


