
  

 

 

 

 

 
 

  

 

Milá farní rodino! 

Poslední týdny a měsíce opět ovlivnila naše životy pandemie koronaviru. Trpí tím i naše 

farní společenství a vztahy mezi námi, protože se nemůže osobně setkávat. Proto navrhuji 

abychom   se  ráno,  ještě   než  vstaneme  z  postele,  pomodlili  modlitbu  Zdrávas  Maria,  

ve které budeme myslet na bratry a sestry z naší farnosti. V prosincovém Fiatu najdete 

výzvu našich biskupů k mimořádnému adventnímu postu za ukončení pandemie 

koronaviru a také krásný dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám. Nevíme, jak bude možné 

slavit Vánoce.  

Závěrem se na vás obracím s prosbou. Pandemie koronaviru nás zasáhla na všech 

úrovních našeho života. Mnohé rodiny bojují nejen  se školní výukou svých  děti, ale  také  

s ekonomickými problémy. I naše farnost pociťuje výpadek příjmů. K farnímu provozu 

slouží nedělní sbírky, dary a návštěvy turistů. V letošním roce výrazně ubylo příjmů  

ze sbírek a z návštěv turistů. Snažíme se snižovat výdaje, ale některé faktury musíme 

platit celoročně. Proto vás prosím, pokud je to možné ve vaší finanční situaci, 

nezapomínejte na váš farní domov. Na nedělní bohoslužby se všichni nedostaneme, ale 

můžete vhodit almužnu do pokladničky v kostele nebo zaslat peníze přímo na farní účet 

4634722329/0800 (nedělní sbírka). Děkujeme! 

Modlíme se za vás a také prosíme o vaši modlitbu za nás. Na přímluvu P. Marie 

klokotské vám žehnáme. 

Za celou oblátskou komunitu 

O. Jiří Můčka, omi 
 

Sobota – 12. 12. 2020 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – OBRAZ VYKOUPENÍ V EVANGELIU SV. JANA 

P. Martin Sedloň, OMI - misionář milosrdenství 

on-line  přednáška v 15.00 h z Klokotského kostela, svátost smíření 16-17 h, mše sv. 17 h 

YouTube kanál: Farnost Klokoty 
 

ADVENT 2020 NA KLOKOTECH 

Roráty - 6. 12., 13. 12., 20. 12. (pro rodiny s dětmi) 

rorátní mše každou adventní neděli v 7 h (další mše v 8.30 a v 10 h) 
 

K adventu si můžete pustit adventní písně 

Roráte aneb Radostné zpěvy adventní  

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



 

MARAIRE: KONEČNĚ ZAČÁTEK! 
 

Už dlouhou dobu se neobjevila žádná 

zpráva ze Zimbabwe. Hádejte proč... Ano, 

protože mám příliš mnoho práce. Ale 

pozor, je to dobré znamení: znamená to, 

že už skončilo období dlouhého čekání 

na možnost začít bydlet a pořádně 

pracovat v nové misii Maraire. A tak jsme 

s Charlesem od konce srpna „doma“ a 

makáme. Pandemie koronaviru náš nový 

začátek nejdříve oddalovala, ale nakonec 

ho paradoxně urychlila. V misii 

Gokomere, kde jsme čekali, se objevil 

případ nemoci Covid-19, a tak jsme se s 

Charlesem narychlo rozhodli izolovat 

sami sebe v naší nedokončené misii, 

abychom tam mohli alespoň pohnout 

s pracemi. A když bylo nebezpečí 

zažehnáno, shodli jsme se na tom, že to 

napůl táboření v Maraire zvládáme, že 

nás to dokonce baví a že už tu zůstaneme. 

Kdo nás v posledních týdnech navštívil, 

viděl, že nesedíme s rukama v klíně. Díky 

pomoci z australského oblátského 

rozvojového fondu dnes máme vrtanou 

studnu plnou vody a tatáž kvalitní voda 

už nám i teče z kohoutku a plní nádrže 

WC, což je velmi příjemný rozdíl oproti 

dosavadnímu pumpování, nošení a 

zvedání těžkých kbelíků vody. (Ale na 

druhou stranu to byla dobrá lekce 

z běžného života místních lidí.) V těchto 

dnech stavíme plot okolo misie, a jakmile 

bude plot stát, vrhneme se 

na zahradničení. Dosud jsme nic nesázeli, 

protože by nám naši zeleninku s velkou 

chutí byly sežraly kozy a krávy, které 

k nám chodí na návštěvu bez pozvání 

téměř každý den. Vedle budoucích 

záhonů už je připravena půda 

na pomerančový sad, s jehož doufejme 

sladkými plody bychom jednou chtěli 

podporovat místní školy a také vydělávat 

něco pro naši misii. Plot okolo sadu se již 

také staví a 60 stromků by mělo přijet 

v nejbližších dnech. Naším dalším 

projektem v pořadí pak bude solární 

energie, na kterou jsme získali peníze 

z českého a z německého oblátského 

misijního díla. Nemyslíme však pouze 

na hmotné zázemí misie; s nemalým 

úsilím a menším či větším úspěchem 

se pouštíme i do pastoračních projektů. 

Za zmínku určitě stojí distribuce 

potravinové pomoci (kukuřičné mouky) 

chudým a naše návštěvy nemocných a 

starých lidí naší farnosti v jejich domech, 

často hodně vzdálených; v tom jsme 

opravdoví pionýři, to tu před námi ještě 

nikdo nedělal. Někdy je ta radost babiček 

a dědečků, kteří po dlouhých letech zase 

přijali Ježíše v Eucharistii, doslova 

dojímající. A co se týče koronaviru, tak 

nad námi Pán drží ochrannou ruku, že 

jsme na tom teď daleko lépe než vy. Virus 

se tu dál šíří, ale ne nějak drasticky, a tak 

byla mnohá opatření uvolněna, otevírají 

se školy, smí se opět cestovat. Zato 

inflace rostla pandemickým tempem a s ní 

– chudoba. Všem našim dárcům ze srdce 

děkujeme a modlíme se za ně. 

Karel, OMI

284 KŘESŤANSKÝCH RODIN BEZ DOMOVA 
 

11. září 2020 Pákistan - Derekabad 

Obracíme se na vás s naléhavou 

prosbou o pomoc pro 284 rodin bez 

domova v důsledku monzunových dešťů 

v oblasti Derekabadu (pouštní oblast), 

Pákistán. Do této oblasti přišly rodiny 

před zhruba 45 lety a pod vedením svého 

faráře vybudovaly svá obydlí a farnosti. 

Nyní jsou z nich opět bezdomovci jako 



na počátku. Silné monzunové deště 

zničily 86 rodinných domů kompletně a 

198 částečně. Postižené rodiny v tuto 

chvíli nemají kde bydlet. Farnost je 

zásobuje jídlem a poskytuje lékařskou 

péči, skrze Charitu se podařilo sehnat 

několik stanů. Nemůžeme ale hovořit 

o vyřešení situace. Prosíme vás o finanční 

podporu v jakékoli výši, kterou byste nám 

mohli poskytnout. S vaší pomocí budeme 

schopni pomoci postavit domy nové 

a přesunout rodiny ze stanů, farních škol a 

kostelů zpět do jejich vlastních obydlí. 

POZADÍ SITUACE  

(POVODNĚ V PÁKISTÁNU) 

Pákistán řadíme mezi země, které trpí 

následky globálního oteplování. 

V posledních letech můžeme vyjmenovat 

tyto pohromy: zemětřesení v roce 2005, 

záplavy 2010, 2011, 2014, 2015, 2019 a 

nyní v roce 2020 monzunové deště. 

Záplavy, které jsou jejich důsledkem, 

mají 80 obětí na životech, zničená obydlí, 

úrodu a další majetek. Je třeba znovu 

zmínit, že nejhůře postiženými jsou chudí 

lidé z okraje společnosti. 

ODŮVODNĚNÍ PROSBY 

Brzy po škodách, které způsobila 

pandemie Covid-19, chudí lidé z oblasti 

Derekabadu začali opět vést normální 

život a vydělávat na své životní potřeby 

(jsou drobní rolníci nebo i nádeníci). 

Jejich naději zničily silné monzunové 

deště, které trvaly déle než dva týdny a 

úplně zničily jejich chudá obydlí z hlíny. 

V tuto 

chvíli jsou nuceni žít bez přístřeší 

na horkém slunci a ve stanech, které 

poskytla Charita diecéze Multan. Ty však 

nejsou uzpůsobené k běžnému životu 8-9 

členné domácnosti. Ani spát venku zde 

není možné kvůli hmyzu, divoké zvěři 

nebo hadímu uštknutí. 

Jak už bylo zmíněno, obláti spolu 

s lidmi vytvořili 9 vesnic. Jen někteří 

z nich si mohli dovolit postavit domky 

z vypálených cihel, většina stavěla 

z hlíny. Domky jsou v průměru staré 20-

25 let a silné deště poničily jak jejich 

stěny, tak střechy. V tuto chvíli je situace 

velmi tíživá, nepřehledná a frustrující. 

Podle našich průzkumů ve vesnicích je 

zasaženo 284 rodin, 86 domků kompletně 

zničených a 198 částečně. I když řekneme 

částečně, stejně jsou neobyvatelné, 

protože hrozí zřícení zbylých částí stěn 

i střech. 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Víme, že existuje jedno trvalé řešení, 

a to je výstavba domků z pálených cihel, 

cementu a písku. Ačkoli 284 domků je 

velmi vysoké číslo, nevidíme jinou cestu. 

Společně s diecézí hledáme všechny 

organizace, které by nám mohly podat 

pomocnou ruku. Každého žádáme 

o takovou pomoc, jakou může 

poskytnout. Jedná se o zaplacení cihel, 

cementu, písku, oken a dveří, krovu 

a krytiny na domky. 

Prosíme vás o pomoc s výstavbou 

aspoň 10 domků, což dává částku téměř 

500 000 Kč. Budeme psát prosby 

o pomoc na všechny strany. Ještě jednou 

vám děkujeme za vaši lásku a starost 

o Pákistán! 

Se srdečnými díky  

o. Günther Ecklbauer, OMI 

 

Prosíme o pomoc zasláním daru na účet Oblátského misijního díla: 

244 816 241/0300 VS 410 

Za jakoukoli pomoc upřímně děkujeme! 

Klokotskou adventní kasičku pro Pákistán najdete na levém bočním oltáři v kostele. 



PŮST ZA UKONČENÍ PANDEMIE 
 

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska 

Drazí bratři a sestry,  

všichni cítíme, jak silně pandemie 

koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí 

z vás volají po  větší aktivitě biskupů pro 

uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme 

jednali mnohokrát a stížnost 

na neústavnost omezení bohoslužeb je i 

u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás 

jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za 

ukončení pandemie, zvláště k modlitbám  

v rodinách a ke společné modlitbě 

růžence každý večer ve 20 hodin.   

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli 

a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, 

kteří obětavě  slouží nemocným nejen 

jako profesionálové, ale i dobrovolníci, 

nebo na ty, kteří se dostali  

do ekonomických těžkostí, či vzpomínka 

na ty, kteří zemřeli, nás vede 

k zintenzivnění  modliteb, k nimž je dobré 

připojit i půst a almužnu. Nabídněme 

Bohu nejen svůj čas, ale  i sami sebe, 

ochotu zřeknout se svých požadavků 

a hledat Boží vůli a třeba i osobně  

pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou 

mladí a zdraví.  

Brněnský biskup ve své diecézi 

vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, 

vědomý  a citelný půst za ukončení 

pandemie, k němuž je dobré přidat také 

almužnu na libovolný dobrý účel. To vše 

nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme 

se k nim v celé naší zemi po první tři 

středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12.  

Kéž nám mimořádný adventní půst 

pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se 

necháme  milovat, kterého budeme 

milovat a kterého necháme skrze sebe 

milovat lidi kolem nás.  Nevíme, jak bude 

možné slavit Vánoce. Ukažme především 

svou ochotu přijmout Boha,  který k nám 

o Vánocích přichází jako Zachránce 

v betlémském dítěti. Když k této Lásce  

skryté v malém Dítěti budeme volat, když 

se jí zasvětíme, když si doma vystavíme 

betlém,  abychom se betlémskému Dítěti 

poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě 

i na svých  blízkých. Klanějme se mu, 

projevujme úctu a vděčnost za sebe 

i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. 

Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh 

ukáže své slitování.  Nebude se dívat na 

naše viny a nenechá nás samotné. On je 

Bůh věrný, i když my věrní nejsme. 

Betlémské Dítě, uctívané v našem národě 

taky jako Pražské Jezulátko, zve 

ke svornosti a lásce. Budeme-li ho 

milovat, naše láska změní nejen náš život, 

ale taky přemůže nenávist v mezilidských 

vztazích. Přichází naše chvíle, abychom 

se vrátili zpět  ke své první Lásce, 

k Bohu.   

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce 

a skutečnou radost z příchodu Spasitele 

i jeho  darů  

Vaši biskupové 

Praha, 20. listopadu 2020 

 

DOPIS JOSEFA NUZÍKA RODINÁM 
 

Milé rodiny, děti a rodiče, 

v posledních měsících a týdnech 

zalétají často mé myšlenky a prosby při 

bohoslužbě a v modlitbě nejen k lékařům 

a všem, kteří se starají o naše nemocné, 

k těm, kteří musí při řízení naší 

společnosti činit nelehká rozhodnutí, nebo 

ke kněžím, jejichž služba doznala 

s ohledem na současnou situaci změn, ale 

zcela zvláštním způsobem také k vám, 

kteří žijete v rodinách. 



Myslím na rodiny, které jsem měl 

příležitost poznat jako člověk, kněz 

i biskup, ale také na vás, které osobně 

neznám. Tyto myšlenky se ve mně rodí, 

když jdu ulicemi nebo parky našeho 

města a potkávám maminky a tatínky, jak 

kráčejí společně se svými dětmi, když 

cestuji a míjím auta, v nichž se veze 

nějaká rodina, nebo když večer pozoruji 

rozsvícená okna v rodinných či 

panelových domech. Všem, s nimiž se 

takto skutečně či obrazně střetávám, 

zasáhla do všedního běhu života 

pandemie koronaviru a ocitají se 

v situacích, které až dosud nemuseli řešit. 

Z hloubi mysli řady rodičů se vynořují 

neodbytné otázky: Kdy to asi skončí? 

Vrátí se vše k normálu nebo to bude úplně 

jiné? Nepodepíše se to negativně 

na vzdělání našich dětí? Budeme moci 

i nadále pokračovat v zaměstnání nebo 

podnikání? A co příjmy, utáhneme chod 

naší domácnosti? 

Možná jste si je kladli i dříve, ale 

zřejmě ne tak často a v takové míře. 

Vypořádávat se s nimi není snadné 

a vyžaduje to od vás značnou dávku 

sebeovládání, zejména když se snažíte 

nedávat najevo obavy z dalšího vývoje 

před svými dětmi. Sami nejlépe víte, jak 

je pro vás rodiče obtížné nenechat se 

ovládnout strachem a nepoddat se 

skeptickým úvahám, neboť ruku v ruce 

s tím se z domova vytrácí pohoda, chuť 

do života a hlavně naděje, že i toto období 

jednou skončí a že má nějaký (třeba zatím 

skrytý) smysl. 

Také v tomto nezvyklém čase musí 

doma všechno fungovat, přestože přibylo 

práce a starostí s dětmi, které se kvůli 

zavřeným školám učí samy, což ty malé 

moc neumí a ty větší by zase raději 

věnovaly čas něčemu jinému. „Je to 

fuška, je to dřina,“ slýchám někdy 

od rodičů. Chtěl bych vám za tuto vaši 

námahu a úsilí moc poděkovat a 

ubezpečit vás, že si této vaší „domácí“ 

práce nesmírně váží i sám Bůh. Jsem 

přesvědčen, že po letech tuto vaši snahu a 

s ní spojené oběti docení i vaše děti a také 

že vy sami budete tuto dobu vnímat jako 

tu, která vám mnohé dala, i když nebyla 

jednoduchá. Jde o paradoxy života, které 

potvrzuje řada příkladů z minulosti. 

Prozatím nám nezbývá, než společně 

pokračovat v prožívání této doby a 

ve svém životě. Pokládám za užitečné 

dělit se o dobré zkušenosti a rady, které 

mohou pomoci věci ulehčit nebo zlepšit, a 

proto si dovolím jednu takovou malou 

radu vám nabídnout. Denní modlitba 

církve nazývaná breviář, kterou se modlí 

všechny zasvěcené osoby - kněží, řeholní 

sestry a bratři a také mnoho laiků, začíná 

vždy stejnými slovy: „Bože, pospěš mi na 

pomoc.“ Toto zvolání je výrazem touhy 

po Boží pomoci a narazíme na ně 

v žalmech na několika místech, a to 

v okamžiku, kdy se člověk cítil slabý, 

nejistý či osamocený; kdy měl pocit, že 

vše zůstává pouze na něm; kdy potřeboval 

slyšet odpověď; kdy toužil 

po vysvobození z těžké situace. Všude 

tam se starozákonní člověk obracel 

na Hospodina a volal: „Bože, na pomoc 

mi pospěš!“ (Žalm 70,2) Milé rodiny, kéž 

užíváme této střelné modlitby pokaždé, 

když se cítíme podobně jako muži a ženy 

v době starozákonní, tedy slabí, nejistí či 

nedostatečně způsobilí zvládat situace, 

které jsou před nás kladeny, a kéž 

můžeme po prodělané životní zkoušce 

prohlásit: „On (Hospodin) se ke mně 

sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem 

volal.“ (Žalm 40,2) Věřím, že 

po odeznění pandemické krize si budeme 

moci říci: byla to zvláštní doba, ale hodně 

jsem se díky ní naučil, a i v této době stál 

Bůh při mně. Se vzpomínkou v modlitbě 

a s požehnáním.  

+ Josef Nuzík,  

předseda Rady ČBK pro rodinu 



  

 

 

ADVENTNÍ KONCERTY 2020 

 13. 12. neděle – 15.00 h Adventní benefiční koncert on-line pro MISSIO 
 

                                   VÁNOČNÍ KONCERTY 

(Podle epidemiologické situace, možno on-line) 
 

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

české a moravské koledy. 

 1. 1. pátek – 15.30 h Novoroční varhanní koncert Ladislav Šotek, zpěv Jana Wilkes 

on-line na www.klokoty.cz nebo přímo na youtube: Farnost Klokoty 

Výtěžek koncertu na presbytář v Klokotech,  

přispět můžete na účet 5810852339/0800 
 

 3. 1. neděle - 11.30 h - Vánoční koncert Nokturno ze Sez. Ústí II. 
 

 

 

Betlémské světlo na Klokotech od neděle 20. 12. 
 

 

 

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 pondělí rána 21. 12. do 17 h. 

 Předvánoční úklid kostela v pondělí 21. 12. od 8 h 

 Prosíme o pomoc při hlídání Klokotských jesliček o vánočních svátcích.  

Zapsat se můžete v zákristii. Předem děkujeme za pomoc! 
 

 

 

30. 1. 2021 pořádají naši farníci z Klokot a z Dražic  

FARNÍ PLES PRO MISIE V ZIMBABWE 

(umožní-li to epidemiologická situace) 

Místo konání v Dražicích v kulturním domě.  

Rezervace vstupenek v lednu 2021. 
 

http://www.klokoty.cz/


 

 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 20. 12.  neděle – 7.00 h - mše sv. rorátní pro rodiny s dětmi 

 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 4. 12. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 - 16.30 h  
                       17.30 - 18.30 h TICHÁ ADORACE, SVÁTOST SMÍŘENÍ  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30 - 18.30 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

 27. 12. neděle 10 h – Svátek Svaté Rodiny, Sv. Jana evangelisty  

 mše sv. s obnovou manželských slibů, žehnání vína 

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

 a prosba o Boží pomoc do nového roku 

 31. 12. čtvrtek - 21 h – Velká Klokotská křížová cesta v přírodě, sraz  

 před vstupem do areálu 

 

 

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

 
 

 

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

na měsíc červenec, srpen a září 2021. 

 

 

 

 

Podpořte Klokotskou alej v anketě Alej roku 2020 
 
Přihlásila jsem „naší táborskou“ Klokotskou alej do celostátní ankety Alej roku 2020, 
kterou každoročně vyhlašuje spolek Arnika. Hlasovat se může na webových stránkách 
https:// www.alejroku.cz/2020/ klokotska-alej-3 Hlasování bylo spuštěno 3. 11. 2020  
a trvá do 7. 1. 2021. V letošním ročníku je nominováno rekordních 134 alejí z celé České 
republiky. V roce 2018 jsme vybojovali krásné druhé místo a v roce 2019 místo páté.  
Do třetice všeho dobrého jsem alej přihlásila i letos, zvláště když je rok 2020 pro Tábor 
(600let od svého vzniku) a Klokoty (800 let od své první písemné zmínky) tak výjimečný.                       
 

   Kateřina Trsková 
                  (převzato z Novin Táborské radnice) 

 
 



 

 

 1. 12. úterý Emauzy - 10 h Benjamínek (každé úterý)

 3. 12. čtvrtek Památka sv. Františka Xaverského, kněze
 4. 12. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30 

svátost smíření, adorace 17.30 - 18.30 h
 6. 12. neděle 2. neděle adventní mše ● rorátní mše sv. v 7 h ● mše sv. v 8.30 a v 10 h

Dražice mše sv. v 8.30 h ● sbírka na Bohoslovce 
 7. 12. pondělí Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona naší diecéze
 8. 12. úterý Slavnost Panny Marie,počaté bez poskvrny prvotního hříchu- doporučený svátek
11. 12. pátek svátost smíření, adorace 17.30 - 18.30 h
12. 12. sobota Panna Maria Guadalupská

adventní duchovní obnova - 15.00 h - P. Martin Sedloň, OMI - on-line Klokotský kostel
13. 12. neděle 3. neděle adventní ("Žehnání jezulátek") ● rorátní mše sv. v 7 h,

mše v 8.30 a v 10 h ● Dražice v 8.30 h ● 15 h - on-line koncert pro MISSIO
14. 12. pondělí Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve    
18. 12. pátek sv. smíření, adorace 17.30-18.30 h

20. 12. neděle 4. neděle adventní ● rorátní mše sv.  v 7 h  pro rodiny s dětmi,
mše sv. v 8.30 a 10 h  ●  Dražice mše sv. v 8.30 h

22. 12. úterý Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích
24. 12. čtvrtek 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. - 23 h
25.12. pátek Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - zasvěcený svátek ● ZAČÁTEK DOBY VÁNOČNÍ

mše sv. v 10 h ● v 11 h živý betlém ● vánoční koncert - Quodlibet - 18 h
26.12. sobota Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka ● mše sv. - 10 h. ● řeckokatolická mše sv. - 16 h
27.12. neděle

s obnovou manželských slibů a s žehnáním vína ● řeckokatolická mše sv. - 16 h
28.12. pondělí Svátek sv. Mláďátek, mučedníků ● mše sv. - 17 h
31.12. čtvrtek Mše sv. na poděkování za rok 2020 a prosba o Boží pomoc do nového roku - 17 h

21 h Velká klokotská křížová cesta v přírodě
z ledna 2021

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

 3.1. neděle mše sv. v 8.30 a 10 h ● 11.30 h koncert NOKTURNO

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

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

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

Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa, Sv. Jana evangelisty ● mše sv. v 10 h

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 - 18.30 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

Klokoty – události prosinec 2020
Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h, neděle roráty    

7 h, mše sv. 8.30 a 10 h

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

 


