Milí farníci a farnice.
V měsíci září 2017 proběhly na Klokotech volby do farní pastorační rady a
farní ekonomické rady. Obě rady byly
jmenovány v měsíci prosinci 2017.
Zpoždění nastalo kvůli mému úrazu.
Na počátku nového roku bych vás chtěl
seznámit se jmény členů těchto rad.
Jména členů uvádím bez titulů a v abecedním pořadí. Děkuji jim, že tuto
službu pro růst Božího království
přijali.
Farní pastorační rada:
Burda Vladimír, Candra Miroslav, Fojt
Vladimír, Kopřiva Pavel, Kozáková
Eva, Peroutková Karolína, Rybníčková
Stanislava, Rytíř František, Sónak
Viliam, Šotek Ladislav, Veger Jiří,
Veger Josef, Vomlelová Jaroslava.

Farní ekonomická rada:
Janda Michal, Kozáková Eva, Pícha
Aleš, Sovová Marie
Děkuji vám, kteří jste odevzdali volební hlasy. Chci také velmi poděkovat
Petrovi
Peroutkovi
a
Pavlovi
Vejskrabovi za jejich dlouholetou
službu.
V měsíci lednu nás čeká volba nového
prezidenta. Podle mého názoru,
jednoznačně nejlepším kandidátem je
Pavel Fischer.
Na přímluvu Panny Marie Klokotské a
svatého
Evžena
de
Mazenod
(zakladatele oblátů) vám přejeme
požehnaný rok 2018.
Za komunitu oblátů P. Jiří Můčka, OMI
a celý pastorační tým

8. prosince 2017 začal Rok oblátských povolání. Po celou dobu se evropští obláti
chtějí modlit nepřetržitý růženec - jeden růženec na den, za nová i stávající oblátská
povolání. Klokotům byl přednostně přidělen zatím hlavně leden 2018, ale přihlašovat
se klidně můžete i na jiné dny až do 25. ledna 2019. Pokud se někdo bude chtít modlit
růženec ve více dnech, je to jen dobře. Přihlašovat se můžete otci Vlastimilovi přes
email (vlastimil@oblati.cz) nebo facebook. Ti, kteří nemají možnost se takhle
přihlásit, se můžou zapsat v zákristii.

Společná pouť Misijních klubek
Českobudějovické a Královéhradecké
diecéze v sobotu 9. 12. k Pražskému
Jezulátku
Pouť dětí a rodin za povolání našich
dětí a za děti, které si Pán už k sobě
povolal, začala v sobotu ráno na různých místech republiky. V Českých
Budějovicích, Lukavci, Táboře a okolí,
v Proseči malí misionáři dlouho
nevyspávali. Například vlak z Českých
Budějovic vyjížděl v 6:53. V Táboře
přistoupila další skupina a tak přes
centrum Prahy k Jezulátku z jihu Čech
putovalo přes 50 dětí a rodičů. Celkový
počet 120 doplnilo klubíčko z Lukavce
a Proseče v karmelitánském kostele
na Malé Straně. Zde čekal P. Karel
Mec, omi, současný misionář mezi
mládeží v německé Fuldě a budoucí
misionář v Zimbabwe. Pro mši svatou
vybral texty o misionářích a v kázání
všem připomněl náš život v plnosti,
který máme v Bohu, a naše vyslání tuto
radost a plnost přinášet do světa. Beze
strachu, i prorok Izaiáš z prvního čtení
se obával, ale Bůh požehnal jeho ústům
a dodal mu odvahu. Prosečské klubíčko
si připravilo na začátek liturgie krásný
taneček, v obětním průvodu děti i rodiče otci Karlovi přinášeli červená
srdíčka za své a svěřené děti a bílá
srdíčka se jmény dětí, která už Pán
povolal k sobě. Byl očekáván jeden
budoucí misionář, P. Karel, ale na konci mše sv. se náhle zjevil P. Anastazio
z karmelitánské misie ve Středoafrické
republice, kterému dětská misijní pouť
rozhodně udělala radost, a důrazně
všechny vyzval k častější návštěvě
Pražského Jezulátka. To je výzva!
Program poutě pokračoval společným
obědem a programem u sester
boromejek u sv. Karla Boromejského
pod Petřínem. Po obědě se měly děti

možnost více seznámit díky hrám,
v nichž se promíchaly skupinky
z diecézí již ráno rozdělené podle barev
světadílů. Takže se např. jako modrá
Austrálie a Oceánie sešly děti
z Lukavce a Proseče a měly možnost si
spolu zasoutěžit. Stanoviště se zaměřila
tématicky na sobotní den - bylo možné
řešit kvíz o Pražském Jezulátku, ale
i vystoupat společně na K2, přenést
klokaní mládě nebo si zatančit
domorodý tanec. K pouti nedílně patří
cesta za Bohem i trocha nepohodlí,
společná setkání a cesta, a malinko
pouťových atrakcí (což naplnila
adventní Praha měrou vrchovatou). To
vše se v tomto dnu odehrálo. Bohu a
všem díky. –hkDuchovní obnova P. Jan Böhm
V sobotu 16. prosince 2017 navštívil
klokotský klášter armádní kaplan P. Jan
Böhm. Jeho duchovní obnova byla na
téma LÁSKA. Láska, která je trpělivá a
laskavá, láska, která vydrží, která věří a
má naději… prostě Vele-píseň lásky a
představil nám ji v trochu jiném světle,
než jsme zvyklí ze svateb. Doporučil
nám, abychom si ještě doma četli 13.
kapitolu Listu Korintským, rozjímali o
něm a popřípadě si dosadili místo slova
láska slovo Bůh. Protože Pán Bůh je
takový: milující, laskavý, nezávidí,
nevychloubá se, není domýšlivý… Na
tvářích přítomných se rozhostil
spokojený úsměv a díky.
Po promluvě mohly v příjemné
atmosféře probíhat duchovní rozhovory, zpovědi, růženec a společně jsme
slavili i mši svatou s další promluvou
P. Jana Böhma.
Večerní posezení při čaji všechny
zúčastněné znovu zahřálo a povzbudilo.
Jana Nováková

1. 1. 2018 v 15.30 h - Novoroční
koncert - Ladislav ŠOTEK,
Karolína BERKOVÁ
Výtěžek je určen na opravy kostela.
Výtěžek z výrobků Vánoční dílny je
2326 Kč. Děkujeme všem, kdo pomohli s organizací i všem, kteří přispěli.
Na adventní balíčky pro děti
na Madagaskaru se vybralo
18 300 Kč. Pán Bůh zaplať všem!!!
Od 1. ledna bude možné zapisovat
v sakristii intence na mše svaté
na měsíc červenec, srpen a září 2018.
Prosíme o pomoc s úklidem
vánočních stromků
8. 1. 2018 - pondělí - v 17.45 h
Děkujeme za každoroční „stromkovou
službu“ těm, kteří stromky do našeho
kostela zajistili, přivezli a další
skupině, která je postavila a nazdobila.
Stromky tradičně zajišťuje Martin
Krejčí (se svými zaměstnanci).
Letos stromky darovala rodina Josefa
Turka z Košína. Pán Bůh zaplať!
Náboženství pro předškoláky
Setkání budou každý týden a budou trvat
vždy cca 1 hodinu. Přesný den a hodinu
dohodneme na informačním setkání
v pátek 12. 1. v 17.45 v Emauzích.
Informace Lucie Civínová (606 498 921).
Srdečně rodiče i děti zvu. P. Jiří OMI
Děkujeme všem, kteří pomohli
s přípravou a zabezpečením
vánočních svátků v Klokotech!!!!

Začít znovu aneb Jak dál po rozvodu
či rozchodu. Kurz šesti setkání.
Začínáme v úterý 13. 2. od 17.45 h
v poutním domě Emauzy v Klokotech.

Tříkrálové koledování 2018
Děti z náboženství se již po osmnácté
zúčastní Tříkrálového koledování
6.-7. 1. 2018 (sobota-neděle)
po mši sv. před kostelem v Klokotech
a 5. 1. (pátek) na Pražském sídlišti.
Zveme všechny na

„Modlitební triduum
Modliteb matek“- v pátek
26. 1. v 15.45 h v Emauzích,
po mši svaté výstav Nejsvětější
svátosti a sv. smíření v kostele
- v sobotu 27. 1. v 15.45 h
v Emauzích,
po mši svaté krátká adorace v kostele
v neděli 28. 1. v 15 h adorace
v kostele
KRÁTKÁ OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ:


5. 1. – První pátek v měsíci
celodenní adorace v kostele 1116.30 h, 17.30-18.45 s modlitbami
a zpěvem, 18.45-20 h tichá adorace.
 Prosíme, napište se v sakristii
na adorační službu (také
na páteční adorace).
 7. 1. – 11.30 h - koncert Nokturno
 10. 1. – středa – 17:45 h. - Emauzy
– posezení u čaje – nad Biblí
 11. 1. - -Emauzy-17.45 h –
příprava na sv. biřmování
 13. 1. – 15 h - Misijní klubko
 14. 1. - neděle – při mši svaté
sbírka na nové toalety
 14. 1. – neděle - setkání CHO 18 h – Emauzy
 18. -25.1. - Týden modliteb
za jednotu křesťanů
 19. 1. – Večer chval
 24. 1. – Emauzy – 17.45 h Setkání seniorů s promítáním
 27. 1. –16 h. Hudebně-literární
Salón v Emauzích
 28. 1. – řeckokatol. mše sv. -16 h

Klokoty události - leden 2018
1.1. pondělí

2.1. úterý
3.1. středa
5.1. pátek

7.1. neděle

8.1. pondělí
9.1. úterý
10.1. středa
11.1. čtvrtek
12.1. pátek
13.1. sobota
14.1. neděle
16.1. úterý
17. 1. středa
18.1. čtvrtek

jinak, mše sv.

každý den
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - zasvěcený svátek
po-so 17 h,
Světový den modliteb za mír
mše sv. v 10 h
ne 10 h
15.30 h - Novoroční koncert - L. Šotek, K. Berková
stř-nemocnice
18.30
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů
a učitelů církve
Emauzy-9.30 - Benjamínek, Modlitby matek v 15.45 h
18.30 h mše sv. v nemocnici
První pátek v měsíci - adorace v kostele - 11-16.30 h
Tříkrálové koledování dětí na sídlišti

6.1. sobota

Pokud není uvedeno

svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h

Slavnost Zjevení Páně - doporučený svátek
První sobota v měsíci
mše svatá v 17 h, po mši sv. Tříkrálové koledování
Svátek Křtu Páně
mše svatá v 10 h s chrámovým sborem
11.30 h - Vánoční koncert Nokturno
po mši sv. Tříkrálové koledování
KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ A ZAČÍNÁ LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
Úklid vánočních stromků po mši sv. - 17.45 h
Emauzy - Benjamínek od 9.30 h
Emauzy - 17.45 h Posezení u čaje nad Biblí
18.30 h mše sv. v nemocnici
Emauzy - 17.45 h příprava na svátost biřmování
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h
Misijní klubko - 15 h Emauzy
2. neděle v mezidobí; mše svatá v 10 h, sbírka na nové toalety

Památka sv. Antonína, opata

Setkání CHO - 18 h Em.

Emauzy - Benjamínek od 9.30 h
18.30 h mše sv. v nemocnici

Památka P.Marie, Matky jednoty křesťanů

18.-25.1.2018 Týden modliteb za jednotu
19.1.
21.1.
23.1.
24.1.

pátek
neděle
úterý
středa

svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h + Večer chval svátek P. Mariusz OMI

3. neděle v mezidobí

dětská mše sv. v 10 h

Emauzy-Benjamínek od 9.30 h

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 18.30 h mše sv. v nemocnici
Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů s promítáním
25.1. čtvrtek Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
26.1. pátek
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20
26.-27.1. pá-so Triduum Modlitby matek, Emauzy - 15.45 h, po mši sv. adorace v kostele
27.1. sobota
Emauzy - 16 h - hudební salón
28.1. neděle 4. neděle v mezidobí
15 h - Triduum Modliteb matek
mše sv. v 10 h
16 h - řeckokatolická mše sv.
30.1. úterý
Emauzy - Benjamínek od 9.30 h
31.1. středa Památka sv. Jana Boska, kněze
18.30 h mše sv. v nemocnici

únor 2018
2.2. pátek
3.2. sobota

Svátek Uvedení Páně do chrámu
Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

mše sv. v 17 h se svatoblažejským požehnáním

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 České 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.

