
 

 

 

 

 

 

Milé farnice a farníci, 

zanedlouho budeme slavit Velikonoce – tu radostnou 

zprávu, že Ježíš Kristus opravdu vstal z mrtvých. A 

toto připravuje náš nebeský Otec také pro každého 

z nás. Před tím, než Ježíš vstoupil do Nebe, řekl 

svým apoštolům: „Jděte do celého světa a hlásejte 

evangelium všemu tvorstvu!“ (Mk 16,15) Toto říká 

Ježíš dnes i nám. Proto vás žádám, abyste se všichni 

(každý podle svých sil) zapojili do klokotské misie / 

Festivalu víry – Pošli to dál. Proběhne ve dnech 11. – 

19. 5. 2019 na Klokotech. Ježíš potřebuje naše ruce, 

nohy, víru, rozum ..., aby se radostná zvěst o Boží 

lásce šířila mezi lidmi. Někdo se bude modlit, jiný 

chodit mezi lidi a zvát na katecheze o víře (budou 

každý večer v Emauzích), někdo bude připravovat 

jídlo, usmívat se na příchozí a vítat je, stavět podium 

pro divadlo V. Marčíka, věnovat se dětem, hrát a zpívat, zajišťovat logistiku …  
Bůh nám k tomu žehnej. P. Jiří Můčka, OMI 

 

sobota 6. dubna 2019 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NA KLOKOTECH - P. ZDENĚK GIBIEC 
rektor semináře Redemptoris mater 

„NOC, KTERÁ NÁS ZACHRÁNÍ“ 
14.30 promluva v Emauzích 

16-17 h svátost smíření 

16.30 růženec v kostele 

17 h mše svatá 
 

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

 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) 



POSTAVME ŠKOLU V AFRICE POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA MISIJNÍCH KLUBEK, KLOKOTY 
    

Podstatou Papežského misijního díla 

dětí je stejně jako ve všech dalších 

misijních dílech modlitba za misie a 

praktická pomoc. Misijní klubíčka (jakési 

buňky Díla dětí) se vyznačují přesahem 

ven ze své skupinky. Poznáme je podle 

jejich stop ve farnosti nebo místě – 

potkáme je na Misijním jarmarku, do nějž 

děti vyráběly výrobky, vybízí nás, ať 

věnujeme “jeden dárek navíc”, chodí 

do domovů důchodců, malují pohledy 

pro misie apod. Svou víru si prostě 

nenechávají pro sebe. 

   I když je modlitba nedílnou součástí 

všech běžných setkání Klubka, potřebují 

někdy velcí i malí misionáři nabrat sil. 

A k tomu je postní doba určená. Již 

tradičně nabízí klokotské Misijní klubíčko 

možnost nabrat sil některou s postních 

sobot právě na Klokotech. Program 

sestává z duchovního slova, promítání 

fotek a předávání zkušeností přímo 

z misie, společné stolování, hraní, 

klokotská venkovní křížová cesta a 

zakončení mší svatou. 

   V roce, který papež František 

vyhlásil rokem misijním s heslem 

“Pokřtění a poslaní” snad ani nejde jinak 

než stále znovu rozjímat tato dvě 

jednoduchá slova. P. Karel Mec, omi, 

který celý den duchovně doprovázel, téma 

srozumitelně a vtipně předal všem 70 

účastníkům všech věkových kategorií, 

což je počin hodný obdivu. Praktické 

zážitky z misií - jak se v Ugandě jezdilo 

na kole za období dešťů, kolik je dětí 

ve třídě, co míval Vojta Nádvorník 

obvykle k obědu a další zážitky jsou 

informace, které “cizí” zemi také přiblíží 

o mnoho tisíc kilometrů blíž. Jaké to je 

starat se o školu, shánět na její stavbu 

peníze, volit ředitele a další si děti mohly 

vyzkoušet při hře připravené tématu 

přímo na tělo. A i když počasí příliš 

nevybízelo, nebo spíše nedovolovalo 

projít venkovní křížovou cestu, o zážitek 

se postaralo zabíjení hřebíků do 

dřevěného kříže, který cestu v kostele 

provázel. 

   Celý den vždy nenápadně provází 

úvodní a závěrečné rituály společné 

modlitby u fotografie misionářky Matky 

Terezy, kladení barevných 

srdíček/přímluv za blízké i potřebné 

do středu kroužku modlitby nebo misijní 

klubíčko, které si děti na závěr mezi 

sebou házejí a tentokrát vymýšlely, čím 

by jednou chtěly a měly být, aby byly 

užitečné pro svět. Pro svět, který Krista 

nezná, ale zoufale po něm touží. Nebo pro 

svět, který postupně přijímá křesťanské 

hodnoty, ale zoufale potřebuje pomoc 

v základních životních podmínkách. Tyto 

dva body se, věříme, dětem v celoroční 

činnosti i díky těmto slavnostnějším 

příležitostem vrývají do duše.   

HK 

 

POSTNÍ PROJEKT 2019 - PASTORAČNÍ ČINNOST OBLÁTŮ V MISII V ZIMBABWE 
 

V Zimbabwe působí momentálně 13 

misionářů oblátů. Jsou v této zemi, která 

patří k nejchudším na světě, od roku 

2000. V diecézi Bulawayo působí 

ve třech farnostech ve městě a v jedné 

misijní stanici na venkově, ke které patří i 

misijní ošetřovna. Ve farnostech se obláti 

snaží zajistit mladým lidem vzdělání a 

motivovat je k osobnímu rozvoji. Vyučují 

také na školách. Dva obláti se starají 

o formaci kandidátů, kteří se zajímají 

o kněžský a řeholní život. Misionáře 

podporují i asociovaní laici v hnutí 

MAMI. Začátkem příštího roku se obláti 

chystají začít novou misii v sousední 

diecézi Masvingo.   HK 



Přispět do naší Postní kasičky na pastorační činnost oblátů v Zimbabwe můžete ještě  

do 22. 4. (pondělí velikonoční) 

Také postní papírové kasičky přineste do kostela do 22.4.2019. 

Pán Bůh zaplať! 
 

BESEDA S CYRILEM JANDOU - ÚČASTNÍKEM SVĚTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE V PANAMĚ 
 

V pátek 8. 3. 2019 jsme se sešli 

v poutním domě Emauzy na poutavé 

prezentaci Cyrila Jandy, který se spolu 

s dalšími mladými farníky zúčastnil 

Světových dnů mládeže v Panamě. 

Povídání bylo doplněno spoustou 

fotografií. Dozvěděli jsme se nejen 

spoustu informací o průběhu a organizaci 

celé akce a o Cyrilových osobních 

zážitcích a prožitcích, ale i různé postřehy 

z běžného života v Panamě a z vlastní 

cesty do Ameriky. Vzhledem k tomu, že 

účastníci bydleli různě po domorodých 

rodinách, dostalo se nám autentického 

svědectví i ze zákulisí Panamského 

života. Panama je velmi zajímavá země a 

tak, ve spojení s Cyrilovým osobitým 

vyprávěním, se návštěva této prezentace 

určitě vyplatila. 

A účast byla velmi hojná. Do místnosti 

jsme se všichni tak akorát vešli. Přesto, 

nejednou bylo potřeba doplňovat další 

židle.     

K. Zadražil

 

KNIŽNÍ TIP - MOJE STOLETÉ ČESKOSLOVENSKO 
 

V letošním roce vyšlo další vynikající 

dílo českobudějovického redaktora Radka 

Gálise Moje stoleté Československo. 

Přibližuje osudy význačných osobností 

z doby teroru nacistického i 

komunistického, které by neměly zapadat. 

Líčí svědectví spoluvězně Milady 

Horákové Františka Přeučila či Karla 

Kryla se zapomenutou pozvánkou na post 

poslance v kytarovém pouzdře. Zaujme i 

příběh biskupa Otčenáška, Ivana Martina 

Jirouse i prozíravost komentátora 

Petráňka. Pro toto dílo, stejně jako 

pro dvě publikace tohoto autora, o nichž 

vyšla zmínka ve Fiatu č. 7/2014 a 4/2018, 

Černí baroni od Černé věže a Náš 

kardinál, platí slova autora: Těchto 14 

osobností na vlastní oči vidělo a 

na vlastní kůži prožilo historické události, 

kdy se lámaly ledy a charaktery, o kterých 

se stále ještě „opatrně“ někde na školách 

učí v dějepise. Objednání lze domluvit 

v klokotském krámku.      

 

Dr. František Rytíř

 

EMAUZY - 3. dubna (středa) – 18 h  

JAROSLAV PAVLÍČEK  

CO UDĚLÁM PŘI PRUDKÉM ZHORŠENÍ POČASÍ NA TÚŘE? 
JAK SE CHOVÁ SKUPINA V KRITICKÉ SITUACI? 

zasloužil se o vznik základny na Antarktidě,  

autor příručky Člověk v drsné přírodě (již 10 vydání).  

Chování v extrémních situacích s čerstvými poznatky a demonstrací výstroje.  

Pořádá Česká křesťanská akademie. 



Praha-sobota-27.4.2019 

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 
Pomozte nám změnit Českou republiku, aby každá rodina mohla děti přijímat s radostí.  

Začátek 10.30 katedrála, zakončení 16 h 

Více na www.pochodprozivot.cz 

 

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 
 

Zelený čtvrtek 18. 4. 2019  -  9-12 h 

VELIKONOČNÍ DÍLNA V EMAUZÍCH 
S sebou přezuvky. Prodej výrobků  

v neděli 1. 4. po mši svaté.   

Výtěžek bude použit na pastorační 
činnost oblátů v Zimbabwe. 

 

12. - 13. 4. pátek – sobota 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
České Budějovice  

www.dcm.bcb.cz 
 

„Za svého života Tě chci velebit, pozvedat 
ruce ve Tvém jménu.“ (Žl 63) 

VEČER CHVAL 
26. 4. 2019 – pátek – 17.45 h 

 

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte 
jim, neboť takovým patří království Boží.“     

(Mk 10, 13) 

MŠE SV. PRO RODINY S DĚTMI 
28. 4. 2019 – neděle – 10.00 h 

 

Plasy 18. – 21. 4. 

VELIKONOČNÍ PÁNSKÁ JÍZDA  
v Komunitě misionářů oblátů 

pro mladé muže (16 – 32 let) 

info: vlastimil@oblati.cz, 733 755 901 
 

27. 4. 2019 – sobota 

NÁRODNÍ POUŤ ZA HOSPICE  
Svatá Hora u Příbrami  

12.30 – 13.30 přednáška o hospicové péči 

14 h – mše sv. 

mons. Zdeněk Wasserbauer 

pomocný biskup pražský 

http://www.asociacehospicu.cz/ 
 

10. do 14. listopadu 2019 

DIECÉZNÍ POUŤ DO ŘÍMA.  
Cena leteckého zájezdu je 14.000 Kč.  

Přihlašovat se můžete do 30. 4. 2019  

na e-mail: ryjackova@bcb.cz.  

Informace - www.bcb.cz  
 

Komunita Vtěleného Slova 

Nabídka komunitního života podle 
evangelia pro mladé muže (17 - 30 let) 

CELOROČNÍ PÁNSKÁ JÍZDA 

S JEŽÍŠEM NA HRANĚ 
Plasy misionáři obláti (OMI) 

info: vlastimil@oblati.cz   733 755 901

  

http://www.dcm.bcb.cz/
mailto:vlastimil@oblati.cz


Kolpingova rodina Klokoty a Římskokatolická farnost Klokoty pořádají 

letní tábor pro děti (6 – 15 let) 

POPOUPO (PODIVUHODNÉ PUTOVÁNÍ POUŠTÍ) 
Klokoty – Emauzy 7. – 14. 7. 2019 

CENA 1550,- 

Kapacita je omezená, tak neváhejte a přihlašte se co nejdřív! 

Přihlašovat se lze od 1. 5. do 1. 6. 2019 na email: karolina.peroutkova.14@gmail.com 

nebo telefonicky na číslo 728 616 382 (16 – 21 hodin pouze) 

Těší se na Tebe: Kája, Janka, Zdenda, Michal, Janča, Kuba a Bětka 
 

Kolpingova rodina Klokoty a Římskokatolická farnost Klokoty pořádají 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KLOKOTECH 
Klokoty – Emauzy, 19. - 23. srpna 2019 

Marie Šittová, Markéta Frejlachová 

3 dny program na Klokotech, 2 dny výlety 

 příjezdy dětí: 7:00-8:00 

 hlavní program: 8:00-16:00 

 vyzvedávání dětí: 16:00-17:00 

 doporučený příspěvek na den: 100 Kč 

Marie Šittová, 776 707 268, majasittova@seznam.cz 

Markéta Frejlachová, 739 182 739, Mfrejlachova@gmail.com   
 

VELIKONOCE 2019 
Prosíme o pomoc  

 velikonoční úklid kostela a okolí středa 17. 4. v 8 h 

 Prosíme, kdo by mohl přinést květiny a zelené na velikonoční výzdobu v kostele, a to 
do středy večera 17. 4. (případně čtvrtku rána). Můžete přispět také finančně v sakristii.  

 Prosíme o pomoc při hlídání u Božího hrobu – 20. 4. - na Bílou sobotu – 9 - 15 h 
Napište se, prosím, v sakristii. 

 17. 4. středa Setkání ministrantů – nácvik na velikonoční liturgii v 18 h. 

 20. 4. na Bílou sobotu bude ministrantský nácvik v 8 h na velikonoční liturgii 

Všem předem děkujeme!
 

Od 1. 5. (středa) bude možné zapisovat v zákristii  

INTENCE NA MŠE SV. ŘÍJEN – LISTOPAD – PROSINEC 2019. 
 Je možné dávat také na mše svaté, které budou odslouženy mimo pořadí  

v případě koncelebrace druhého kněze. 
  



BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE A O VELIKONOCÍCH 2019 
 

 Klokoty Dražice Jistebnice Pohnání Ratiboř.  

Hory 

14. 4. - Květná (pašijová) 
neděle  

mše svatá se svěcením 
ratolestí 

10.00 8.30 

 

8.45 
15.00 *** 

 11.30 

18. 4. Zelený čtvrtek  

- mše na památku Večeře Páně 
17.00 18.30 

fara 
19.00 17.00  

19. 4. Velký pátek  
- velká křížová cesta v přírodě 

- velkopáteční obřady 

 
15.30, 15.45** 

17.00 

  

 

15.00 

 
17.00 

17.30 

 

20. 4. Bílá sobota  
- modlitby u Božího hrobu 

Novéna k Božímu milosrdenství 

 
9.00 – 15.00 

15.00 

    

20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně  – vigilie – sobota  

 

19.30  21.00 19.00  

21. 4. den slavnosti – neděle 
Novéna k Bož. milosrdenství 
řeckokatol.mše sv. 

10.00* 

15.00 

16.00* 

8.30* 8.45  11.30 

 

22. 4. Pondělí velikonoční  

Novéna k Božímu milosrdenství 
10.00* 

15.00 

8.30* 

Drhovice 

8.45  11.30 

Ratibořice 

* mše sv. s žehnáním pokrmů 

** 15.30 h Velká klokotská křížová cesta / 15.45 h Křížová cesta v kostele pro seniory 

*** Křížová cesta k Magdaléně 

Svátost smíření ve sv. týdnu na Klokotech 1 hod. přede mší 

Doprovod chrámového sboru v Klokotech:  – pátek – 17 h, neděle – 10 h 
 

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ V KLOKOTECH 
začíná na Velký pátek 19. 4. 2019 - po Křížové cestě (v kostele) před růžencem 

20. -22. 4. – v 15 h, 23. - 27. 4. – 16.15 h 

zakončena bude adorací 28. 4. v Neděli Božího milosrdenství v 15 h   
 (možnost přistoupit ke svátosti smíření) 

 

 

 

„Byl jsem vzkříšen a jsem stále s tebou.“ (z liturgie) 

Požehnané Velikonoce vám přeje 

oblátská komunita a pastorační tým Evžen 

 

 

  



 
více na: www.klokoty.cz 



MODLITBA ZA PŘÍPRAVU MISIE NA KLOKOTECH 

Milosrdný Bože, mnohokrát a 

mnoha způsoby jsi v minulosti 

promlouval k našim předkům 

skrze proroky. Když se pak 

naplnil čas, poslal jsi na svět 

svého Syna Ježíše – tvé Slovo, 

které se stalo člověkem, ne aby 

svět odsoudil, ale daroval nám 

život v plnosti. 

On pak chodil po této zemi, 

hlásal radostnou zvěst o Božím 

království, vyzýval k obrácení, 

uzdravoval a svou smrtí a 

vzkříšením smrt přemohl, 

zvítězil nad hříchem, a tak nás 

osvobodil od každého strachu. 

V síle jeho lásky k tobě a 

k člověku jsme se stali jeho 

bratry a sestrami.  

On sám pak obdařil své první 

učedníky mocí Ducha svatého a 

poslal je do celého světa, aby 

hlásali evangelium. Vyvolil sis, 

Otče, také Evžena de Mazenod, 

aby skrze svou blízkost a misijní 

horlivost dával chudým a 

opuštěným zakoušet tvou 

milosrdnou lásku a důstojnost 

Božích synů a dcer, aby se tak 

šířila tvá sláva a on dosáhl 

posvěcení.  

Dar, který od tvého Ducha 

dostal, je ještě i dnes živý v jeho 

řeholní rodině misionářů oblátů 

a ve všech, kteří sdílejí jeho 

blízkost k člověku a lásku 

k tobě. Proto tě i dnes, Otče, 

prosíme, abys nám na cestě 

příprav klokotské misie žehnal, 

abys nám daroval moudrost, 

Evženovu odvahu a radost 

z toho, že nás posíláš, abychom 

vstupovali do životů 

konkrétních lidí a společně jako 

tvá církev svědčili o tom, že jsi 

Bůh blízký, Bůh uprostřed nás.  

Ať nás tvůj Duch k této službě 

pomaže a Panna Maria 

Neposkvrněná, která jako první 

přijala do svého života Ježíše, 

aby ho darovala světu, ať nás 

provází svou ochranou.  

Amen. 

Svatý Evžene, oroduj za nás! 

Blahoslavený Josefe Gérarde, oroduj za nás! 

Blahoslavený Josefe Cebulo, oroduj za nás! 

Blahoslavení mučedníci z Pozuela, orodujte za nás! 

Blahoslavení mučedníci z Laosu, orodujte za nás!  



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 5. 4. pátek – KŘÍŽOVOU CESTU v kostele povedou děti 

 5. – 6. 4. pátek – sobota – SETKÁNÍ MLÁDEŽE – P. Petr Dombek, OMI  

 12. 4. pátek – Emauzy – 16 h – KAJÍCÍ POBOŽNOST PRO DĚTI 

 18. 4.  sobota – Emauzy – 9 h - VELIKONOČNÍ DÍLNA 

 26. 4.  pátek – 17.45 h - VEČER CHVAL v kostele 

 26. 4. pátek – 17.45 h - TÁBORÁK NA FARNÍ ZAHRADĚ 

 28. 4.  neděle – 10 h - DĚTSKÁ MŠE SV. 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 5. 4.  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. 4.  středa – 17.45 h - Emauzy – POSEZENÍ U ČAJE NAD BIBLÍ 

 24. 4.  středa – 17.45 h – Emauzy – SETKÁNÍ SENIORŮ 

 28. 4.  neděle – v 18 h - Emauzy SETKÁNÍ CHO 

 4. 5. PRVNÍ KVĚTNOVÁ SOBOTA – P. Karel Soukal a jáhen Leoš Halbrštát 

   

19. 4. VELKOPÁTEČNÍ celostátní sbírka na život křesťanů ve Sv. Zemi 

21. 4.  SBÍRKA NA ÚPRAVU PRESBYTÁŘE V NAŠEM KOSTELE 

28. 4. SBÍRKA NA FESTIVAL VÍRY – POŠLI TO DÁL 

 

24. 5. 2019 proběhne opět i na Klokotech NOC KOSTELŮ 

– kdo by byl ochotný pomoci, může se přihlásit u pí Pecherové 
 

 

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)

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

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

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

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



 

 2. 4. úterý Emauzy - 9.30 h Benjamínek (každé úterý)
"Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h - Modlitby matek
Pastorační rada  - oblátský dům - 18 h

 3. 4. středa
 4. 4. čtvrtek Emauzy - 15.30 h - náboženství - II. stupeň (každý čtvrtek)
 5. 4. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, adorace s modlitba-

Emauzy - 16 h - náboženství pro školní (I. stupeň) i předškolní děti (každý pátek)
Křížovou cestu povedou děti - 16.30 v kostele 

 5. - 6. 4. pá-so Setkání mládeže na Klokotech - P. Petr Dombek, OMI
 6. 4. sobota
 7. 4. neděle 5. neděle postní       mše sv. v 10 h �    Drhovice mše sv. v 8.30 h
 10. 4. středa Emauzy - 17.45 h posezení u Čaje nad Biblí     

mše sv. v nemocnici - 18.15 (každou středu)
12. 4. pátek

obnova - 16.30 v kostele   svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
12.-13. 4. pá-so Č. Budějovice - Diecézní setkání mládeže
14. 4. neděle Květná (pašijová) neděle - přineste si kočičky      mše sv. v 10 h

17. 4. středa Velikonoční úklid kostela - 8 h  Nácvik ministrantů na velikonoč. obřady - 18 h
18. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek   Emauzy - Velikonoční dílna od 9 h      mše sv. v 17 h

Dražice mše sv. v 18.30 h - fara
19. 4. pátek Velký pátek - den přísného postu Velkopáteční obřady  v 17 h (chrámový sbor) -  Velko-

páteční celostátní sbírka  u Božího hrobu na život křesťanů ve Sv. Zemi  Velká klokotská 

po kříž. cestě v kostele před růžencem   svátost smíření 17.30-20 h
20. 4. sobota Bílá sobota   kostel otevřen 9 - 15 h   Novéna k Božímu milosrdenství - 15 h

Nácvik ministrantů na velikonoční obřady  - 8 h      Velikonoční vigilie - 19.30 h
21. 4. neděle

presbytáře a s žehnáním pokrmů     po mši sv. prodej výrobků z velikonoč.dílny
Novéna k Bož.milosrdenství - 15 h      řeckokatolická mše sv. - 16 h 
Dražice mše sv. v 8.30 h

22. 4. pondělí Pondělí v oktávu velikonočním mše sv. v 10 h s žehnáním pokrmů
Novéna k Božímu milosrdenství - 15 h   Drhovice mše sv. v 8.30 h
Novéna k Božímu milosrdenství 23. - 27. 4. (úterý - sobota) od 16.15 h

24. 4. středa Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů      svátek slaví P. Jiří Můčka, OMI
26. 4. pátek sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00 h + Večer chval 17.45 (kostel)

17.45 h táborák na farní zahradě
28. 4. neděle

na Festival víry - Pošli to dál
Adorace - zakončení Novény k Božímu milosrdenství - 15 h (svátost smíření)
Dražice mše sv. v 8.30 h      16 h řeckokatolická mše sv.      Emauzy - CHO - 18 h

29. 4. pondělí svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
                                             květen 2019

 4. 5. sobota První sobota - P. Karel Soukal a jáhen Leoš Halbrštát

Emauzy - 16 h - Kající pobožnost pro děti   Křížovou cestu povede Charismatická 

Dražice mše sv. v 8.30 h

2. neděle velikonoční (Božího milosrdentví)   dětská mše sv. v 10 h se sbírou

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně    mše sv. v 10 h (chrám.sbor)se sbírkou na úpravu

Emauzy - 18 h - ČKA - Jaroslav Pavlíček - "Chování v extrémních situacích"

Klokoty – události duben 2019 Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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

Emauzy - Postní duchovní obnova - P. Zdeněk Gibiec - "Noc, která nás zachrání"

mi 17.30-18.45, do 20 h tichá adorace, svátost smíření 17.30 - 20.00 h

křížová cesta - 15.30 h, v kostele 15.45 h - senioři Novéna k Božímu milosrdenství 


