
 
Milé farnice a farníci,  

chci vám popřát požehnaný vstup do nového občanského roku 2019. Přál bych si, 

abychom do něj vstoupili modlitbou „živého růžence“. 

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do 

jediné růže, která je tvořena z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec 

světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného 

desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý 

růženec.  

Společenství se neschází, je propojeno rozpisem desátků na celý rok. Nemá-li někdo čas 

či možnost modlit se desátek na kolenou před obrazem nebo sochou Panny Marie, může se 

ho pomodlit během práce, na cestě, v autě apod. Kdo se modlí celý růženec, není nutné 

přidávat desátek navíc, ale rozjímat o tajemství, které je mu přiděleno.  

V našich životech, rodinách, práci i farnosti je mnoho věcí, za které se chceme nebo 

potřebujeme modlit. Živý růženec vezme všechny tyto prosby na sebe. Hlavními úmysly by 

byly každý měsíc evangelizační úmysl papeže Františka a evangelizace našich farností. 

Členové společenství pak posílají každý měsíc své úmysly koordinátorce. Tou je v naší 

farnosti paní Lída Kopřivová – je možné ji oslovit osobně nebo napsat e-

mail: ludmila.koprivova19@seznam.cz. 

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít 

způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. Založila společenství, které 

získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na 

spolupráci při šíření evangelia. Modlitba je zasvěcena sv. Filoméně, kterou papež Řehoř 

XVI. jmenoval patronkou a ochránkyní této pobožnosti. 

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 18.00 h, ve farním domě Emauzy, bude první 

informativní setkání pro dospělé nepokřtěné katechumeny. 

Ve čtvrtek 5. září 2019 v 18.00 h, ve farním domě Emauzy, bude první setkání pro 

ty, kdo by chtěli přijmout svátost biřmování, svátost eucharistie nebo se jen víc 

zakotvit v Ježíši Kristu. (Přihlašovat se můžete na: JIRI.MUCKA@DICB.CZ) 

Prosím pozvěte své blízké, přátele, sousedy, spolupracovníky z práce atd. 

Modlíme se za vás a také vás prosíme o modlitbu. 
P. Jiří Můčka, OMI  

mailto:ludmila.koprivova19@seznam.cz


JEŠTĚ PÁR SLOV K VÁNOČNÍM SVÁTKŮM 
 

Já vůbec nemám ráda reklamy. Ale 

jedna se ke mně, asi nedopatřením, 

dostala a padla mi do noty, protože se 

přesně strefila do mé představy prožívání 

rodinných, vánočních setkávání. Ta paní 

v té reklamě líčila, jak se setkávají u nich 

doma rodinní příslušníci a jak si každý z 

nich přináší svůj vlastní způsob prožívání 

vánočních svátků. Takže je z toho 

bezvadný, ale především upřímný a 

láskyplný mumraj. Už proto mám ráda i 

ty předvánoční přípravy. A i když 

uznávám, že se může koupit krásné a 

dobré „cukroví“, tak přece jen bych 

nepřenesla přes srdce, kdybych cukroví 

neupekla. A přitom si i zabrečím, když si 

vzpomenu na svoji maminku, která 

vždycky pekla s tetou a jak vážně řešily, 

jestli mají upéct dvě porce nebo jenom 

jednu a půl a vždy musel být alespoň 

jeden druh nový. A táta přinesl tajně 

jedličku, samozřejmě legálně získanou, a 

já ji směla vidět až na Štědrý den. To pak 

zazvonil zvoneček a táta zahrál Narodil se 

Kristus Pán a byla to taková nádhera, že 

se já dodnes snažím, alespoň pokud to 

jde, to hlavní dodržovat. A to i s tím 

pečením. Takže přeju sobě i Vám, ať nám 

ještě dlouho vydrží naše tradiční oslavy 

svátků vánočních! 

Eva Kozáková 

 

Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou a zabezpečením  

vánočních svátků v Klokotech!!!! 

 
 

AŤ OŽIJÍ SUCHÉ KOSTI… MYŠLENÍ 
 

Dne 15. 12. 2018 se v Emauzích konala 

duchovní obnova “Ať ožijí suché kosti” 

(Ex 37,5) o povolání ke svatosti - 

povolání k životu s Vlastimilem 

Kadlecem, OMI. Byla velice požehnaná, 

dotkla se mě a tak se s vámi chci podělit o 

své zápisky z této promluvy. Měli 

bychom se v první řadě podívat na 

základy našeho duchovního života, na 

vztah s Kristem. Pokud jsme bez Ducha, 

jsme jak suché kosti. Tak jak to vše 

začalo? Ježíš je pokřtěn v Jordánu, 

sestupuje na něj Duch sv. a je slyšet hlas 

Otcův, to je vlastně celá Boží trojice. 

Nabývá vědomí, kým je a co má dělat. 

Vydá se tam, kde je hříchu nejvíc. Jde do 

synagogy, kde učí jako ten, který má moc, 

ne jako učitel zákona. Setkává se tam s 

posedlým, který na něj křičí: „MY VÍME, 

KDO JSI, JSI SVATÝ BOŽÍ, CO JE TI 

PO NÁS!“. Ten člověk ho zná … asi tak, 

jako my ho známe, máme poznatky, 

chodíme pravidelně do kostela, ke 

svátostem. Co je ti po nás můžeme 

přeložit: „CO MÁŠ SPOLEČNÉHO S 

MÝM ŽIVOTEM?“. Něco jiného je mít 

znalosti a něco jiného je osobní vztah s 

Kristem. Říkáme si, já musím tohle a 

tamto a tohle zas nesmím ... nastupuje 

moralismus (soudíme), liturgismus (lidé 

neklečí, kdy mají klečet atd). Ale to nás 

neučiní šťastnými, láska nás učiní 

šťastnými, jediná je schopna přeměnit náš 

život. Jako když se zamilujeme. ... 

Najednou nejsme na 1. místě, ale ten 

druhý ... „Láska dělá zázraky“. Tím 

jediným, co nás může naplnit, je vědomí 

lásky, toho, že jsme milováni Bohem. 

Farizeus se nikdy nesetká s Ježíšem, ten 

sám si myslí, že se spasí, ví přece 



všechno, zná celý zákon. ... Náš celý 

duchovní život by měl být o tom, že se 

otevíráme Bohu, aby se mohl dotýkat 

našeho srdce, desatero dodržujeme proto, 

že nás Bůh miluje, ne aby mě miloval! 

Víra je dar, prosme o víru! Proč jdeš do 

kostela? Jdi se tam nechat milovat! 

Evangelium je milostný román o tom, jak 

nás Bůh miluje. … A kdo je svatý? Ten, 

kdo je naplněný Boží láskou. Proč 

mučedníci vše vydrželi? Protože cítili, že 

jsou milováni. A tak nemusíme mít 

strach ... krásný požehnaný Advent! Já 

jsem milovaná Boží dcera, já jsem 

milovaný Boží syn. Aleluja!!! 

V. Andreasová

 

„ … A ČASTO JSEM SE TATÍNKŮ PTAL, ZDA SI HRAJÍ SE SVÝMI DĚTMI? “ 
 

O naší „moderní“ společnosti se říká, 

že je společností bez otců. Může se to 

zdát přehnané, ale zkuste své otcovství 

začít hlouběji objevovat, přijímat a žít a 

uvidíte, jak moc to je pravda.  

Papež František v jedné ze svých 

katechezí učil: … zejména v západní 

kultuře jako by postava otce symbolicky 

absentovala, zmizela, byla odstraněna. … 

Otcové jsou někdy tak soustředěni sami 

na sebe, na svoji práci a někdy na svoje 

vlastní individuální vztahy, že zapomínají 

i na rodinu. A nechávají maličké a děti 

samotné. Ještě jako biskup Buenos Aires 

jsem si všiml, že dnešní děti se někdy cítí 

jako sirotci, a často jsem se tatínků ptal, 

zda si hrají se svými dětmi, zda mají 

odvahu a lásku ztrácet čas s dětmi. 

Odpověď byla ve většině případů ošklivá: 

„Já přece nemohu, mám tolik práce…“  

Takovému vyrůstajícímu dítěti otec 

chyběl, nehrál si s ním, neztrácel s ním 

čas. (archiv na radiovaticana.cz; 28.1 

2015) … nutností je tedy přítomnost otce 

v rodině. Aby byl nablízku manželce, 

sdílel všechno: radosti i bolesti, námahy a 

naděje. Aby byl nablízku dětem, když 

vyrůstají, hrají si a snaží se, když jsou 

lehkovážné a úzkostlivé, když se 

vyjadřují a jsou zamlklé, když se osmělují 

a obávají, když udělají chybný krok a 

nalézají novou cestu. Otec musí být 

přítomný vždycky. Být přítomný však 

neznamená být kontrolorem, protože 

otcové, kteří příliš kontrolují, dusí děti a 

brzdí jejich růst. Evangelium mluví o 

příkladnosti Otce, který je v nebesích. … 

Všichni znají ono výjimečné podobenství 

o marnotratném synu či o milosrdném 

otci ... Jaká důstojnost a něha je v onom 

otci, který očekává doma ve dveřích 

návrat svého syna! Otcové musejí být 

trpěliví. Častokrát nelze dělat nic jiného 

než čekat, modlit se a čekat trpělivě, 

něžně, velkodušně a milosrdně. Dobrý 

otec umí čekat a odpouštět z hloubi srdce. 

Umí zajisté i rázně napomenout. Není 

otcem slabým, povolným a 

sentimentálním. Otec, který umí 

napomenout, aniž by odradil, dovede také 

neúnavně chránit. (tamtéž; 4.2 2015) Je 

zřejmé, že to je cesta, a my s ní – tady na 

zemi – nikdy nebudeme hotovi. 

Na začátku na ni vstupuji s tím, že 

budu dávat … a po chvilce se ohlédnu 

zpět, abych uviděl, že jsem mnohem více 

dostal. A uvidím, jak malé bylo na tom 

počátku mé srdce a uvědomuji si, že ani 

teď na tom nejsem kdovíjak slavně. Bůh, 

Otec, mne dal mému synu, mé dcerce, 

abych jim Ho tady na zemi po nějaký čas 

zastupoval a přibližoval – to je mé místo a 

úkol a požehnání. Při tom pohledu zpět 

bolestně a nad míru jasně vidím, jak málo 

se Mu podobám, a jak ničemně ten úkol 

plním. A když se podívám na své děti, 

vidím, s jakou vděčností, radostí, 

bezelstností a nadšením přijímají i to 



maličko, které jsem ochoten jim dát. 

Vidím a slyším v nich lásku mého Boha, 

našeho Stvořitele – ony to mají od Něj. 

Radují se i z mála, velmi mála, jsou 

vděčné a dávají a nepočítají kolik. 

Richard Rohr, americký františkán, 

katolický kněz a jedna z duší chlapského 

hnutí, ve své knize adventních zamyšlení 

píše: Ježíš od nás chtěl, abychom 

pochopili, plně pochopili, že podstata věcí 

je vždy větší, než jejich pouhý zevnějšek. 

(R. Rohr, Očekávání Vánoc, str. 22) 

Myslím, že toto každý a nejednou 

pocítil nad důsledky vlastních pochybení. 

Ale tak, jako každý – i ten nejmenší – 

„hříšek“ je něčím daleko větším a 

hlubším a horším, než jsme schopni 

domyslet, tak i každý dobrý skutek, dobře 

strávený čas, dobré rozhodnutí, je 

podstatně větší a významnější v očích 

našeho Otce. I když to vše děláme 

polovičatě, váhavě, titěrně, bázlivě a 

porušeně. A není důležité, jak to člověk 

momentálně cítí a jestli ho za to někdo 

poplácá po zádech. Ten účet nikdy 

nevyrovnáme – vždy dáváme málo a 

dostáváme vrchovatě. Ale je lepší dát 

málo v souhlasu se svým posláním, než 

hodně tam, kam nás Bůh zase až tak moc 

neposílá a kam jdeme hlavně proto, že 

tam nás po těch zádech poplácají. 

Zkusil jsem tedy na tu cestu vyjít a 

hledat, hodně se modlil, přečetl pár knih 

(zastavte se, rád doporučím nebo půjčím), 

začal jezdit na chlapské obnovy, na 

víkendy otců s dětmi, chodit se synem na 

indiány (a kéž se nám podaří dát 

dohromady i indiánské princezny!) a další 

věci. Je toho jen trošku a daleko méně, 

než by mělo být, ale jdeme. A jsem si jist, 

že jsem neudělal mnoho lepších 

rozhodnutí. 

Vláďa Burda

 

INDIÁNI NA KLOKOTECH 
 

Tátové, máte syna ve věku 10 - 13 let a 

máte zájem zažít něco nového a 

prohloubit vztah se svým synem? Přidejte 

se k indiánskému kmeni Lovců medvědů! 

Jedná se o křesťanskou skupinku, kterou 

jsme spolu s několika dalšími otci založili 

pro nás a pro naše syny na podzim roku 

2017. Inspirovali jsme se americkým 

programem YMCA Adventure Guides, 

který se dříve, před zavedením politické 

korektnosti, nazýval YMCA Indian 

Guides. Scházíme se ve večerních 

hodinách přibližně jednou měsíčně a 

schůzky trvají 1,5 – 2 hodiny. Každá 

schůzka začíná písničkou a modlitbou, 

následuje program, hra, pohoštění a 

končíme opět písničkou a modlitbou beze 

slov. Na schůzkách jsme si vyráběli 

náhrdelníky z medvědích zubů 

(z moduritu), odznaky příslušnosti ke 

kmeni, stavěli jsme ze špejlí a papíru 

domky, které jsme pak za velkého 

nadšení na poli spálili a další kratochvíle. 

Mezi naše oblíbené hry patří hlavně 

Mrkaná a Bimbák. 

   Nescházíme se však jen v Emauzích 

– na podzim jsme byli pouštět draky, 

dvakrát jsme vyrazili do přírody a opekli 

si buřty a jednou jsme s kluky navštívili i 

saunu na Knížecím rybníku, odkud nás 

málem vyvedla obsluha pro přílišný hluk. 

Vyvrcholením loňské sezóny byl 

víkendový vandr. Ušli jsme s batohem na 

zádech zhruba 20 km podél úzkokolejky z 

Obrataně do Kamenice nad Lipou, vařili 

si na ohni, pili vodu ze studánky v lese, 

vyráběli praky a spali pod širákem. Pro 

letošní rok máme kromě pravidelných 

schůzek v plánu výlet na Blaník, navštívit 

sklárnu, vyrábět ze dřeva v truhlářské 

dílně a jet na vodu. 

Bernard Jech 



Chtěli byste se připojit k indiánskému kmeni Lovců medvědů (otcové + kluci 10-13 let)? 

Chtěli byste vytvořit indiánský kmen pro naše princezny (otcové + dcery cca 8-10 let)? 

Kontakt: Vláďa Burda na telefonním čísle 737-268-260 nebo vburda@email.cz 

 

Chtěli byste vytvořit indiánský kmen pro naše předškoláky (otcové + kluci cca 5-6 let)? 

Kontakt: Vojta Nádvorník, na telefonním čísle 724-011-936 nebo nadvorvo@gmail.com 
 

 
 

 

Klokotší indiáni - Schůzka s ohýnkem u Lužnice (červen 2018) 

Vandr, červen 2018 - kdesi poblíž Kamenice nad Lipou 

mailto:vburda@email.cz
mailto:nadvorvo@gmail.com


 

1. 1. 2019 v 15.30 h 

NOVOROČNÍ KONCERT  
Ladislav ŠOTEK - varhany 

Jana Wilkes – zpěv  

Výtěžek je určen na úpravu presbytáře 
kostela v Klokotech. 

 

6. 1. 2019 v 11.30 h  

VÁNOČNÍ KONCERT NOKTURNO  
 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2019 
Děti z náboženství se již po devatenácté 

zúčastní Tříkrálového koledování 

5. - 6. 1. 2018 (sobota-neděle) po mši sv. 
před kostelem v Klokotech 

4. 1. (pátek) na Pražském sídlišti. 

5. 1. 2019 – 15 h 

Zveme naše babičky, dědečky, tetičky, 
strýčky z farnosti na vánoční 

prozpěvování do Betléma - do Emauz. 
Děti z Misíjního klubíčka zahrají a 

zazpívají  

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
Pojďte s námi posedět a zažít společnou 

radost z Ježíšova narození.  

Nebude chybět teplý čaj, káva a  

k zakousnutí vánoční cukroví. 
 

18. – 25. ledna 2019 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ  

 „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen  

o spravedlnost“ (Dt 16,18-20) 
 

Zveme všechny  

na „Modlitební triduum Modliteb matek“ 

- v pátek 25. 1. v 15.45 h v Emauzích, 

 po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a sv. smíření v kostele 

- v sobotu 26. 1. v 15.45 h v Emauzích, po mši svaté krátká adorace v kostele 

- v neděli 27. 1. v 15 h adorace v kostele 
 

 
 

 

Výtěžek z výrobků VÁNOČNÍ DÍLNY je  

3432 Kč. Děkujeme všem, kdo pomohli s 
organizací i všem, kteří přispěli.  

Do ADVENTNÍ KASIČKY na Klokotech  

na Sýrii se vybralo  

19 909 Kč.  

Pán Bůh zaplať všem!!! 
 

 

 

Od 1. ledna bude možné zapisovat v 
sakristii INTENCE NA MŠE SVATÉ na měsíc 

červenec, srpen a září 2019. 
 

Prosíme o pomoc s  

ÚKLIDEM VÁNOČNÍCH STROMKŮ  

14. 1. 2019 - 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  

a bratrem Pavlem).  

Letos stromky darovala RODINA JOSEFA 

TURKA Z KOŠÍNA.  Pán Bůh zaplať!



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 5. 1.  sobota – Emauzy - 15 h - MISIJNÍ KLUBKO zve všechny na Vánoční příběh 

 18. 1.  pátek – 17.45 h - VEČER CHVAL V EMAUZÍCH 

 18. – 19. 1.  pátek – sobota – SETKÁNÍ MLÁDEŽE – P. Petr Dombek, OMI 

 20. 1.  neděle – 10 h - DĚTSKÁ MŠE SV. 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 4. 1.  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 zákristii na adorační službu (také na páteční adorace). 

   9. 1.  středa – 17.45 h - Emauzy – POSEZENÍ U ČAJE NAD BIBLÍ 

 13. 1.  neděle - SBÍRKA NA ÚPRAVU PRESBYTÁŘE kostela (nový obětní stůl, ambón) 

 15. 1.  úterý – 18 h – oblátský dům – FARNÍ RADA 

 20. 1.  neděle – v 18 h - Emauzy SETKÁNÍ CHO  

 23. 1.  středa – 17.45 h – Emauzy – SETKÁNÍ SENIORŮ 

 27. 1.  neděle – 16 h – ŘECKOKATOLICKÁ MŠE SV. 
 

 2. 2. sobota - Uvedení Páně do chrámu – HROMNIČNÍ POUŤ OTCŮ A MATEK 
celebrant P. Jan Böhm – vojenský kaplan - přineste si svíčky 

 3. 2. neděle – mše sv. v 10 h – SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ 

 
 

10. 1. 2019 – EMAUZY – MARIE MISAŘOVÁ 

BURUNDI, SKRYTÁ PERLA AFRIKY 
Vyprávění a promítání fotografií 

z dobrovolnického pobytu v Burundi 
 

 

 

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)

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

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



 

 
 

 

 1. 1. úterý Slavnost Matky Boží PANNY MARIE  - zasvěcený svátek
Světový den modliteb za mír, Den obnovy samostatného

Dražice mše sv. v 8.30 h

 2. 1. středa Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
nemocnice - mše sv. - 18.15 h - (každou středu)   

 4. 1. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, adorace 
s modlitbami 17.30-18.45, do 20 h tichá adorace, svátost smíření 17.30 - 20.00 h
16 h Emauzy - náboženství pro předškolní děti (každý pátek)
Tříkrálové koledování dětí na Pražském sídlišti

 5. 1. sobota

 6. 1. neděle Slavnost Zjevení Páně             mše sv. v 10 h, po mši sv. Tříkrálové koledování
11.30  h - Vánoční koncert Nokturno    Dražice mše sv. v 8.30 h 

 8. 1. úterý
"Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h - Modlitby matek

 9. 1. středa Emauzy - 17.45 h posezení u Čaje nad Biblí
10.1. čtvrtek Emauzy - 17.45 h - Marie Misařová - "Burundi, skrytá perla Afriky"
11. 1. pátek
13. 1. neděle

14. 1. pondělí Úklid vánočních stromků po mši sv. - 17.30 h
15. 1. úterý Oblátský dům - 18 h - Farní rada
17. 1. čtvrtek Památka sv. Antonína, opata
18. 1. pátek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 18.-25.1. - Týden modliteb za jednotu křesťanů 
 sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00 h + Večer chval 17.45 (Emauzy)

18. - 19. pá-so Setkání mládeže na Klokotech - P. Petr Dombek, OMI

20. 1. neděle
Emauzy - 18 h - CHO   Dražice mše sv. v 8.30 h   

21. 1. pondělí Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
23. 1. středa Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů
24. 1. čtvrtek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25.12. pátek Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Svátost smíření, výstav Nejsv. Svátosti 17.30 - 20 h
25.-26.1 pá-so Triduum Modlitby matek, Emauzy - 15.45 h, po mši sv. adorace v kostele
26. 1. sobota Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
27.1. neděle

16 h řeckokatolická mše sv.   Dražice mše sv. v 8.30 h   
28. 1. pondělí Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31. 1. čtvrtek Památka sv. Jana Boska, kněze

z února 2019
1.2. pátek 1. pátek v měsíci, adorace 11-16,30 h a 17.30 - 20 h
2.2. sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromníční pouť otců a matek - mše sv. v 17 h- P. J. Böhm

3.2. neděle

Emauzy - 9.30 h Benjamínek (každé úterý)

Svátek křtu Páně  mše sv. v 10 h se sbírkou na úpravu presbytáře kostela v Klokotech

3. neděle v mezidobí      mše sv. v 10 h se Svatoblažejským požehnáním

Emauzy- 15 h - Misijní klubko - zve všechny na Vánoční příběh

Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h

Dražice mše sv. v 8.30 h        Končí doba vánoční - začíná liturgické mezidobí

3. neděle v mezidobí    mše sv. v 10 h      15 h - Triduum Modliteb matek

2. neděle v mezidobí          dětská mše sv. v 10 h

Klokoty – události leden 2019 Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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

První sobota v měsíci 17 h mše sv., po mši sv. Tříkrálové koledování

českého státu      mše sv. v 10 h    15.30 h - Novoroční koncert - L. Šotek, J. Wilkes


