Milí farníci,
Na konci září jsem vyrazil na dovolenou do moravských a slovenských hor.
KATECHAZE
Na sv. Václava jsem fotil jezírko
PRO DOSPĚLÉ
v bývalém lomu Modrá voda v Bílých
A MLÁDEŽ
Karpatech nedaleko obce Komňa. Byl
Katecheze probíhají
jsem natolik pohlcen focením, že jsem
od 20. října do 10. prosince,
se nedíval pod nohy. Díky Bohu odnesl
vždy v pátek 19 h a v neděli
to jen zlomený kotník. Následovala
17 h v poutním domě
operace kotníku v nemocnici v Uherském Hradišti. Momentálně můj kotník
Emauzy, Staroklokotská 2,
připomíná malé "železářství". Chtěl
naproti vstupu do areálu
bych vám všem poděkovat za vaše
kostela Tábor-Klokoty.
modlitby a podporu. Děkuji velmi spo„Proste, a bude vám dáno; hledejte,
lubratrům v komunitě - o. Mariuszovi
a naleznete; tlučte, a bude vám
a o. Karlovi, kteří nesou a ještě nějaký
otevřeno.“ Mt 7,7
čas ponesou tíhu i radost služby
Evangeliu Ježíše Krista v Klokotech.
S vděčností P. Jiří Můčka, OMI
********************************************************************
Misijní klubko
téma: „Na návštěvě
v zemi Boa“
společně s Klubkem
z Pelhřimova
Kdy: 4. 11. od 14 h
Kde: Emauzy - Klokoty
Pro koho: misionáře z Klokot
Těšíme se na vás
Mladí (OMI )
s P. Petrem Dombkem, omi

V neděli 19.11.
po mši svaté

FARNÍ
KAFE
Přinese někdo
nějakou dobrotu k snědku?☺

Kam putují dary Misijní neděle?
Předposlední říjnová neděle je už po 90 let
věnovaná modlitbě a finanční pomoci mladým církvím ve světě. Na mnoha místech
je tato mše věnovaná dětem, které se během
roku scházejí v Misijních klubkách a za své
vrstevníky v místech, kde nepanují důstojné
životní podmínky, myslí v modlitbě a drobné oběti. Tak tomu bylo i na Klokotech, kde
se před desátou hodinou začali objevovat
další a další malí Indiáni, kteří spolu se
svými rodiči postupně zaplnili celý prostor
vepředu v kostele. Děti z klubu Benjamínek
a Misijního klubka se nejen jako Indiáni
oblékly, ale připravily si spolu se scholou
písničku Čikitaka Manitů a v přímluvách a
darech také přednesly to, čím se v průběhu
roku zabývají. Klaun Benjamínek položený
před obětní stůl v tuto chvíli symbolizoval
radost, kterou v sobě mají všechny děti bez
ohledu na podmínky. Červená srdíčka zase
symbolizovala naši ochotu pomáhat a kufřík, letadýlka cestování a touhu poznávat
nové země a lidi. „V jeden okamžik se nám
podařilo kostel téměř roztančit jako při
bohoslužbách na misiích,“ přiznává schola.
K tradici oslav Misijní neděle patří také
jarmarky nebo štrúdlování. Na mnoha
místech se stává tato aktivita možností pro
farnost se zastavit a pobýt spolu. Krásná
částka příspěvků za donesené a s radostí
snědené dobroty dává tušit, že ve farnosti
misionářů oblátů mají srdce otevřená.
Kam vlastně naše modlitby a dary nejen
z Misijní neděle prostřednictvím české
národní kanceláře putují?
V letošním roce míří tato pomoc
celkem do 13 zemí světa, kterými jsou
Keňa, Zambie, Uganda, Tanzánie,
Malawi, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí
Lanka, Myanmar, Papua-Nová Guinea,
Guyana, Paraguay.

Do Tanzánie a Papuy-Nové Guiney
posíláme prostředky na zajištění ubytování, stravování a léky pro sirotky, kteří žijí na ulici, a navíc jsou často nakaženi virem HIV nebo nemocí AIDS.
Také v Zambii je mnoho dětí, které se
s touto nemocí již narodily nebo se
nakazily v důsledku extrémní chudoby
a absence hygieny. Podporujeme tamní
Misijní nemocnici, která se o nejmenší
děti do pěti let věku stará.
V Ugandě financujeme nákup nádrží
na vodu, aby několik tisíc dětí mělo
zajištěný přístup k pitné vodě, která je
pro ně nyní výjimečným luxusem.
Malawi je dlouhodobě sužováno
suchem. Podporujeme děti umírající
hladem, podvyživené a nemocné.
Ani na Filipínách a Srí Lance není
dostatek potravin obvyklý. I zde jsou
stovky těžce podvyživených dětí,
kterým financujeme vysokokalorickou
stravu, vitamíny a léky.
V Guyaně a Bangladéši podporujeme
internáty pro děti, které by nemohly
chodit do školy.
Také v Paraguayi, Myanmaru a Sýrii
přispíváme dětem na stravování, školné
a školní pomůcky. Bez této pomoci by
pro ně nebylo vzdělání dostupné.
V Ugandě, Zambii, Keni a Tanzánii
je hodně povolání, ale málo pedagogů,
prostředků, ubytovacích kapacit nebo
učebnic pro ty, kteří se chtějí stát
Kristovými následovníky.
V Ugandě,
Zambii,
Bangladéši,
Srí Lance a Paraguayi přispíváme k
tomu, aby věřící toužící po Kristu
mohli zakoušet radost z žité víry.
Misij.sbírka v našem kostele 8 559,-Kč,
misijním štrúdlování 2 514,- Kč.
Všem upřímné Pán Bůh zaplať! HK

Pěší třídenní pouť na Svatou Horu
Poutník je člověk, který se nebojí vydat
pod ochranu Boží a Panny Marie a
s pokorou přijímá vše, co ho potká. Putování na Svatou Horu je jedinečný
zážitek, životní událost. Jako pavučinky se ke Svaté Hoře u Příbrami
klikatí ze všech stran cesty, po staletí
prošlapané našimi předky, jdoucí se
poklonit Panně Marii. Je úžasné, že tam
ty cesty jsou dodnes a několik desetiletí
čekají na nové poutníky. Tiše, trpělivě.
Čekaly i na nás.
V den 100 letého výročí posledního
zjevení Panny Marie ve Fatimě v pátek
dne 13.10.2017 se procesí poutníků
vydalo na pěší třídenní pouť z Mladé
Vožice na Svatou Horu. Po požehnání
v kostele v Mladé Vožici jsme se vydali na 80km dlouhé putování krásnou
podzimní jihočeskou přírodou a středočeskou vrchovinou. A jako naši předci
jsme pochodovali se zpěvem, modlitbami, růžencem, litaniemi a dalším
duchovním programem přibližující
zjevení Panny Marie ve Fatimě. Každý
den jsme se posilnili mší svatou
a svatým přijímáním, další občerstvení
zajistili ochotní farníci z Mladé Vožice.
První nocleh nám umožnili ve farnosti
Sedlec-Prčice, druhý v Kamýku nad
Vltavou. V čele procesí kráčel vždy
ozdobený kříž, vatikánská papežská
vlajka aby bylo jasné, že putují římští
katolíci, také vlajka s portrétem Panny
Marie Svatohorské. Krásnou sochu
Panny Marie Fatimské jsme také nesli
v popředí a potom i další vlajky. Poutnickou rychlostí cca 4 km za hodinu
jsme šli k cíli, den co den. Tisíckráte
pozdravujem tebe, ó Matičko Krista

Ježíše znělo z úst unavených poutníků
na nádvoří Svaté Hory v neděli 15.10.
odpoledne, u Mariánského sloupu nás
přivítal zástupce duchovní správy,
potom následovala mše svatá s otcem
biskupem P. Posádem. Dále zasvěcení
Neposkrvrněnému Srdci Panny Marie
a uctívání sochy P. Marie Svatohorské.
Poutníci byli všech věkových kategorií,
od malých dětí až po starší lidi,
seniory, více mužů než žen, z vikariátů
Tábor, Benešov a Příbram, ale také
například z Pelhřimova, z východních
Čech a z dalších míst. Na Svatou Horu
nás doputovalo 75, dalších 30 poutníků
přijelo autobusy a další desítky auty.
I když pouť byla náročná, všichni
poutníci byli šťastní a spokojení, uctívali Pannu Marii Svatohorskou, jí
děkovali a prosili o pomoc. Přednesené prosby, modlitby a přímluvy Panna
Marie jistě vyslyší. Už po cestě jsme se
modlili za náš národ, za naše farnosti
a kněze, za nová duchovní povolání,
víru našich dětí a za mládež, za rodiny,
za naše osobní úmysly a potřeby.
Na začátku poutě se mnozí neznali, ale
do cíle jsme doputovali jako jedna
rodina. Naší snahou bylo také obnovit
pěší poutě na Svatou Horu a tak jsme
v kaž-dém místě, kudy jsme procházeli,
rozdávali obrázky Svaté Hory a Panny
Marie a zvali místní obyvatele na další
pouť, třeba v příštím roce.
Chtěl bych poděkovat organizátorům
poutě, zvláště P. Jaroslavu Karasovi
za důkladnou přípravu a krásný průběh
poutě. P. Jaroslav si na začátku října
připomínal 25 let kněžské služby, tak
ať mu Pán Bůh a Panna Marie žehná,
posiluje ho a vede i v dalších letech.
Ing. Pavel Vejskrab

Den BIBLE 2017
Nedělní sbírka 19. 11. bude na tento
účel. Na stránkách Českého
katolického biblického díla www.biblickedilo.cz, najdete inspiraci
jak slavit tento den v rodině.
V obchůdku si můžete zakoupit
kalendáře Duchovní toulky
po Táborsku a diáře na rok 2018,
misijní kalendáře 2018, také knihy
k četbě v adventním čase nebo
jako dárek k Vánocům.
(můžete také do farní knihovničky)

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ
A POZVÁNÍ:
3. 11. – První pátek v měsíci –
celodenní adorace – kostel 11-16:30 h,
17.30-18.45 h s modlitbami a zpěvem,
18.45 – 20 h tichá adorace.
Prosíme, napište se v sakristii
na adorační službu (také na páteční
adorace).
 Adorace se svátostí smíření v
kostele každý pátek 17:30 – 20 h

V zimním období bude páteční
adorace i svátost smíření do 20 h



V sobotu 11.11. v Č. Budějovicích
proběhne společné setkání lektrorů,
akolytů, kostelníků a varhaníků.
Začátek v 9.30 h mše svatá, kostel sv.
Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech.

4.11. – sob. – Misijní klubko 14 h
8.11. – středa – 17.45 h - Emauzy –
posezení u čaje – nad Biblí
 12.11. – ned. – setkání CHO -18 h
 12.11. – ned. – sbírka na Charitu
 17.11. – pátek – Večer chval -18 h
 19.11. – neděle – Farní kafe
 19.11. – ned. - Den Bible – sbírka
 22.11. – středa - Emauzy – 17.45 h
– setkání seniorů
 25.11. – sob. – Setkání OMI laiků
 26.11. – řeckokatolic. mše sv.-16 h
*******************************
Adopce na dálku
Náš adoptovaný chlapec Mikenley
Jaccius úspěšně dokončil střední školu
- což zároveň znamená, že odchází
z programu Adopce na dálku a naše
podpora tohoto chlapce končí. Na jeho
vzdělání jsme přispívali od září 2005.
Z dopisu koordinátorky: "Mikenley je
velmi chytrý a bystrý chlapec, díky
Vaší podpoře jste mu poskytli ten
nejdůležitější základ ve vzdělání, který
bude pro chlapce cenným přínosem
do budoucna..."

17.-19.11. DNY DŮVĚRY
v Č. Budějovicích
více na www.dnyduvery.cz

Srdečné díky patří hlavně vám všem,
kteří jakkoli přispíváte na Adopci
na dálku.
L. Kopřivová

Svěcení adventních věnců
Adventní věnce k posvěcení si můžete
přinést na mše svaté:
v sobotu 2. 12. od 17 h. nebo
v 1. neděli adventní 3. 12.
od 7 h - rorátní mše svatá
a od 10 h na hlavní mši svatou.

Topení v kostele
V zimním období se bude v týdnu
zapínat topení v kostele
v prvních 4 lavicích.
Prosba: Kdo by mohl darovat stromky
na vánoční výzdobu Klokot, ať se,
prosím, přihlásí ve farní kanceláři.

DUŠIČKY

středa 1. listopadu – Slavnost Všech svatých
v 17 h mše sv.,
po mši sv. modlitba na hřbitově

čtvrtek 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
v 9 h mše sv. za zemřelé v Klokotech
v 16 h - modlitba růžence na hřbitově
v 16.30 mše sv. za zemřelé v Klokotech
v 17 h mše sv. za zemřelé v Klokotech budou se číst prosby za zemřelé – můžete je
nosit do sakristie od 29.10.
Dražice 5.11.
v 8.30 h mše sv. za zemřelé

Pobožnost na hřbitovech-neděle 5. listopadu
Meziříčí (Dražice) – 15 h,
Balkova Lhota – 15.45 h

Klokoty po mši sv. 11.15 h
Apoštolská penitenciárie vydala na žádost českých a moravských biskupů dekret,
který dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí
plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok
již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu
v tradiční době od 1. do 8. listopadu.
Dovolení je dáno na dobu 7 let (od 8. 10. 2012).
Je to například pro staré a nemocné, kteří se musí nechat na hřbitov dovézt.
Tři podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci:
sv. přijímání
sv. smíření
modlitba na úmysl Svatého otce
Ve středu 1. 11. odpoledne
a ve čtvrtek 2. 11. po celý den
je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky,
přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě tří obvyklých podmínek…
*… je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci: navštíví-li někdo
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Klokoty - události - listopad 2017

Pokud není uvedeno jinak,
mše sv. každý den

1.11.středa Slavnost všech svatých - doporučený svátek, mše sv. 17 h
po-so 17 h,
po mši sv. modlitba na hřbitově, 18.30 h mše sv. v nemocnici
ne 10 h
2.11. čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
stř-18.30 nemocnice
mše sv. - 9 h, 16.30 h, 17 h; 16 h modlitba růžence na hřbitově v Klokotech
3.11. pátek První pátek v měsíci - adorace - kostel 11 - 16.30, 17.45-18.45
s modlitbami, 18.45-20 h tichá adorace, 16.30 růženec, svátost smíření 16.30-17; 17.30-20 h, katecheze 19h
4.11. sobota První sobota v měsíci Emauzy Misij.klubko 14 h mše sv. v 17 h zakončená požehnáním
P. Karel Zaiser, OMI - svátek
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
mše svatá v 10 h
Emauzy - katecheze- 17 h
5.11. neděle 31. neděle v mezidobí
pobožnost hřbitov: Klokoty (po mši) 11.15 h, Meziříčí (Dražice) 15 h, Balk.Lhota 15.45 h
Emauzy - 9.30 h - Benjamínek
7.11. úterý Emauzy Modlitby matek 15.45 h
18.30 h mše sv. v nemocnici
8.11. středa Emauzy - posezení u čaje nad Biblí - 17.45 h
9.11. čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10.11. pátek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
Emauzy - katecheze - 19 h
P. Martin Sedloň, OMI - svátek
11.11. sobota Památka sv. Martina, biskupa
Emauzy - 17 h katecheze, 18 h - CHO
12.11. neděle 32. neděle v mezidobí sbírka na Charitu
13.11. pondělí Památka sv. Anežky České
Emauzy - 9.30 h - Benjamínek
14.11. úterý
st.svátek, mše sv. v 17 h
17.11. pátek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h + Večer chval
19.11. neděle 33. neděle v mezidobí DEN BIBLE- sbírka na Bible Dětská mše sv. 10 h, po mši Farní kafe
Emauzy - 9.30 h - Benjamínek
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
21.11 úterý
22.11 středa Památka sv. Cecílie, panny a mučednice , nemocnice 18.30 h, Emauzy - 18 h-setkání seniorů
23.11 čtvrtek Emauzy - 18 h - přednáška ČKA - Rodina a církev - ThLic. Petr Štica, Th.D.
Emauzy katecheze 19 h
24.11 pátek Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
25.11. sobota Sv. Kateřina Alexandrijská
26.11. neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE mše sv. v 10 h Sbírka na kostel katecheze 17 h
řeckokatolic.mše 16 h
výročí úmrtí o. Zdeňka Čížkovského (†2004)
28.11. úterý Emauzy - 9.30 h - Benjamínek
30.11. čtvrtek svátek sv. Ondřeje, apoštola
Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h, v pátek 17.30 - 20.00 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.

