
 

Milá farní rodino, 

v sobotu 2. 11. budeme slavit Památku zesnulých, vzpomínku na všechny zemřelé, 

„dušičky“. "Je nutné mluvit o smrti… ne proto, abychom měli strach, ale abychom 

od něho byli osvobozeni." (Raniero Cantalamessa). Modlitba za zemřelé patří 

k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení 

bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den 

zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé slaví 2.11. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a 

brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery; od 14. století i do Říma a Aragonie. Papež 

Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, 

Portugalsku a Latinské Americe; v roce 1915 bylo tento zvyk zaveden pro celou církev. 

 Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit světlo velikonoční 

svíce – paškálu, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší 

naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem 

zármutku a vzpomínání, ale je ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti. 

(Aleš Opatrný; převzato z Pastorace.cz) 

Milí přátelé, chtěl bych vás pozvat k četbě nové apoštolské exhortace papeže Františka 

– Kristus žije (Christus vivit). Je určena mladým lidem a celému Božímu lidu. Vydalo ji 

Karmelitánské nakladatelství, cena 99 Kč. 
+ P. Jiří, omi 

 

 

SLOVENSKÁ MŠE SVATÁ   PONDĚLÍ 25. 11. 2019 – 17H  

celebruje P. Mikuláš Selvek, OPraem. 

Po mši sv. posezení v Emauzích, můžete přinést nějakou slovenskou  

dobrotu (není podmínkou!), případně foto rodiště 
 

 

Česká křesťanská akademie zve  

NA VZPOMÍNKOVÝ VEČER: 15 LET OD ÚMRTÍ MISIONÁŘE ZDEŇKA ČÍŽKOVSKÉHO, OMI 

EMAUZY - 26. 11. 2019 - úterý - 18 h 

  



POTŘEBUJEME EUTANAZII? NEBO VÍCE PALIATIVNÍ PÉČE? 
    

V pondělí 14.10 se uskutečnila 

v Emauzích další beseda v rámci 

Křesťanské akademie, tentokrát téma bylo 

celospolečensky výbušné – Potřebujeme 

eutanazii? Nebo více paliativní péče? 

   MUDr. Helena Staňková a Marie 

Sovadinová z Domácího hospice Jordán 

nás seznámily s termíny týkajícími se 

eutanazie, s historicko-zeměpisným 

kontextem a důvody, které stojí za opět 

otevřenou snahou uzákonit eutanazii, se 

kterou obě dámy zabývající se již deset 

let Paliativní péčí o nevyléčitelně 

nemocné, nesouhlasí. Paliativní péče jako 

celistvá péče o člověka pokrývá všechny 

složky člověka: 

bio-psycho-socio-spirituální dimenzi a 

díky multidisciplinárnímu týmu, moderní 

medicíně, sofistikovaným přístrojům 

může tato péče pomoci nevyléčitelně 

nemocným, zkvalitnit jim život až 

do konce a to i v domácím prostředí. 

Pokud by se celoplošně dostávalo 

potřebným paliativní péče, byla více 

propagována a podporována systémem – 

tedy nejen zdravotním, ale i sociálním, 

jsou nejen ony, ale všichni pracovníci 

hospiců a paliativní péče v ČR 

PŘESVĚDČENI, že nejen, že není dobré 

otevírat Pandořinu skříňku Eutanazie, ale 

že je to hazard se svědomím a s morálkou 

společnosti. 

   Pokud by kohokoli zajímalo více o 

Paliativní péči, jsou v Jordánu ochotni 

poskytnout informace. Vše o mobilní 

specializované paliativní péči 

poskytované Domácím hospicem Jordán 

naleznete na www.hospicjordan.cz.  

Michal Sovadina 

 

PRVNÍ ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH S PÁTEREM VOJTĚCHEM BLAŽKEM 
    

V evangeliu byl úryvek z Lukáše 

17, 5-10 : Apoštolové řekli Pánu: "Dej 

nám více víry!" Pán jim řekl: "Kdybyste 

měli víru, jako zrnko hořčice, řekli byste 

této moruši: „ Vyrvi se i s kořeny a 

přesaď se do moře, a ona by vás 

poslechla."  

"Řekne snad někdo svému služebníku, 

který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl: 

Pojď si hned sednout ke stolu? Neřekne 

mu spíše: Připrav mi něco k jídlu a 

přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a 

nenapiji: Pak budeš jíst a pít ty!? Děkuje 

snad svému služebníku, že udělal, co mu 

bylo přikázáno? Tak i vy když učiníte 

všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: 

Jsme jenom služebníci, udělali jsme to, co 

jsme byli povinni učinit." 

     Otec Vojtěch řekl, že se často 

potkáváme s otázkou: "Ty jsi věřící?" 

Takové a podobné otázky nás vedou 

k uvažování, že jsou dva póly. Věřící buď 

anebo. Najednou apoštolové prosí Ježíše: 

"Dej nám více víry." Copak neuvěřili, 

když všeho nechali a následovali Ježíše? 

Copak nevěřili, když viděli ty zázraky? 

Chtějí silnější víru. Nastiňme si otázku: 

"Co mám dělat, abych měl silnější víru?" 

Analogie víry je v mezilidských vztazích. 

Kdy mám větší důvěru v druhého 

člověka? Moje důvěra a víra v druhého 

člověka roste na základě toho, co dělá, co 

s ním zakouším, na základě setkání s ním. 

Nemůže růst moje víra, dokud se nebudu 

setkávat s Bohem. První a základní zákon 

přátelství a důvěry je to, že ti dva musí 

být pravidelně v kontaktu. Když jsme 

silní, lehko hledáme kontakt s Ním. Ale 

právě když jsme slabí, zlomení, tápeme, 

máme hledat. Hledat v tom dni a týdnu ty 

ostrovy, momenty a místa tam kde se nám 

On dává poznat. On to rád udělá. On se 

zcela vydal v osobě Ježíše Krista. On se 

http://www.hospicjordan.cz/


stal člověkem, aby nemohl nikdo tvrdit, 

že je mu v našem životě něco cizí. Bůh se 

rozhodl sám sebe zjevit. Otec Vojtěch 

doporučuje mladým lidem: "Když máte 

málo víry, zkuste vyprovokovat Boha, ať 

vám ukáže, co umí." Bůh nebude stát 

v koutě ve chvíli, kdy otevřeme své srdce, 

své dlaně, život, On nám ukáže a dá 

zakusit svoji blízkost. Dá zakusit, že je 

hoden naší důvěry, když otevřeme prostor 

našich životů 

Marie Kulhánková 

 

OHLAS NA PRVNÍ ŘÍJNOVOU SOBOTU 
    

Dva obrazy o moruši a služebníku, 

který obsluhuje pána po ukončení svých 

povinností.  Dva obrazy popsané následně 

po sobě jakoby spolu nesouvisí. Opak je 

pravdou. Moruše je obraz víry. Služebník 

je obraz lásky. Jsou to spojené nádoby. 

Tím polem, ze kterého přišel služebník je 

naše rodina, naše účast na mši svaté. Tím 

obsluhováním Pána je láska k Bohu a 

k našim bližním. Vždyť kdy poznáme, že 

nás už ten nejbližší člověk nemiluje? 

Přece když pro nás už není ochotný udělat 

něco navíc. Něco, co nám vidí na očích. 

Něco, oč jsme se ho nemuseli prosit. 

Protože kdybychom to udělali, už by to 

nebyla z jeho strany láska. 

     Tak i Bůh čeká na projev naší lásky. 

On čeká kdy ho (jak doporučil otec 

Vojtěch) vyprovokujeme svojí vírou 

v něho samého. Tedy v Lásku! Láska nás 

vždy inspiruje ke službě. Když budeme 

milovat, nemusíme se bát, že nebudeme 

vědět, co máme dělat. Dojde na slova 

Panny Marie: "Udělejte všechno, co vám 

řekne." A Bůh promluví. Má k tomu 

dostatek příležitostí. Doslova na každém 

kroku. Třeba pokaždé, když velká ručička 

hodin směřuje k nebi, vyšleme signál 

stejným směrem. Poslužme Bohu, 

vzdejme mu chválu a prosme ho. A on 

ve své lásce odpoví! 

Anna Dušková 

MISIJNÍ NEDĚLE 
    

… Neděle byla nepopsatelná. Už 

samotný slavnostní průvod, kdy nám 

schola hrála naši hymnu „Pošli mě, půjdu 

já“ a malý František nesl za křížem hrdě 

celý svět a za ním šly postupně 

kontinenty se svíčkou. To byla krása. 

Také se děti zapojily při přinášení darů, 

kdy se za každý kontinent nesl jeden 

symbol. Ameriku symbolizovaly 

brambory, Asii zase rýže, Austrálii a 

Oceánii džbánek vody, Evropu klasy obilí 

a Afriku kakao. Na samotný závěr se 

nesla červená srdíčka, jako symbol nás, 

našich srdcí.    Peroutková K. 

  

Plné znění článku najdete na nástěnce a na www.klokoty.cz 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA MISIJNÍ NEDĚLI 
DĚKUJEME VŠEM, kteří přispěli při slavení MISIJNÍ NEDĚLE,  

všem dárcům i všem, kteří podporují misie modlitbou. 

Misijní jarmark vynesl 6 785 Kč, misijní sbírka 17 226 Kč. 

Všem velké Pán Bůh zaplať! 
 



NOVĚ ADOPTOVANÁ DÍVKA 
    

Začátkem září nás informovala 

koordinátorka projektů na Haiti Klára 

Löffelmannová, že naší dívce Sofii 

Carrénard se bohužel nepodařilo uspět u 

závěrečných zkoušek. Protože v minulosti 

již jeden ročník opakovala, není možné, 

podle pravidel projektu, ji již během 

dalšího opakování podporovat. To 

znamená, že končí její účast v projektu 

Adopce na dálku. 

Protože jsme si přáli v adopci 

pokračovat, byla nám přes Mariánské 

misijní dílo přidělena jedenáctiletá dívka 

Neuve-Tricia Francois - opět z Haiti. 

Kopřivová L. 
 

Haiti patří mezi nejchudší země světa a 

je proto domovem a místem, kde působí 

mnoho misionářů oblátů. Naprostá 

většina dětí nemá žádnou možnost chodit 

do školy, pokud je ve studiu někdo 

finančně nepodpoří. 

Mariánské misijní dílo je s haitskými 

spolubratry v dobrém kontaktu. 

Na základě jejich proseb se spolu s vámi 

pokusíme pomoci ve studiu jednomu 

z dětí, které navštěvuje školu vedenou 

otci obláty. Poskytnout vzdělání 

v takovéto zemi znamená opravdu dát 

dítěti naději na lepší budoucnost. 

Vezměme, prosíme, Neuve-Tricii 

Francois i dílo misionářů oblátů také 

do svých modliteb. Obojí je důležité. 

Pokud jako farnost pomůžeme nyní 

jedenáctileté Neuve - Tricii 

Francois každý rok ve studiu darem 4800 

Kč, darujeme jí mnohem víc než tuto 

finanční částku. Díky vzdělání se může 

stát někým, kdo se bude moci aktivněji 

podílet na změně osudu své komunity a 

země. 

Koukalová H.  

 

TŘETÍ AFRICKÝ ZPRAVODAJ OD BRATRA POTRAVY - 20. ŘÍJNA 2019 

(co zatím moc zvěře nenakrmil, jen pár komárů) 
    

S radostí se vám konečně hlásím 

s obsáhlejším dopisem z misie 

v Zimbabwe. Jak víte, v červnu jsem 

po dlouhých strastech dorazil do země 

zaslíbené. Co jsem tu od té doby zažil, o 

to bych se s vámi chtěl nyní podělit. Vím 

z vlastní zkušenosti, že my, lidé doby 

technické, nejsme moc nadšení 

z dlouhých článků. Takže pro ty z vás, 

kdo dnes tenhle zpravodaj nedočtete 

do konce, tu mám takové krátké shrnutí: 

stále ještě žiju, mám se vlastně hodně 

dobře, učím se domorodý jazyk a koncem 

ledna bych měl spolu s jedním 

zimbabwským oblátem začít působit 

v jedné nové misii daleko v buši. 

Prakticky ji budeme celou zakládat, takže 

to bude asi docela dobrodružné.  

Na návštěvě v St Luke’s Mission. 

K mému začátku v Zimbabwe patřilo 

hlavně seznamování se. Postupně jsem 

navštívil naše oblátské farnosti ve městě a 

nějaký čas jsem strávil také v naší 

venkovské misii St Luke’s (Svatého 

Lukáše). O mých dojmech z této „oázy 

uprostřed pouště“ jste už možná četli na 

našem českém oblátském webu.  

P. Karel Mec, OMI  

Plné znění najdete na nástěnce, www.klokoty.cz a www.oblati.cz.  



 

ŽEHNÁNÍ ÚRODY – KRÁTKÉ MYŠLENKY 
    

A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš 
v pravý čas pokrm; rozdáváš jim a oni si 
berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým.  

Žalm 104, 27 
 

- Když se loni v naší farnosti 

při dlouhém letním suchu začaly 

v přímluvách objevovat prosby za déšť, 

uvědomil jsem si, že je dobré si přiznat, 

že i v naší moderní době si některé věci 

nedokážeme zajistit sami. Naši předkové 

toto zažívali dennodenně, my o toto 

poznání postupně přicházíme. 

- Na jaře jsme s dětmi doma sázeli 

brambory do řádku, na podzim je vybírali 

ven a povídali si o tom, že si je schováme 

na zimu, abychom neměli hlad. Byla to 

sice jen hra, ale bavilo nás to. Pro naše 

předky to hra nebyla, bylo pro ně snazší 

prosit Boha o hojnou úrodu. 

- V pátek jsme vybrali největší 

bramboru, dali ji s dýní do košíku. 

Odnesli jsme ho s dětmi do kostela, 

abychom poděkovali, že Bůh „vymyslel“ 

brambory a budeme mít z čeho dělat kaši. 

- V neděli ráno jsme strávili hezkou 

chvilku s dětmi v kostele před oltářem, 

kdy jsme hledali mezi tou vší úrodou tu 

naši bramboru a dýni. Přemýšlíme, jak se 

nějaké ty roztodivné plody jmenují. Bůh 

stvořil hodně vtipné tvary. Děkujeme ti, 

Bože, že nám dáváš pokrm v pravý čas. 
 

… který zahaluje nebe mračny,  

který připravuje zemi deště,  

který dává na horách růst trávě,  

tomu, který zvířatům potravu dává,  

i krkavčím mláďatům, když křičí 

Žalm 147 

-vn

23. listopadu 2019 - sobota 

SETKÁNÍ VARHANÍKŮ, KOSTELNÍKŮ, LEKTORŮ,  

AKOLYTŮ A LAIKŮ, KTERÝM BYLO UDĚLENO DOVOLENÍ K PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE 
  9.30 h v kostele sv. Vojtěcha a SaSM (Č. Budějovice, ulice Emy Destinové č. 1) 

10.30 přednáška a diskuse po jednotlivých skupinách 

Cca 12.00 h společný oběd 

 S ohledem na organizaci potvrďte, prosím, účast nejpozději do pondělí 18. listopadu 
2019 na email: vitova@bcb.cz nebo tel. 731402909. 

 

Za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1990, chceme sv. Anežce poděkovat 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha - 16. 11. 2019 

10 h slavnostní pontifikální mše sv. 

celebrant a kazatel: Jeho Eminence Stanislaw kardinál Dziwisz 

emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla II. 

17. 11. – 10 h mše sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

Hlavní celebrant: biskup Václav Malý. Po skončení průvod na Národní třídu. 

Více informací na: www.apha.cz 
 

17. 11. v 17 h 11 minut se ROZEZNÍ KOSTELNÍ ZVONY  

jako připomínka listopadových událostí roku 1989. ČBK 



 

ČBK spolu s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR  

pořádá v několika zemích světa Iniciativu  

ČERVENÁ STŘEDA - 27. 11. 2019 
Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících,  

pronásledovaných pro svou víru www.cirkev.cz/cervenastreda 
 

 

 

PODZIMNÍ TAMMÍM 2019 – VÍKEND PRO MLADÉ MUŽE 15-30 LET 
29. 11. – 1. 12. 2019 téma – „Radost z modlitby“ 

Arcibiskupský seminář Praha 

www.seminar-praha.cz  e-mail:tammim@signaly.cz 
 

 

DUŠIČKY 
    

PÁTEK 1. LISTOPADU 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
v 17 h mše sv. v Klokotech 

po mši sv. modlitba na hřbitově 

DRAŽICE 3. LISTOPADU 

v 8.30 h mše sv. za zemřelé 

 
Sobota 2. listopadu v Klokotech 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
 9 h mše sv. za zemřelé  

  16 h - modlitba růžence na hřbitově 

  16.30 mše sv. za zemřelé  

  17 h mše sv. za zemřelé  

budou se číst prosby za zemřelé  

(můžete je nosit do sakristie 27. – 31.10.) 

 
Neděle 3. listopadu 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 
 Meziříčí (Dražice) – 15 h 

 Balkova Lhota – 15.45 h   

 Klokoty po mši sv. 11.15 h 

 

V pátek 1. 11. odpoledne a v sobotu 2. 11. po celý den je možno při návštěvě 

kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. 

Kromě tří obvyklých podmínek (sv. přijímání, sv. smíření, modlitba na úmysl Svatého 

otce) 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. 
  

http://www.cirkev.cz/cervenastreda


ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 15. 11. pátek – 17.45 h - Večer chval 

 17. 11.  neděle – 10:00 - dětská mše sv. 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 1. 11. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.30-18.30 h. ADORACE S MODLITBAMI A ZPĚVEM, 18.30-20.00 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).  

 6. 11. středa – 17.45 h - Emauzy – posezení u čaje nad Biblí 

 11. 11.  pondělí – Emauzy – 17.45 h – úklid – PROSÍME O POMOC 

 12. 11. úterý – 18 h - Pastorační rada v oblátském domě 

 17. 11.  neděle – setkání CHO v Emauzích v 18 h 

 20. 11. středa - Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů 

 Ohlédnutí za Národní poutí k Anežce České 

 24. 11. neděle – 16 h – řeckokatolická mše sv. 

 

10. 11. – neděle – sbírka na charitu 

17. 11. – neděle – sbírka na Bible 

24. 11. – neděle – sbírka na presbytář kostela v Klokotech 
 

Neděle 17. 11. DEN BIBLE 2019          

www.biblickedilo.cz 
 

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
V Klokotech si můžete přinést adventní věnce k požehnání na mše svaté:  

v sobotu 30. 11. od 17 h nebo  

v 1. neděli adventní 1. 12. 

od 7 h - rorátní mše svatá 

a od 10 h na hlavní mši svatou. 

Dražice – 1. 12. - neděle – od 8.30 h 
 

Sobota - 14. 12. 2019 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA - BÝT MOSTEM K BOHU PRO DRUHÉ 
P. Martin Sedloň, OMI - misionář milosrdenství 

14.30 -16 h temat. promluva, možnost sv. smíření, 16.30 růženec, 17 h mše sv. 
 

Prosba: Kdo by mohl darovat STROMKY NA VÁNOČNÍ VÝZDOBU Klokot,  

ať se, prosím, přihlásí ve farní kanceláři. 



 

 1.11. pátek Slavnost  všech svatých - doporučený svátek, mše sv. v 17 h
po mši sv. modlitba na hřbitově

První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, adorace 

s modlitbami 17.30-18.30, do 20h tichá adorace,svátost smíření17.30.-20.00 h

Emauzy - náboženství pro školní i předškolní děti (každý pátek)

2.11. sobota Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
mše sv.-9 h., 16.30, 17 h ● modlitba růžence na hřbitově v Klokotech 16 h,

3.11. neděle 31.neděle v mezidobí mše sv. v 8.30 a 10.00 h ● Dražice mše sv. za zemřelé v 8.30 h

Pobožnosti na hřbitovech - Klokoty 11.15 h, Meziříčí 15 h, Balkova Lhota 15.45 h

4.11. pondělí Památka sv. Karla Boromejského, biskupa ● P. Karl Zaiser , OMI a P. Karel Mec,OMI
svátek

5.11. úterý Emauzy 9.30 h Benjamínek (každé úterý) ● Emazy - 15 h - náboženství - 2. stupeň
Zasedačka u Betléma - 15.45 h - Modlitby matek

6.11. středa

Emauzy - 17.45 posezení u čaje nad Biblí

8.11. pátek Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h   

9.11. sobota

10.11. neděle 32. neděle v mezidobí mše sv. v 8.30 a 10.00 h - sbírka na charitu
Dražice bohoslužba slova v 8.30 h

11.11. pondělí

12.11. úterý

13.11. středa Památka sv. Anežky České, panny ● Fatimský den

15.11. pátek

17.11. neděle 33. neděle v mezidobí - Den Bible,mše sv. 8.30, dětská mše svatá v 10 h - sbírka

na Bible ● Dražice mše sv. v 8.30 h ● Emauzy CHO 18 h  ● státní svátek

20.11. středa Emauzy - 17.45 - setkání seniorů - Ohlédnutí za Národní poutí k Anežce České

21.11. čtvrtek Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22.11. pátek Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

 sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00 h

24.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále, mše svatá v 8.30 h a mše svatá v 10 h - sbírka na presbytář

16 h řeckokatolická mše sv. ● Dražice mše sv. v 8.30 h

25.11. pondělí slovenská mše sv. 17 h - P. Mikuláš Selvek, Opraem.,po mši sv.posezení v Emauzích

26.11. úterý ČKA - 18 h Emauzy - vzpomínkový večer výročí úmrtí o. Zdeňka Čížkovského († 2004)

27.11. středa

29.11. pátek sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00

30.11. sobota Svátek sv. Ondřeje, apoštola  

najdete nás také na Facebook a Twitter

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

           Pastorační asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Iniciativa Červená středa - za trpící, pronásledované pro svou víru

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

Klokoty – události listopad 2019
Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30 a 10 

h, středa-nemocnice 18.15

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

nemocnice - mše sv. - 18.15 h - (každou středu)

Svátek posvěcení lateránské baziliky

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka ● Pastorační rada - 18 h - oblátský dům

Památka sv. Martina, biskupa●svátek P. Martin Sedloň, OMI●Emazy - úklid -17.45 h

Večer chval 17.45,svátost smíření 17.30 - 20.00 h

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

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

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. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  

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


