
       

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé farnice a farníci,  

v jednom televizním pořadu se moderátorka ptala svého VIP hosta, jestli jeho děti ještě věří 

na Ježíška. Host s úsměvem odvětil, že jeho chytré a zvídavé děti už dávno na Ježíška nevěří. 

Jaká škoda! Vždyť  o  Vánocích  si  připomínáme,  že  Boží  Syn,  Ježíš Kristus, 

sestoupil z nebe jako dar od Boha Otce. Narodil se jako bezbranné dítě v Betlémě. Přišel na 

naši Zemi, aby nám zvěstoval pravdu, vysvobodil z otroctví hříchu a dal nám věčný život 

v nebi. To není pohádka, to je skutečnost. Dárky, které si navzájem dáváme pod stromeček, 

mají jen připomínat ten nesmírný Boží dar člověku. Zastavme se na chvíli a znovu si 

připomeňme pravý smysl Vánoc. Poděkujme Bohu, že nás stále miluje, neodplácí nám podle 

našich skutků. Ale smilovává se nad námi. Poprosme jej, aby nás obdařil moudrostí, odpustil 

nám naše provinění a naplnil nás svou láskou a pokojem. (Převzato z BTM) 

Papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. „Zvu každého křesťana 

na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu 

setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho 

bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání 

netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem 

zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal 

s otevřenou náručí. Toto je chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu: „Pane, nechával jsem se 

oklamávat, tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou, ale nyní jsem znovu zde, abych 

obnovil svoji smlouvu s tebou. Potřebuji tě. Vysvoboď mne znovu, Pane, přijmi mne opět 

do své Vykupitelské náruče.“ Moc nám prospěje vrátit se k němu, poté co jsme se ztratili!“ 

apeluje papež František ve své exhortaci Evangelii Gaudium. 

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa 

a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) 30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání 

apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím 

světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že 

jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního 

života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, 

a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc, kterému 

by měla předcházet celoroční příprava. 

Na Klokotech chceme na tuto výzvu papeže Františka zareagovat. Všechny první soboty 

v měsíci, duchovní obnovy, přednášky atd. budou pozvánkou k této misijní činnosti. Naše   

oblátská   komunita by také ráda, společně s vámi, uskutečnila Festival víry na Klokotech 

(„Pošli to dál“). Dříve se používal termín Lidová misie. Je již stanovený termín 12. – 19. května 

2019. Chci vás poprosit o modlitbu pro tento evangelizační týden. Postupně se budu také na vás 

obracet s prosbou o konkrétní pomoc a zapojení do této misie. 

Žehná P. Jiří, OMI  



MODLITBA ZA PŘÍPRAVU FESTIVALU VÍRY – „POŠLI TO DÁL“ NA KLOKOTECH  

12. - 19. 5. 2018 
 

Milosrdný Bože, mnohokrát a mnoha 

způsoby jsi v minulosti promlouval 

k našim předkům skrze proroky. Když se 

pak naplnil čas, poslal jsi na svět svého 

Syna Ježíše - tvé Slovo, které se stalo 

člověkem, ne aby svět odsoudil, ale 

daroval nám život v plnosti. On pak chodil 

po této zemi, hlásal radostnou zvěst 

o Božím království, vyzýval k obrácení, 

uzdravoval a svou smrtí a vzkříšením smrt 

přemohl, zvítězil nad hříchem, a tak nás 

osvobodil od každého strachu. V síle jeho 

lásky k tobě a k člověku jsme se stali jeho 

bratry a sestrami. On sám pak obdařil své 

první učedníky mocí Ducha svatého a 

poslal je do celého světa, aby hlásali 

evangelium. Vyvolil sis, Otče, také 

Evžena de Mazenod, aby skrze svou 

blízkost a misijní horlivost dával chudým 

a opuštěným zakoušet tvou milosrdnou 

lásku a důstojnost dětí Božích.

 

PRÁZDNINY V TANZANSKÉM SIROTČINCI 24. 10. 2018 KLOKOTY 
 

Sr. Fidelis měla příležitost se podívat 

do Tanzanie, kde pomáhala v sirotčinci. 

Ani bych neřekla, co všechno se dá 

stihnout za tři měsíce. Naučila se základy 

svahilštiny, poznala spoustu dětí a má 

jedinečné zážitky. Doučovala děti 

angličtinu, dělala domácí práce a 

zabavovala děti. Ze začátku bylo těžké 

s nimi komunikovat, protože děti neuměly 

moc anglicky a Fidelis neuměla svahilsky. 

Myslím, že se to nedá popsat, museli 

bychom to zažít. Ale kdo ví, třeba se někdo 

z nás do Tanzanie podívá příště. 
  

Veronika Síčová, skautka z oddílu 

sestry Fidelis 
 

PRVNÍ AFRICKÝ ZPRAVODAJ OD BRATRA POTRAVY (P. KAREL MEC, OMI) 
 

Milí spolubratři, přátelé, příbuzní, 

známí, podporovatelé finanční i 

modlitební, vy všichni, kdo jste zvědaví, 

jak se mi v Africe vede!  

Hned na začátek je tu zpráva trochu 

nemilá: Už je to více než měsíc, co jsem 

přiletěl do Jižní Afriky, abych odtud 

pokračoval rovnou do misie v Zimbabwe. 

Ale ouha, tenhle plán zatím nevyšel. 

Vězím v Jihoafrické republice a nemůžu 

dál do Zimbabwe, dokud nebudu mít 

pracovní vízum a povolení k pobytu. 

… V neděli jsem spolu s komunitou jel 

do jedné chudé farnosti v příměstské 

oblasti, kde se mluví sothsky. Mše to byla 

taková ta pravá „africká“ s mocným 

zpěvem, bubny a tancem. Evangeliář byl 

přinesen v průvodu jak jinak než na hlavě 

jedné pořádné africké mámy. Jako kněze 

mě tu mají automaticky ve veliké úctě, 

s čímž musím v duchu trochu bojovat. Ale 

snažím se jejich projevy úcty přijímat 

svobodně a srdečně a také je nějak oplácet, 

aspoň úsměvem, krátkým rozhovorem 

nebo požehnáním pro děti. 

… Přibližně o jedno století později 

přišel do těchto končin jeden mladý 

umělec z Československa jménem Zdeněk 

Čížkovský. Utekl před komunismem a 

do Jižní Afriky ho prý přilákala možnost si 

něco vydělat při těžbě diamantů. Seznámil 

se tu s misionáři obláty a stal se jedním 

z nich. Působil mezi Zuly, jako 

nemocniční kaplan v Durbanu a jako farář 

v sousedním Pinetownu. Pro spolubratry i 

farníky se stal skoro legendou. Asi 



nejnápadnější památkou na něj je velký 

kostel v Pinetownu, který sám navrhl a 

nechal postavit (dokončen v r. 1985).  

V adorační kapli je jeho jméno mezi 

jmény dalších farářů. Většina z nich byli 

obláti (ale to je tady stejně jako 

v Johannesburgu normální: dlouhá 

desetiletí tu byli obláti jedinými 

katolickými kněžími). Před kostelem je 

prostorné nádvoří obehnané podloubím, 

které Zdeněk nechal postavit, prý aby lidi 

po bohoslužbách hned neutíkali, ale měli 

kde zůstat na popovídání u čaje. 

… Ale abych napsal také něco o sobě, o 

tom, co dělám a jak se mi daří. Snažím se 

být nějak užitečný tam, kde jsem – 

ve farnosti St. Anne v Durbanu. Slavím 

mše sv. ve farnosti, u sester dominikánek 

nebo také v domově důchodců a 

se studenty na univerzitě. Farní mše jsou 

od úterý do pátku v 6 hodin ráno, takže 

jsem si musel nejdřív trochu přeštelovat 

své vnitřní hodinky, ale teď už jsem si 

zvykl. Slunce tu stejně vychází v pět a 

zapadá v šest a lidé jsou zvyklí vstávat a jít 

do práce dřív (a předtím ještě stihnout tu 

mši sv.). A po setmění není radno vycházet 

na ulici, zvlášť ne bílému cizinci. Kromě 

reálné hrozby únosů jsou tu drogové 

gangy, které si občas na ulici vyřizují účty. 

Střelba se tu večer ozývá tak jednou týdně. 

Drogy zasahují do života mnoha rodin 

z farnosti. 

… Na závěr tedy ještě jednou prosím 

o modlitbu za mé dokumenty, jinak, jestli 

se nenajdou ... tak vám o Vánocích osobně 

sním všechno cukroví!!! 

Z jižní polokoule žehná  

váš Karel Mec, OMI

Plné znění dopisu najdete na webových stránkách www.klokoty.cz 

Spoustu fotek najdete tady: https://bit.ly/2zbKA4f 

Pro nadšence: fotky a videa přírody: https://bit.ly/2QUVIcH 

Článek o bl. Gérardovi: https://goo.gl/GpU4di 
 

PRODEJ VÝROBKŮ VÁNOČNÍ DÍLNY LETOS PODPOŘÍ OMI ŠKOLY V PÁKISTÁNU 

DEREKABAD, PÁKISTÁN, PODPORA VZDĚLÁNÍ CHUDÝCH DĚTÍ 
 

Z naší podpory může vedení školy 

nakoupit uniformy, učebnice a sešity. 

Pomůžeme také s pořízením sportovních 

pomůcek, lékařské péči a v tomto čase 

bude moci ředitel školy pořídit malý 

vánoční dárek pro každé dítě. 

Farnost spravuje dohromady 7 škol. 

Pokud se jedné škole daří lépe – protože 

křesťanské školy mají dobrou pověst, 

posílají do škol ve městě své děti i 

muslimové, kteří mohou zaplatit vyšší 

školné - a tento příjem pak vypomáhá 

školám ve vesnických oblastech, kde 

chodí do školy pouze děti chudých 

nájemných dělníků. Školy se nachází 

v poušti Thal s velmi proměnlivým 

klimatem a její obyvatelé jsou nejchudší 

vrstvou společnosti. 

Provozování dobrých křesťanských škol 

je v zemi zásadní misijní úkol. To, že se 

v dobře vedené škole díky její pověsti 

setkají děti muslimské i křesťanské, je 

důležitým krokem v mezináboženském 

dialogu. Tyto děti už nebudou tak 

náchylné k radikalizaci svého náboženství. 

Skrze děti se misionáři mohou dostat 

do kontaktu i s jejich rodiči. A to je v zemi, 

kde je přímé hlásání jiného náboženství 

nemožné, velmi důležité. 

Za naši pomoc děkuje  

P. Atta Sultan, OMI 

 

https://bit.ly/2zbKA4f


HUBERTSKÁ MŠE SV. – 27. 10. 2018 
 

Poslední říjnovou sobotu se 

na Klokotech konala mše k poctě sv. 

Huberta. Mši sloužil otec Jiří, který 

poděkoval všem myslivcům za jejich práci 

a ocenil jejich píli, snahu a nelehký úkol v 

pečování o lesní zvěř. Otec Jiří vyzval také 

i nás lidi, abychom přírodu chránili a 

pomohli jim tak aspoň trochu v jejich 

těžké práci. Mši doprovázel i chrámový 

sbor a hornové trio. Děkujeme a těšíme se 

na příští rok! 

A. Jablonická 
 

 
 

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ  
V Klokotech si můžete přinést adventní 

věnce k požehnání na mše svaté:  

při 1. neděli adventní: 

v sobotu 1. 12. od 17 h nebo  

v neděli 2. 12. od 7 h - rorátní mše svatá 

a od 10 h na hlavní mši svatou. 

Dražice – 2. 12. - neděle – od 8.30 h 
 

 

 

VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI 
sobota 8. prosince 2018 

 9 - 12 hodin - poutní dům Emauzy 

Budeme vyrábět ozdoby na stromeček, 
vánoční dekorace, přáníčka a další věci 
pro radost svoji i druhých. Po skončení 

dílny v Emauzích a po mši svaté v neděli 
16. prosince na Klokotech před kostelem 

prodej výrobků. 

Výtěžek akce bude použit na projekt: 
Oblátské školy v Derkabádu, Pákistán 

Přezůvky s sebou! 

Kontakt: Marie Šittová 776 707 268, 
Janka Pecherová 731 139 306  

pořádají ŘKF Klokoty, Vikariátní 
katechetické středisko Tábor, Kolpingova 

rodina Klokoty a OMI 
 

15. 12. 2018 sobota  

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
P. Vlastimil Kadlec, OMI 

misionář milosrdenství 

14.30 tematická promluva 

16.00 možnost sv. smíření,  

16.30 růženec, 17 h mše sv. 
 

ADVENT 2018 NA KLOKOTECH 

Roráty - 2. 12. (žehnání adv. věnců),  

9. 12., 16. 12. (dětská), 23. 12. 

rorátní mše každou adventní neděli v 7 h 
(hlavní mše v 10 hod.) 

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO       
od pondělí 17. 12. v Klokotech  

 

„Radostného dárce miluje Bůh“ 

ADVENTNÍ KASIČKA NA KLOKOTECH 

JEDEN DÁREK NAVÍC PRO SÝRII 
najdete ji na bočním oltáři 

Občanskou válkou v Sýrii velmi trpí 
všichni obyvatelé, zoufale se však dotýká 

právě dětí. Podpořte společně s námi 
výživový program arcidiecéze Aleppo, 

který dětem pomáhá zajistit pravidelné 
jídlo. Letos chceme podpořit nákup 

potravin pro stovku dětí a jejich rodin. 

více na misio.cz

  



ADVENTNÍ KONCERTY 2018 
8. 12. - sobota - 14.30 h – Benefiční koncert - Komorní pěvecký sbor ZUŠ O. Nedbala  

pod vedením Heleny Boučkové (ve prospěch stacionáře Klíček) 

9.12. - neděle - 18 h - Benefiční koncert – Kytarový recitál Vojtěcha Vrtišky.  

Host Stanislav Fakan (housle) - na podporu rodin dětí s autismem 

16. 12. - neděle - 14 h Benefiční koncert Milevských sborů pro PMD 

19. 12. - středa - 18.30 h koncert ZŠ Zborovská  - Dětský pěvecký soubor Z(S)borka  

pod vedením P. Jíšové 

20.12. - čtvrtek - 18.30 h. - koncert ZŠ Zborovská – Dětský pěvecký soubor SBORÁČEK  

pod vedením M. Kolářové 

VÁNOČNÍ KONCERTY      
25. 12. – úterý - 18 h - koncert Quodlibet 

Hudební ansámbl ve složení Pavla Janková Kohelová, Jaroslava Tkadlecová, Jiří Sycha, 
Petr Novotný, Milan Kohel a Jakub Smrčka provede krajinou českých a moravských 
koled. 

27. 12. – čtvrtek - 18.30 h - koncert Pěvecký sbor DOMINO Tábor  

pod vedením sbormistra Jakuba Smrčky uvede duchovní skladby od středověku po 
současnost i nádherné úpravy vánočních písní a koled. 

1. 1. – úterý - 15.30 h Novoroční koncert 

Ladislav Šotek varhany, Jana Wilkes zpěv Výtěžek koncertu na opravy Klokot 

6. 1. – neděle - 11.30 h - Vánoční koncert Nokturno 

 

 

VÁNOČNÍ VÝLET DO PRAHY 
pátek 28. prosince 2018 

- prohlídka Národního muzea (zdarma) 

- procházka vyzdobeným městem 

- odjezd vlakem v 9.02 (sraz v 8.45 v 
nádražní hale), návrat v 19.17 

- cena jízdenky 70,- děti, 239,- Kč dospělí 

Informace a přihlášky:  

Marie Šittová 776 707 268  

pořádá Vikariát. katech. středisko Tábor 

 
 

 

30.12. - neděle 

SVÁTEK SVATÉ RODINY  
mše sv. v 10 h  

s obnovou manželských slibů 

 
 

 

31. 12. – pondělí 

mše sv. na poděkování za uplynulý rok  

a prosba  

o Boží pomoc do nového roku v 17 h 

Velká Klokotská křížová cesta v přírodě  

ve 21 h - sraz před vstupem do areálu. 

 



  

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 1. 12.  sobota POUŤ MISIJNÍCH KLUBEK za sv. Mikulášem do Budějovic 
 5. 12.  středa – v 17 h mše sv. pro děti, po mši sv. překvapení pro děti 
 8. 12.  sobota – v 9 h – Emauzy - Vánoční dílna 
 14. 12.  pátek – 17.45 h - Večer chval v Emauzích 
 16. 12.  neděle – 7.00 - dětská mše sv. rorátní 
 21. 12.  pátek – v 16 h kající pobožnost pro děti v Emauzích 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 7. 12.  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 sakristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

 9. 12.  neděle – setkání CHO v Emauzích v 18 h 
 9. 12.  neděle - sbírka na bohoslovce v diecézním semináři v Č. Budějovicíh 
 12. 12.  středa – 17.45 h - Emauzy – posezení u čaje nad Biblí 
 15. 12.  sobota – 14.30 h – Emauzy – advent. duch. obnova – P. Vlastimil Kadlec OMI 
 18. 12.  úterý – Klokoty – vikariát. schůze kněží –mše sv. v 9 h, obvyklá mše sv. v 17 h 
 23. 12.  neděle - sbírka na nové toalety 
 23. 12.  neděle – 16 h – řeckokatolická mše sv. (a 26. 12. v 16 h) 

 

 

V OBCHŮDKU SI MŮŽETE ZAKOUPIT 
Kalendáře Duchovní toulky po Táborsku a diáře na rok 2019, misijní kalendáře 2019, 

také knihy k četbě v adventním čase nebo jako dárek k Vánocům. Dále si pro sebe nebo 
své blízké můžete vybrat svíčky, obrázky a kříže na zeď, produkty od trapistů a trapistek, 

oblátský likér, mešní vína, růžence, CD, klíčenky, magnetky, křestní roušky, betlémy, 
vánoční pohledy, vánoční přání a další dárky, které vás jistě potěší. 

 

 

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. 

 

PRAVIDELNÝ ÚKLID KOSTELA A AMBITŮ 

Prosíme o pomoc s pravidelným úklidem 
našeho chrámu každý pátek v 8 h ráno. 

K adventu si můžete pustit  

adventní písně 

RORÁTE ANEB RADOSTNÉ ZPĚVY ADVENTNÍ 

http://jukebox.tv-mis.cz/?id=535 

 

Od 1. ledna (úterý) bude možné zapisovat 

v zákristii INTENCE NA MŠE SVATÉ  

na měsíc červenec, srpen  

a září 2019. 



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 soboty rána 22. 12. do 8 h. 

 Předvánoční úklid kostela v pátek 21. 12. od 8 h 
 Prosíme o pomoc při hlídání Klokotských jesliček o vánočních svátcích.  

Zapsat se můžete v zákristii. Předem za pomoc děkujeme! 
 

Setkání těch, kterým zemřelo dítě 

SVĚTLO SE ŠÍŘÍ SVĚTEM  
 9. 12. 2018 ve 14 h bohoslužba  

v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém nám. v Českých Budějovicích.  

Více informací je na webových stránkách http://dcr.bcb.cz 
„Světlo se šíří světem“ má nabídnout alespoň paprsek světla rodinám do tmy osamocení 

v jedné z největších ztrát v životě. Prosincovým setkáním navazujeme na Světový den 
zemřelých dětí, kdy takto zasažení lidé chtějí myslet nejen na své dcery, syny, sestry, 

bratry, vnuky a vnučky. Mottem tohoto dne je „Světlo se šíří světem“ Každý rok o druhé 
neděli v prosinci, letos už po sedmnácté, rozsvěcují příbuzní i přátelé zemřelých dětí v 

19h svíčky v oknech. Zatímco svíčky v jedné časové zóně uhasínají, rozsvěcují se v dalších, 
takže světem probíhá světelná vlna, která obejme celou zemi. Světlem se také chceme 

nechat oslovit při našem setkání a připojujeme se tak k výzvě Zapalme svíčku organizace 
Dlouhé cesty. Při bohoslužbě bychom mohli použít fotografii vašeho zemřelého dítěte, 

pokud nám ji zašlete v elektronické podobě (na adresu dcr@bcb.cz). Můžete fotografii s 
sebou i přinést. Není to však podmínkou účasti na tomto setkání. Svíčky budou při 

bohoslužbě k dispozici. Je možné zveřejnit jméno i na seznamu dětí, ten bude během 
akce vystaven. Nově můžete jméno s daty narození a úmrtím dopsat přímo na místě. 

 

Můžete se také účastnit setkání každou poslední středu v měsíci od 17.30 h 

v Sále děkanství u katedrály sv. Mikuláše 
(U Černé věže 71/4, České Budějovice, e-mail: dcr@bcb.cz, tel.: 731 402 981) 

 

 

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.

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

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

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

http://dcr.bcb.cz/
mailto:dcr@bcb.cz


 

 1. 12. sobota První sobota v měsíci 17 h mše sv. - žehnání advent. věnců

 2. 12. neděle 1. neděle adventní  žehnání adventních věnců         

 3. 12. pondělí Památka sv. Františka Xaverského, kněze

 4. 12. úterý
"Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h - Modlitby matek

 5. 12. středa mše sv v 17 h pro děti, po mši sv. překvapení pro děti
nemocnice - mše sv. - 18.15 h - (každou středu)   

 6. 12. čtvrtek Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona naší diecéze
15.30 h Emauzy - náboženství pro II. stupeň (každý čtvrtek)

 7. 12. pátek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
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 školní i předškolní děti (každý pátek)

 8. 12. sobota

  9. 12. neděle 2. neděle adventní mše        rorátní mše sv. v 7 h      hlavní mše sv. v 10 h
Dražice mše sv. v 8.30 h      Emauzy - 18 h - CHO, sbírka na Bohoslovce 

12. 12. středa Emauzy - 17.45 posezení u Čaje nad Biblí
13. 12. čtvrtek Památka sv. Lucie, panny a mučednice       Fatimský den
14. 12. pátek

tější svátosti 17.30-20.00 h (kostel) + Večer chval 17.45 (Emauzy)
15. 12. sobota adventní duchovní obnova - Emauzy - 14.30 h - P. Vlastimil Kadlec, OMI
16. 12. neděle

18. 12. úterý vikariátní setkání kněží - mše sv. v 9 h, obvyklá mše sv. v 17 h
19. 12. středa 18.30 h - ZŠ Zborovská  - předvánoční koncert  pod vedením P. Jíšové
20. 12. čtvrtek 18.30 h - ZŠ Zborovská -  předvánoční koncert pod vedením  M. Kolářové
21. 12. pátek Emauzy - 16 h - kající pobož. pro děti ; sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00 h

22. 12. sobota Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích

23. 12. neděle
na nové toalety    16 h řeckokatolická mše sv.       Dražice mše sv. v 8.30 h

24. 12. pondělí ŠTĚDRÝ DEN - Vigilie Narození Páně       kostel otevřen 13-15.30 h
mše sv. pro rodiny s dětmi v 16 h      17 h  živý betlém   půlnoční mše sv. - 24 h

25.12. úterý Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - zasvěcený svátek     ZAČÁTEK DOBY VÁNOČNÍ
mše sv. v 10 h s chrámovým sborem   v 11 h živý betlém 
vánoční koncert - Quodlibet - 18 h

26.12. středa Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše sv. - 10 h.   Řeckokatolická mše sv. - 16 h
27.12. čtvrtek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty     mše sv. v 17 h s žehnáním vína

18.30 h - koncert - Domino
28.12. pátek Svátek sv. Mláďátek, mučedníků   mše sv. - 17 h
30.12. neděle  Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa   mše sv. v 10 h s obnovou manžels.slibů
31. 12. pondělí Mše sv. na poděkování za rok 2018 a prosba o Boží pomoc do nového roku - 17 h

21 h Velká klokotská křížová cesta v přírodě
z ledna 2019

1.1. úterý Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - zasvěcený svátek mše sv. v 10 h
15.30 h Novoroční koncert - L. Šotek, J. Wilkes

6.1. neděle Slavnost Zjevení Páně  mše sv. v 10 h      11.30 h koncert NOKTURNO
so-ne Tři králové koledování po mši sv. (pátek - Pražské sídliště)

Emauzy - Vánoční dílna 9-12 h    14.30 h - Adventní benefiční Koncert - Komorní  

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve      Svátost smíření a výstav Nejsvě- 

v 10 h, po mši sv. misijní káva a prodej výrobků vánoč.dílny   Dražice mše sv. v 8.30 h

Emauzy - 9.30 h Benjamínek (každé úterý)

18 h - adventní benefič.koncert ve prospěch APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem)

3. neděle adventní ("Žehnání jezulátek")    rorátní mše sv. (dětská) v 7 h   hlavní mše

Klokoty – události prosinec 2018 Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskrvny prvotního hříchu - doporučený svátek

pěvecký sbor ZUŠ pod vedením H. Boučkové - ve prospěch stacionáře Klíček

rorátní mše sv. 7 h      mše sv. v 10 h       Dražice mše sv. v 8.30 h

4. neděle adventní     rorátní mše sv.  v 7 h     hlavní mše sv. v 10 h se sbírkou



 


