
 
 

Milá farní rodino! 

nacházíme se v nelehkém čase, ale nejsme opuštěni. Papež František nás zve do intenzivní 

modlitby růžence za celý svět. Připomíná nám také mariánské zjevení ve Fatimě. Panna 

Maria tehdy uprostřed 1. světové války řekla vizionářům o podmínkách "obrácení Ruska", 

po němž nastane mír. „Kéž je nám Panna Maria průvodkyní na cestě neustálého obrácení a 

pokání, abychom došli ke Kristu, slunci spravedlnosti. Kéž nás její "jemné světlo" 

osvobodí od všeho zla a rozptýlí temnotu tohoto válkami sužovaného světa,“ dodává 

papež František. 

Přeji vám všem blízkost dobrého a soucitného Boha, který se pro nás a naši záchranu 

stal člověkem.  
+ O. Jiří Můčka, OMI 

 

DUŠIČKY 
úterý 1. listopadu 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
v 17 h mše sv. v Klokotech 

 

DRAŽICE 6. LISTOPADU 
v 8.30 h mše sv. za zemřelé 

 
středa 2. listopadu v Klokotech 

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

  16 h – mše sv. za zemřelé 
  16.30 modlitba růžence v kostele  

  17 h mše sv. za zemřelé  
budou se číst prosby za zemřelé  

(můžete je nosit do zákristie 28. – 31. 10.) 

 
Neděle 6. listopadu 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 
 Klokoty po mši sv. 11.15 h 
 Meziříčí (Dražice) – 15 h 
 Balkova Lhota – 15.45 h 

 

 

V úterý 1. 11. odpoledne a ve středu 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. 

   Plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů možno získat již od 25. 

října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 

listopadu. Je to například pro staré a nemocné, kteří se musí nechat na hřbitov dovézt. 
 

GENERÁLNÍ KAPITULA V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 
 

V Nemi u Říma probíhala v září a říjnu 37. generální kapitula misionářů oblátů. Její 
atmosféru, náplň a cíle přibližuje v rozhovoru jeden ze dvou delegátů Středoevropské 

provincie Vlastimil, OMI. Kapituly se účastní spolu s naším provinciálem Felixem, OMI a 
dalšími 75 spolu-bratřími, kteří zastupují oblátskou rodinu celého světa. 

 

Můžeš generální kapitulu představit? 

Proč je na světě a jak často se koná? 

Jedna z konstitucí naší řehole říká, že 

generální kapitula je „nejvyšší autoritou v 

kongregaci. Schází se pravidelně, aby 

posílila jednotu, a vyjádřila tak účast 

všech na životě a poslání kongregace.“ 

Generální kapitula je tedy shromážděním 

zástupců všech oblátských správních 

celků z celého světa. Jsme rodinou 

rozsetou po více než 70 zemích, a tak je 

třeba se občas sejít, ohlédnout se společně 

za uplynulým obdobím z hlediska našeho 

zasvěceného života a naší misie, sdílet 

zkušenosti, společně „přečíst“ kontext, ve 

kterém se právě teď v různých částech 

světa nacházíme, uvědomit si jeho 

nejnaléhavější potřeby a výzvy, a na 

základě společného rozlišování předložit 

spolubratřím po celém světě základní 

priority našeho směřování do dalších let. 

Kapitula by tak měla zajišťovat věrnost 

našemu charismatu a zároveň ho novým 

způsobem vyjadřovat v nových 

podmínkách současné doby. Kapitula se 

schází jednou za šest let a volí také 

nového generálního představeného s jeho 

radou. 

Kdo se tohoto setkání účastní a kde 

bychom vás všechny našli? 

Delegáty kapituly jsou jednak představení 

jednotlivých oblátských provincií – ti se jí 

účastní z moci svého úřadu, ale také 

obláti volení ostatními spolubratry. Na 

kapitule je také zajištěna účast oblátů 

bratří. Letos se části kapituly účastnili 

jako hosté také zástupci asociovaných 

laiků ze všech pěti oblátských regionů. 

Spolu s pomocným personálem, který 

zajišťuje technický chod kapituly, je nás 

tu kolem stovky. 37. generální kapitula 

probíhá v Nemi, malém městečku 

nedaleko Říma. 

V čem se tato kapitula liší od 

předchozích? 

Mám zkušenost s předcházející kapitulou, 

a tak mohu říct, že to, co je společné, je 

opravdu velmi silný bratrský duch, ve 

kterém se relativizují všechny možné 

rozdíly, které mezi námi samozřejmě 

jsou. V atmosféře komunia nejsou ale 

překážkou, spíš vzájemným obohacením. 

A čím se letošní kapitula liší od 

předchozích? Liší se jako každá jiná 

výrazně. Je to dáno jiným kontextem, 

jinou dobou. Žijeme v době covidové, v 

době mnoha probíhajících válek, v době 

celosvětové vlny migrace a uprchlictví, 

ekonomické krize, ale také v době obrody 

církve, v době synodality a nového 

vnímání univerzálního bratrství. Jinakost 

kapituly je vždy dána jinakostí potřeb, 

důrazů a výzev v církvi a společnosti. 

Jaká byla témata, kterými jste se 

zabývali? 



Témata jsou částečně dána mottem, které 

jsme pro kapitulu předem zvolili: 

„Poutníci naděje v komuniu“, což je 

mimochodem motto velmi blízké 

nadcházejícímu Svatému roku v r. 2025. 

Je třeba ale říct, že my obláti jsme s ním 

přišli jako první a tím, kdo opisoval, bylo 

vatikánské dikasterium pro evangelizaci 

(úřad), které má přípravu Svatého roku na 

starosti. Ale hlavní obsah kapituly 

vyplývá z našeho sdílení, společné 

modlitby a věřím, že především ze 

společného naslouchání Duchu svatému. 

A tak mluvíme především o posílení role 

našich asociovaných laiků v našem životě 

i misii, o společném domovu a integrální 

ekologii v duchu Františkova Laudato si' 

a Fratelli tutti, o prvořadé důležitosti 

našeho zasvěceného života… Středem 

všeho je ale komunio, společenství v 

trojičním duchu na všech úrovních života 

a misie. 

V tuto chvíli ještě kapitula probíhá, ale 

už se určitě můžeme zeptat na tvůj 

názor na nově zvoleného generálního 

představeného, jehož volba byla jedním 

z důležitých úkolů kapituly. 

Luis Ignacio Rois Alonso. 14. generální 

představený misionářů oblátů. Myslím, že 

málokdo z oblátské rodiny by podle 

tohoto jména rozpoznal, o koho jde, 

protože všichni známe našeho nového 

generála jednoduše jako Chicha. A když 

ho teď jeden ze spolubratří oslovil „otče 

generále“, tak mu odpověděl: „Co blbneš? 

Nevíš, že jsem Chicho?!“ Osobně jsem z 

této volby nadšený. Chicho nebyl 

delegátem kapituly, a přesto byl zvolen, 

což se opravdu nestává často. Pro mě je to 

velké znamení nejen pro oblátskou 

rodinu, ale pro celou církev. Zvolili jsme 

člověka z periferie, šli jsme pro něj 

„františkovsky“ tak trochu na konec 

světa. Byl totiž dosud představeným naší 

komunity na poušti v Západní Sahaře. 

Chicho je španělský misionář oblát, který 

ale není v oblátské rodině neznámý. Byl 

léta členem generální správy a je to 

„ranař“. Je známý svými poměrně 

radikálními názory na naši misii i život. 

Důležití jsou pro něj chudí a komunita. 

Máme se prostě na co těšit. 

Vlastimil, omi v rozhovoru s Hankou K. 
 

28. LISTOPAD – SVÁTEK BL. FRANTIŠKA ESTEBAN LACALA, OMI A JEHO DRUHŮ 
 

Španělská občanská válka si vyžádala 

mnoho obětí na životech kněží, řeholníků 

i laiků jen pro jejich víru. V tomto obecném 

klimatu nenávisti a protináboženského 

fanatismu se odehrává i martyrium 

22 oblátů: otců, řeholních bratří 

a scholastiků v Pozuelu de Alarcón 

(Madrid). Obláti se v pozuelské nádražní 

čtvrti usídlili v roce 1929. Věnovali se 

kaplanské službě a převzali také službu 

kazatelů a zpovědníků. Tyto činnosti ale 

začaly být trnem v oku revolučním 

skupinám místní čtvrti. 

20. července 1936 začaly skupiny 

mladých socialistů a komunistů zakládat 

požáry v kostelích a klášterech především 

v Madridu. 22. července ve tři hodiny 

odpoledne přepadly milice oblátský klášter 

a první co učinily, bylo, že řeholníky 

uvěznili. 38 oblátů bylo uzamčeno v malém 

prostoru a střeženo ozbrojenými 

milicionáři. 24. července asi ve tři hodiny 

v noci začaly první popravy. Bez výslechu, 

bez obvinění, bez jednání, bez obhajoby 

bylo odvlečeno sedm oblátů a odděleno od 

ostatních. 

Ostatní mohli prchnout, ale ještě ten 

samý den, 24. července, se objevila plně 

ozbrojená dodávka s úkolem všechny 

obláty zajmout a vsadit znovu do vězení. 

Následujícího dne, po vyřízení nějakých 

formalit, byli nečekaně znovu propuštěni 



na svobodu. Obláti hledali útočiště 

v domácnostech. Provinciál se sám 

vystavoval nebezpečí, když se jim snažil 

nosit svaté přijímání a dodávat odvahu. 

Nicméně v říjnu se znovu objevil rozkaz 

obláty nalézt a zajmout. A tak byli znovu 

vsazeni do vězení. Byli vystaveni 

pomalému martyriu hladem, vyhrožováním 

a strachem. 

7. listopadu byli zastřeleni další z nich. 

O 20 dnů později potkal tento osud zbylých 

13 oblátů. Postup byl pro všechny stejný. 

Nebyli obviněni, odsouzeni, nemohli se 

hájit a nedostalo se jim žádného vysvětlení. 

Reproduktor pouze hlasitě oznamoval 

jejich jména. 

Všech 22 oblátů bylo spolu s Cándidem 

Cástanem, otcem od rodiny, 17. prosince 

2011 blahoslaveno. 

H. Koukalová 

 

SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE 
 

„Panna Maria Neposkvrněná je 

patronkou naší Kongregace. Pozorně 

naslouchající vnuknutím Ducha svatého 

se coby pokorná služebnice zcela 

zasvětila Spasitelově osobě a jeho dílu. 

V Panně Marii, jež ochotně přijímá 

Krista, aby jej mohla darovat světu, jehož 

je Kristus nadějí, spatřují obláti vzor víry 

Církve i víry své. Maria bude vždy jejich 

Matkou. Spolu s ní, Matkou 

milosrdenství, důvěrně prožívají všechny 

strasti i radosti svého misijního působení. 

Všude tam, kam je přivádí jejich služba, 

se snaží podporovat autentickou úctu 

k Panně Marii Neposkvrněné, jež je 

předobrazem konečného Božího vítězství 

nad veškerým zlem.” (K 10) 

V tomto článku Konstitucí je výstižně 

a jasně vyjádřeno, co zakladatele a obláty 

vede a formuje vzhledem k důležitému 

postavení Matky Boží v dějinách spásy 

a úctě k ní. Slavnost Panny Marie 

Neposkvrněné zde má své zvlášť důležité 

postavení, neboť my obláti neseme její 

jméno. 

H. Koukalová 

 

 23. 11. 2022 - Iniciativa Červená středa  

5. ročník setkání na podporu pronásledovaných pro víru - www.cervenastreda.cz 

„Červená středa“ - je veřejná připomínka všech lidí pronásledovaných pro svou víru 
pořádaná Českou biskupskou konferencí spolu s Ekumenickou radou církví v ČR a 

Federací židovských obcí v ČR a v tentýž den se koná v několika zemích světa. Symbolem 
akce je červené světlo připomínající krev trpících.  

V našem kostele se připojíme mší sv. v 17 h. 
 

 Advent 2022 na Klokotech  

Rorátní mše sv. v 7 h (hlavní mše sv. v 10 h) 27. 11.; 4. 12.; 18. 12.;  

11. 12. rorátní mše sv. v 7 h pro rodiny s dětmi 
 

 18. 12. 2022 neděle  

předvánoční svátost smíření a adorace – na Klokotech 

v kostele 16-18 h 

 



 Žehnání adventních věnců  

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

v sobotu 26. 11. od 17 h nebo  

v 1. neděli adventní 27. 11. 

od 7 h - rorátní mše svatá a od 10 h na hlavní mši svatou. 

Dražice – 27. 11. - neděle – od 8.30 h 
 

 15. 12. 2022 – čtvrtek 16 h  

VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI 

rezidence (starý klášter u klokotského obchůdku) 

Budeme vyrábět ozdoby na stromeček, vánoční dekorace, přáníčka, … 

Po skončení dílny v Emauzích a po mši sv. v neděli 18. 12. si můžete výrobky zakoupit. 
Výtěžek bude použit na projekt oblátské misijní stanice v Zimbabwe 

Přezůvky s sebou! Informace: Marie Šittová 776 707 268 
 

 Adventní koncerty 2022  

 11. 12. neděle – 14.30 h Adventní benefiční koncert pro Zimbabwe 

Milevský smíšený sbor 

 20. 12. úterý – 18.30 h Vánoční koncert pěveckého sboru ZŠ Zborovská Z(S)borka 

žáků 5. - 9. tříd 

 22. 12. středa – 18.30 h Vánoční koncert pěveckého sboru Sboráček ZŠ Zborovská 

žáků 1. - 5. tříd 

 
 

 Vánoční koncerty  

 25. 12. neděle - 18 h - koncert Quodlibet – „V půlnoční hodinu anděl se zjevuje“ 

 27. 12. úterý – 18.30 h – Vánoční koncert Domino 

 1. 1. 2023 neděle – 15.30 h - Novoroční varhanní koncert 

Ladislav Šotek, zpěv Jana Wilkes a hosté 

Výtěžek koncertu na presbytář v Klokotech 

přispět můžete také na účet 5810852339/0800 
 

Diecézní centrum mládeže srdečně zve 

 17. - 18. 11. Duchovní obnova před Diecézním setkáním mládeže 

 19. 11. Diecézní setkání mládeže (ČB) 

 2. - 4. 12. Adventní duchovní obnova 

 30. 12. Silvestr na Ktiši 

Bližší informace: prolidi.bcb.cz 
 

 

  



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 6. 11. neděle – 10 h – mše sv. pro rodiny s dětmi, Družná neděle 

 20. 11.  neděle – 10 h – mše sv. pro rodiny s dětmi 

 4. 12.  neděle – 17 h – v kostele – překvapení pro děti 

 11. 12.  neděle – 7 h - rorátní mše sv. pro rodiny s dětmi 

 15. 12.  čtvrtek – 16 h – rezidence – Vánoční dílna pro děti 

 16. 12.  pátek – 16 h – Kající pobožnost pro děti 

 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 4. 11. a 2. 12. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.40 - 19.30  TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.40 - 19.30 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

 27. 12.  úterý - 17 h - Sv. Jana evangelisty – mše sv. s žehnáním vína 

 30. 12.  pátek 17 h – Svátek Svaté Rodiny - mše sv. s obnovou manželských slibů 

 31. 12.  sobota - 17 h – mše sv. na poděkování za uplynulý rok 

 a prosbou o Boží pomoc do nového roku, Velká křížová cesta 21 h 

 

6. 11. – neděle – sbírka na charitu 

13. 11. – sbírka na podporu katolických médií 

4. 12. – neděle – sbírka na bohoslovce v diecézním semináře v Č. Budějovicích 
 

Od 1. ledna (neděle) bude možné zapisovat v zákristii INTENCE NA MŠE SVATÉ  

na měsíc červenec, srpen a září 2023. 
 

Betlémské světlo na Klokotech od neděle 18. 12. 2022 
 

Prosba: Kdo by mohl darovat 

STROMKY NA VÁNOČNÍ VÝZDOBU Klokot,  

ať se, prosím, přihlásí ve farní kanceláři. 
 

PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ PROSBY O POMOC 

 Přispět na vánoční květinovou výzdobu můžete v zákristii. Předem děkujeme! 

 Mohl by někdo přispět zeleným do květinové výzdoby?  

 Chvojí, tis, túje do čtvrtku večera 22. 12. do 17 h. 

 Předvánoční úklid kostela ve čtvrtek 22. 12. od 8 h. 

 Prosíme o pomoc při hlídání Klokotských jesliček o vánočních svátcích.  

 Zapsat se můžete v zákristii. Předem děkujeme za pomoc! 

  



 
 

V kostele a v obchůdku si můžete zakoupit 

Stolní kalendáře Duchovní toulky po Táborsku 2023 (Cena: 70 Kč) 

V obchůdku najdete také klokotské ručníky, Bible, knihy, devocionálie - křížky, růžence, … 
 

 čtvrtek 24. 11. 2022 v 18:00  

Česká křesťanská akademie v Táboře srdečně zve na přednášku 

Rozdělená společnost, rozdělená církev / novinka, nebo to tak bylo vždy? 

přednáší prof. Dr. Tomáš Petráček, historik a teolog 

Masarykův domov Smetanova 32, TÁBOR 

 1.11. úterý Slavnost  všech svatých - doporučený svátek

mše sv. 17.00 h
zasedačka u Betléma 10 h Benjamínek (každé úterý)

 2.11. středa Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ● mše sv. - 9 h, 16.00 h a 17 h

 4.11. pátek

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

svátost smíření, adorace 17.40 do 19.30h
 6.11. neděle 32. neděle v mezidobí, mše sv. 8.30 h, mše sv. pro rodiny s dětmi 10.00 h

Dražice mše sv. v 8.30 h, pobožnosti na hřbitovech - Klokoty 11.15 h,
Meziříčí 15 h, Balkova Lhota 15.45 h ● sbírka na charitu ● Družná neděle  

  9.11. středa

10.11. čtvrtek

11.11. pátek

svátost smíření, adorace  17.40 - 19.30 h

12.11. sobota

13.11. neděle 33. neděle v mezidobí - Světový Den chudých ● sbírka na podporu katol. médií

mše sv. 8.30 h a 10.00 h ● Dražice mše sv. v 8.30 h

17.11. čtvrtek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice ● státní svátek ● mše sv. v 17 h

18.11. pátek svátost smíření, adorace  17.40 - 19.30 h

20.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. 8.30 h, mše sv. pro rodiny s dětmi 10.00 h 

Dražice mše sv. 8.30 h

21.11. pondělí

22.11. úterý Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

23.11. středa

24.11. čtvrtek Památka sv. Ondřeje Dũng - Lḁaca, kněze a druhů mučedníků

25.11. pátek sv. smíření, adorace 17.40 - 19.30 h

26.11. sobota výročí úmrtí o. Zdeňka Čížkovského († 2004)

27.11. neděle 1. neděle adventní, žehnání adventních věnců, 7 h rorátní mše svatá, 10 h mše sv.

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

30.11. středa Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Klokoty – události listopad 2022 Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den              

po-so 17h                            

ne 8.30 h a 10h 

Svátek posvěcení lateránské baziliky 

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

Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

mše sv. v 17 h s žehnáním adventních věnců

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Památka sv. Martina, biskupa ● svátek P. Martin Sedloň, OMI

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

mše sv. v 17 h - Iniciativa Červená středa - za trpící, pronásledované pro svou víru



 



 

 2. 12. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30 

svátost smíření, adorace 17.40 - 19.30 h
 3. 12. sobota Památka sv. Františka Xaverského, kněze
 4. 12. neděle

Dražice mše sv. v 8.30 h ● sbírka na bohoslovce● 17 h - kostel - překvapení pro děti
 6. 12. úterý Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona naší diecéze
 7. 12. středa Památka sv. Ambrože, biskupa  a učitele církve
 8. 12. čtvrtek Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu- doporučený svátek
 9. 12. pátek svátost smíření, adorace 17.40 - 19.30 h

11. 12. neděle 3. neděle adventní ("Žehnání Jezulátek") ● rorátní mše sv. v 7 h pro rodiny s dětmi,
mše sv.  v 10 h ● Dražice mše sv. v 8.30 h
 14:30 h - koncert pro Zimbabwe - Milevský smíšený sbor

13. 12. úterý
14. 12. středa Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve    
15. 12. čtvrtek Vánoční dílna - rezidence - 16.00 h
16. 12. pátek sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h ● 16 h - Kající pobožnost pro děti

18. 12. neděle 4. neděle adventní ● rorátní mše sv.  v 7 h, mše sv. v 10 h
po mši sv. prodej výrobků z Vánoční dílny ● Dražice mše sv. v 8.30 h
16 - 18 h Předvánoční svátost smíření a adorace v kostele

20. 12. úterý 18.30 h - koncert ZŠ Zborovská - Z(S)borka žáci 5. - 9. tříd

22. 12. čtvrtek Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích
8 h - předvánoční úklid kostela
18.30 h - koncert ZŠ Zborovská - Sboráček žáci 1. - 5. tříd

23. 12. pátek sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h
24. 12. sobota ŠTĚDRÝ DEN - Vigilie Narození Páně ● kostel otevřen 13-15.30 h● živý Betlém 14-16 h

mše sv. pro rodiny s dětmi v 16 h ● půlnoční mše sv. - 23 h
25. 12. neděle Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - zasvěcený svátek ● ZAČÁTEK DOBY VÁNOČNÍ

mše sv. v 10 h ● živý Betlém 11 h  ● vánoční koncert - Quodlibet - 18 h
Dražice mše sv. v 8.30 h

26.12. pondělí svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
řeckokatolická mše sv. - 16 h

27. 12. úterý svátek sv. Jana Evangelisty a apoštola, mše sv. - 17 h s žehnáním vína
vánoční koncert - Domino - 18.30 h

28. 12. středa Svátek sv. Mláďátek, mučedníků ● mše sv. - 17 h
30. 12. pátek

sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h
31. 12. sobota Mše sv. na poděkování za rok 2022 a prosba o Boží pomoc do nového roku - 17 h

21 h Velká Klokotská křížová cesta
z ledna 2023

 1. 1. neděle Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - zasvěcený svátek
15.30 h Novoroční varhaní koncert L. Šotek, zpěv J. Wilkes a hosté
mše sv. v 10 h ● Dražice mše sv. v 8.30 h

                                                                    P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  
           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Klokoty – události prosinec 2022
Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h, neděle roráty    

7 h, mše sv. 10 h

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
  Výpomocní duchovní na Klokotech:  P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241

Koordinátorka OMD - Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665

na účet České spořitelny 4634722329/0800, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.

2. neděle adventní mše ● rorátní mše sv. v 7 h ● mše sv. v 10 h 

Památka sv. Lucie, panny a mučednice ● vikariátní setk. kněží mše sv. 9 h

Účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.

Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa ● mše sv. v 17 h s obnovou manželských slibů

Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.40 - 19.30 nebo kdykoliv po domluvě. 
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

tel: 381 232 584  e-mail: rkf.tabor-klokoty@dicb.cz   http://www.klokoty.cz      http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

najdete nás také na Facebook a Twitter


