
 
 

Milá farní rodino! 

24. října 2021 budeme slavit Světový den modliteb za misie, u nás známý pod názvem 

Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí. Slaví 

se v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa již od roku 1926. 

Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše 

dopis, který je rozesílán do všech farností. Věřící ve všech katolických farnostech světa se 

tedy během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu 

solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve 

všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry, jehož počátky sahají do roku 

1818. 

„Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost 

jeho misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.) 

Ať nás provází přímluva sv. Evžena de Mazenod a Pauline Jaricot 

+ P. Jiří Můčka, OMI 
 

 

1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH    2. 10. 2021    

 16.30 h růženec a svátost smíření 

 17 h mše svatá se svátostným požehnáním 

 

 sobota 9. 10. 2021  

DIECÉZNÍ POUŤ České Budějovice - Vzhůru k vodám (Iz 55, 1) 

9.00 Příjezd – úvodní program (katedrála) 

10.30. Mše sv. s biskupem Vlastimilem (kostel Obětování Panny Marie) 

Odpolední program: program pro děti  přednášky  komentovaná prohlídka nově 
opraveného biskupství   adorace  přímluvná modlitby  možnost svátosti smíření  

 ostatky sv. Jana Nepomuckého 

15.30 h Společné zakončení 

Vlak jede z Tábora v 7.01 h a 07.19 h  

Zpáteční vlak z Č. Budějovic 15.57 h 



DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 2021 
 

Milí přátelé misií,  

příští neděli budeme slavit 95. Světový den 

misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na 

celém světě se budeme modlit za to, aby se 

evangelium šířilo do celého světa. Téma 

tohoto dne pro letošní rok „Je přece 

nemožné, abychom nemluvili o tom, co 

jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro 

každého z nás, abychom Boží lásku, kterou 

nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní 

povolání Ježíš adresuje všem, ale každému 

jinak. Misijní neděle je svátkem 

celosvětového společenství, ve kterém si 

navzájem vyměňujeme dary duchovní 

i materiální. Misijní neděle je nejsilnější 

celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden 

den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích 

světa modlí za společné dílo evangelizace.  

V lidských dějinách se vždy vyskytly 

roky, které zpětně považujeme za 

přelomové pro další vývoj, a ten minulý 

takový určitě byl. Celosvětová pandemie 

Covid-19 sebou přinesla nejen spoustu 

nemocných, žel také obětí, ale rovněž 

bezprecedentní bezpečnostní opatření 

zasahující do životů lidí. Ti křehcí 

a zranitelní pocítili svou křehkost 

a zranitelnost ještě více. Lidé se musejí 

potýkat s dramatickým propadem příjmů 

a nedostatkem pracovních příležitostí 

obzvláště v chudých misijních zemích.  

Upřímně Vám děkuji za modlitby 

a veškerou podporu papežských misií v tak 

těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti 

můžeme z fondu Papežského misijního díla 

šíření víry v České republice pomoci 

chudým lidem v Bangladéši, Paraguay 

a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. 

V těchto zemích podporujeme katechisty, 

stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme 

lidem zlepšovat životní podmínky. 

Podáváme pomocnou ruku všem 

potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili 

nákup nejzákladnějších potravin a léků pro 

nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, 

Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance 

a Indii.  

Každý pokřtěný je poslaný hlásat 

evangelium, to znamená radost do celého 

světa. Misie jsou v dalekých zemích 

Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky 

a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou 

některé periferie také blízko nás, 

v městských centrech, domovech 

důchodců, v práci nebo přímo v našich 

rodinách. Svět je prostor, ve kterém 

působíme a vytváříme vztahy. Tento svět 

máme přetvářet naší žitou vírou, radostí 

a nadšením. Slovy papeže Františka: 

„Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co 

nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, 

strach, izolace nás nenechávají v klidu. 

Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají 

v osamocení, kdo jsou ponecháni na 

pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, 

těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“  

Záleží jen na nás, jak zareagujeme na 

Boží výzvy této jistě nelehké doby.  

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce 

Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim 

blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát 

národní ředitel Papežských misijních děl 

v České republice. 

 

19. dne každého měsíce a každou středu v měsíci do 8. 12. můžete získat plnomocné 
odpustky v rámci jubilejního roku ke cti sv. Josefa za dodržení obvyklých podmínek: 
zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, zřeknutí se jakéhokoliv hříchu + 

modlitba nebo úkon zbožnosti ke cti sv. Josefa. 

 



POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K 95. SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 
 

„Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20) 
 

Milé sestry, milí bratři,  

když zakusíme sílu Boží lásky, když 

pocítíme jeho otcovskou přítomnost ve 

svém osobním životě i v životě 

společenství věřících, nemůžeme 

nezvěstovat a nesdílet to, co jsme viděli 

a slyšeli. Ježíšův vztah s učedníky, jeho 

lidství zjevené v tajemství vtělení, jeho 

evangelium a tajemství smrti 

a zmrtvýchvstání nám ukazují, jak 

obrovskou měrou miluje Bůh naše lidství, 

jak bere za své naše radosti a utrpení, 

naše touhy a úzkosti. Vše v Kristu nám 

připomíná, že svět, ve kterém žijeme, 

svět, který potřebuje spásu, není Ježíši 

cizí. Vyzývá nás, abychom se i my cítili 

být živou součástí tohoto poslání: „Jděte 

proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, 

koho najdete“ (Mt 22,9). Nikdo není 

z Kristovy lásky vyloučen, nikdo pro ni 

nemůže být cizincem nebo zůstat mimo 

její dosah. 

Zkušenost apoštolů 

Příběh evangelizace začíná Pánovou 

vášnivou touhou volat každého člověka 

tam, kde se nachází, a navazovat s ním 

dialog a přátelství (srov. Jan 15,12-17). 

Apoštolové nám to říkají jako první; 

pamatovali si dokonce i den a hodinu, kdy 

se s ním poprvé setkali: „Byly asi čtyři 

hodiny odpoledne“ (Jan 1,39). Přátelství 

s Pánem, vidět ho, jak pečuje o nemocné, 

jí s hříšníky, sytí hladové, přibližuje se 

k těm, kdo jsou vyloučeni, dotýká se 

nečistých, ztotožňuje se s nebohými, zve 

k blahoslavenstvím, učí nově a s velkou 

autoritou, zanechává nesmazatelnou 

stopu, je schopen vyvolat úžas a šířit 

nezištnou radost, kterou nemůžeme ani 

obsáhnout. Jak říkal prorok Jeremiáš: tato 

zkušenost je jako planoucí oheň jeho 

živoucí přítomnosti v našem srdci, které 

nás pobízí k misii, i když to někdy 

znamená oběť a nepochopení (srov. 20,7–

9). Láska je dynamická a vyzývá i nás, 

abychom se dělili o tu nejkrásnější 

zprávu, o zdroj naděje: „Našli jsme 

Mesiáše“ (Jan 1,41). 

Při pohledu na Ježíše jsme viděli, 

slyšeli a zažili, že věci mohou být jinak. 

Už dnes zahájil dobu příští, když nám 

připomněl základní vlastnost našeho 

lidství, mnohdy opomíjenou, 

zapomenutou: „Byli jsme stvořeni 

k plnosti, které lze dosáhnout jen v lásce“. 

Nové časy, které probouzejí víru 

schopnou chopit se iniciativy a vytvářet 

komunitu lidí, kteří se učí přijímat 

křehkost vlastní i křehkost druhých a tím 

podporují bratrství a přátelství ve 

společnosti. Církevní společenství 

ukazuje svou krásu pokaždé, když 

s vděčností pamatuje na to, že nás Pán 

miloval jako první (srov. 1 Jan 4,19). 

Láskyplné Pánovo zalíbení nás 

překvapuje, úžas sám o sobě nemůžeme 

vlastnit ani vynutit. (…) Pouze tak může 

vykvést zázrak vděčnosti, darování sebe 

sama. Ani misijního zápalu nikdy 

nedosáhneme v důsledku rozumové 

úvahy nebo kalkulu. Misijní činnost je 

vyjádřením naší vděčnosti (srov. Poselství 

pro Papežská misijní díla, 21. května 

2020). 

Nicméně doba, ve které žili první 

křesťané, nebyla lehká: svou víru začínali 

žít v nepřátelských a obtížných 

podmínkách. Vyhnanství a věznění se 

střídalo s vnitřními i vnějšími vzpourami, 

které zdánlivě popíraly a negovaly to, co 

křesťané viděli a slyšeli. Tyto okolnosti 

však pro ně nebyly obtíží nebo 

překážkami, které by je vedly k ústupu 

a uzavření se do sebe, naopak staly se 



pobídkou, aby každou nepřízeň, 

komplikaci nebo těžkost přeměnili 

v příležitost k misijnímu poslání. 

I omezení a překážky se tak staly šancí, 

aby vše pronikl Pánův duch. 

Z osvobozující radostné zvěsti nezůstal 

nikdo vyloučen. 

Živé svědectví o tom podávají Skutky 

apoštolů, kniha, kterou mají mít učedníci 

misionáři stále po ruce. Popisuje, jak se 

milost evangelia rozlévala všude, kde se 

evangelium šířilo. Přinášelo radost, kterou 

může darovat jen Duch Svatý. Skutky 

apoštolů nás učí prožívat zkoušky 

v těsném spojení s Kristem, abychom 

došli „přesvědčení, že Bůh může působit 

za jakýchkoli okolností, i uprostřed 

zdánlivých neúspěchů“, a jistoty, že ten, 

„kdo se z lásky obětuje a dává Bohu, 

určitě bude plodný“ (srov. Jan 15,5). 

Stejně je tomu i s námi, ani současná 

historická situace není snadná. Pandemie 

znásobila bolest, samotu, chudobu 

a nespravedlnost, kterou již mnozí trpěli, 

odkryla naše falešné jistoty, polarizaci 

a rozdělení, které nás potichu trýzní. Ti, 

kdo jsou křehcí a zranitelní, pocítili svou 

křehkost i zranitelnost ještě více. Zakusili 

jsme beznaděj, zklamání, obtíže. Dokonce 

jsme se oddali hořkosti, která nám bere 

naději a zastírá náš pohled. My však 

„nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš 

Kristus je Pán, my však že jsme vaši 

služebníci kvůli Ježíši“ (2 Kor 4,5). Proto 

v našich společenstvích a v našich 

rodinách zní slova evangelia, která 

nacházejí ozvěnu v našem srdci a říkají 

nám: „Není tady, byl vzkříšen“ (Lk 24,6). 

Jsou to slova naděje, která rozbíjejí každý 

determinismus. Těm, kdo se jimi nechají 

proniknout, darují nezbytnou svobodu 

a srdnatost, aby se postavili skutečnosti 

a s vynalézavostí hledali všechny 

způsoby, jak praktikovat soucit, 

„svátostnou“ blízkost Boha, který nikoho 

nenechá stát na okraji cesty. V aktuální 

době pandemie, kdy jsme v pokušení 

zakrývat a omlouvat svou lhostejnost či 

apatii výmluvou na nutnost sociálního 

odstupu, je naléhavě zapotřebí misie 

soucitu, která dokáže proměnit nařízený 

odstup v místo setkání, péče a podpory. 

„Co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20): žité 

milosrdenství se stane útočištěm a dá nám 

věrohodnost, která nám umožní sdílet 

utrpení, abychom vytvořili „společenství 

založené na vzájemném sdílení 

a solidaritě, které je hodno naší doby, naší 

energie a našich zdrojů“. Boží slovo nám 

každodenně poskytuje spásu, chrání nás 

výmluv, které vedou k uvěznění do podlé 

skepse: „Stejně je to jedno, nic se 

nezmění.“ Odpověď na otázku, proč se 

mám vzdát svých jistot a svého pohodlí, 

zálib, když nemohu vidět důležitý 

výsledek, zůstává stále stejná: „Ježíš 

Kristus přemohl hřích a smrt a je plný 

moci. Ježíš Kristus opravdu žije.“ On 

chce, abychom i my tuto naději přijali, 

dělili se o ni, abychom byli živí a bratrští. 

V současné situaci je naléhavě potřeba 

misionářů naděje, kteří budou schopni ve 

spojení s Pánem prorocky připomínat, že 

nikdo se nezachrání sám. 

Jako apoštolové a první křesťané, také 

my říkáme ze všech sil: „Je přece 

nemožné, abychom nemluvili o tom, co 

jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20). Všechno, 

co jsme od Pána dostali, nám daroval 

proto, abychom to dali k dispozici 

druhým. Jako apoštolové, kteří viděli 

a slyšeli Ježíšovu spásu a dotkli se jí 

(srov. 1 Jan 1,1–4), stejně tak se i my 

dnes můžeme dotýkat trpícího 

a oslaveného Kristova těla 

v každodenním běhu dějin a mít odvahu 

podělit se se všemi o úděl plný naděje. 

Tato neochvějná naděje vychází 

z vědomí, že nás doprovází Pán. My, 

křesťané, si nemůžeme nechat Pána pro 

sebe. Misijní poslání církve, kterým je 

evangelizace, se uplatňuje kompletně 



a veřejně v přeměně světa a v ochraně 

tvorstva. 

Pozvání pro každého z nás 

Téma Světového dne misií pro letošní 

rok: „Je přece nemožné, abychom 

nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ 

(Sk 4,20) je pozváním pro každého z nás, 

abychom se ujali toho, co nosíme v srdci, 

a předávali to dál. Toto poslání je a vždy 

bylo identitou církve: „existuje právě 

proto, aby hlásala evangelium“. Pokud se 

osobně izolujeme nebo se uzavřeme do 

malých skupin, náš život z víry ochabuje, 

ztrácí prorockého ducha, schopnost úžasu 

a vděčnosti. Církev ze své vlastní 

dynamické povahy požaduje rostoucí 

otevřenost, která je schopna jít za každým 

a zahrnout všechny. První křesťané ani 

zdaleka nepodléhali pokušení uzavírat se 

do elitní skupiny. Přitahoval je Pán 

a nový život, který přinášel; jít ke všem 

a svědčit o tom, co viděli a slyšeli: Boží 

království je blízko. Byli v tom 

velkodušní, vděční a ušlechtilí. To jsou 

vlastnosti těch, kdo vědí, že zasévají, ale 

plody jejich úsilí a jejich obětí okusí další. 

Rád si proto připomínám, že i ti 

„nejslabší, znevýhodnění a zranění 

mohou jimi (misionáři) svým způsobem 

být, protože je třeba stále umožňovat, aby 

dobro bylo sdíleno, i když je v člověku 

přítomno s mnohými slabostmi“. Na 

Světový den misií, jenž se každoročně 

slaví třetí neděli v říjnu, pamatujeme 

s vděčností na všechny lidi, kteří nám 

svědectvím svého života pomáhají 

obnovovat náš křestní závazek, a sice být 

velkodušnými a radostnými apoštoly 

evangelia. Pamatujeme zvláště na ty, kteří 

se vydali na cestu, opustili vlast a rodinu, 

aby evangelium neprodleně a bez obav 

přinesli do nejzazších koutů národů 

a měst, kde mnoho lidí touží po 

požehnání. 

Jejich misijní svědectví je pro nás 

výzvou, abychom byli odvážní a bez 

přestání prosili Pána žně, aby „poslal 

dělníky na svou žeň“ (Lk 10,2). Ano, 

uvědomujeme si, že misijní povolání 

nepatří minulosti, není romantickou 

vzpomínkou na dávné doby. Ježíš dnes 

potřebuje srdce, které je schopné žít 

povolání jako zamilovaný příběh. Láska 

je vede až na kraj světa, stávají se nástroji 

a posly soucitu. Toto povolání Ježíš 

adresuje všem, ale každému jinak. Mějme 

na paměti, některé periferie jsou blízko 

nás, v městských centrech nebo v našich 

rodinách. Všeobecná otevřenost lásce má 

rozměr, který není zeměpisný, ale 

existenční. Souvisí s naším každodenním 

úsilím rozšiřovat okruh přátel, setkávat se 

s těmi, které – byť jsou mi nablízku – 

přirozeně nepovažuji za součást „okruhu 

svých zájmů“. Žít misijní poslání 

znamená troufnout si učit se postojům 

Ježíše Krista a s ním věřit, že i ten, kdo je 

vedle mne, je můj bratr, moje sestra. Kéž 

by jeho soucitná láska probudila i naše 

srdce a udělala z nás Kristovy učedníky 

a misionáře. 

Maria, první učednice a misionářka, ať 

probudí ve všech pokřtěných touhu být 

světlem a solí naší země (srov. Mt 5,13–

14). 

Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského 

dne 6. ledna 2021, v den slavnosti Zjevení 

Páně 

FRANTIŠEK 

 

 

V kostele a v obchůdku si můžete zakoupit  

Stolní kalendáře Duchovní toulky po Táborsku 2022 (Cena: 60 Kč) 

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



 

 23. - 24. 10. 2021 EMAUZY     

MISIJNÍ KLUBKO - MISIJNÍ PŘESPÁNÍ 
„Je přeci nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli!“ (Sk 4,20). 

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ – MISIJNÍ NEDĚLE 24. ŘÍJNA 2021 

Sraz: 23. 10. 2021 v 15 hodin v Emauzích 

Příspěvek (noc + jídlo): 80 Kč  

S sebou: spacák + karimatku, přezůvky, misijní triko (pokud vlastníte) 

Přijď s námi prožít první misijní klubíčko v novém školním roce. Čeká nás hra, přespání, 
povídání o PMDD a vše bude zakončeno v neděli sváteční misijní mší svatou. V neděli je 

také světový den misií vyhlášený papežem Františkem.  

Nenech si ujít takovou příležitost. Buď i ty součástí.  

Těšíme se na Tebe! KlokoMissio tým 
 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA KLOKOTECH - EMAUZY 
 předškoláci + 1. třída - pátek 16.00-16.45 h – V. Nádvorník 724 011 936 

pro děti 5-7 let (menší děti se obvykle účastní s jedním z rodičů) 

setkání s kamarády, kteří taky chodí do kostela s dobrou náladou a v přátelské  

     atmosféře, krátká modlitba / téma hravou formou / hra / malování 

 2. třída - pátek 15.00-15.45 h - V. Votýpková 603 416 826  

 3. třída (příprava k 1. sv. přijímání) - pátek 16.00-16.45 h - M. Šittová 776 707 268  

 4. a 5. třída - pátek 15.00-15.45 h - M. Šittová 776 707 268  

 2. stupeň – každé liché pondělí 16 h - V. Tomášová 608 153 042 
 

 

 

neděle 10. 10. 2021 – 8.30 a 10 h   

Mše svatá s žehnáním úrody 

Rádi bychom udělali výzdobu kostela, prosíme, přineste zeleninu, ovoce, 
kompoty, bylinky, atd. - výpěstky ze svých zahrádek - do sobotního večera 9. 10.  

Po nedělním požehnání vaší úrody si své výpěstky vyzvedněte nebo darujte druhým 
 

 

 Pondělí - 18. 10. 2021 v 18.00 h Emauzy  

Česká křesťanská akademie  v Táboře pořádá přednášku 

Nepomuk - místo třikrát svaté  

z dějin poutních míst Nepomuk a Zelená hora 

přednáší Mgr. Luděk Krčmář, 

vedoucí oddělení novějších dějin, Západočeské muzeum v Plzni 
 

 
  



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 23. - 24. 10. sobota, neděle – Misijní klubko – přespání v Emauzích 

 17. 10.  neděle – 10 h - mše sv. pro rodiny s dětmi 

 24. 10.  neděle – 10 h - misijní mše sv. pro rodiny s dětmi 

 27. - 29. 10. podzimní prázdniny – nebude náboženství 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 1. 10. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.40 – 19.30 h  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).  

 2. 10. sobota - Setkání oblátských asociovaných laiků. 

 Srdečně zveme (Více informací u Jiřího Koukala) 

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

 20. 10. středa - Emauzy – 17.45 h – Posezení u čaje nad Biblí 

 30. 10. sobota - 17 h – Hubertská mše sv. 

 31. 10. neděle - Změna letního času z 03:00 na 02:00 h 

 

10. 10. – neděle – sbírka na presbytář kostela v Klokotech 

24. 10. – neděle – sbírka na misie 

 

Prosíme o kytky a zelené z vašich zahrádek na výzdobu našeho kostela. 

Přinést je můžete vždy čtvrtek večer do 17.30 h. 

Také prosíme, kdo by mohl pomoci 

s úklidem – každý pátek ráno od 8 h. 

 

DUŠIČKY 
pondělí 1. listopadu 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
v 17 h mše sv. v Klokotech 

 

DRAŽICE 7. LISTOPADU 
v 8.30 h mše sv. za zemřelé 

 
úterý 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 zákristie 25. – 31.10.) 

 
Neděle 7. listopadu 

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

 

 



 

 1. 10. pátek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30 h
16.30 h - růženec a svátost smíření, 17 h mše sv., 
tichá adorace, svátost smíření 17.40 - 19.30 h
Emauzy - náboženství pro školní i předškolní děti (dle rozpisu)

 2. 10. sobota

 3. 10. neděle 27. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a v 10 h 

 4. 10. pondělí Sv. František z Assisi
 5. 10. úterý Emauzy - 10 h Benjamínek (každé úterý) ● 15.45 h -Modlitby matek
 6. 10. středa * P. Günther Eckelbauer ● * P. Petr Dombek

 7. 10. čtvrtek Památka P. Marie Růžencové
 8. 10. pátek
 9. 10 sobota svátek - P. Günther Ecklbauer, OMI ● *P. Martin Sedloň, OMI

ČB - diecezní pouť
10. 10. neděle 28. neděle v mezidobí ●  mše sv. v 8.30 a v 10 h s žehnáním úrody ● sbírka

na presbytář ● Dražice mše sv. v 8.30 h 
11. 10. pondělí Emauzy - úklid - 17.45 h
12. 10. úterý Pastorační rada - 18 h - OMI dům
15. 10. pátek svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
17. 10. neděle 29. neděle v mezidobí ● mše sv. 8.30 a v 10 h pro rodiny s dětmi

Dražice  mše sv. 8.30 h
18. 10. pondělí Sv. Lukáš, evangelista ● Emauzy - 18 h - přednáška ČKA - Nepomuk místo třikrát

svaté - Mgr. Luděk Krčmář
20. 10. středa Emauzy - 17.45 posezení u Čaje nad Biblí 
22. 10. pátek Sv. Jan Pavel II., papež

svátost smíření, adorace 17.40 - 19.30 h

23. 10. sobota
24. 10. neděle 30. neděle v mezidobí - misijní ●  mše svatá v 8.30 a v 10 h pro rodiny s dětmi

sbírka pro misie ● 16 h řeckokatolická mše sv. 
Dražice mše sv. v 8.30 h 

25. 10. pondělí * P. Karel Mec, OMI
28. 10. čtvrtek Sv. Šimona a Judy, apoštolů ● stát. svátek mše sv. v 17 h
29. 10. pátek sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h

30. 10. sobota Hubertská mše sv. v 17 h
31. 10. neděle

listopad

1. 11. pondělí Slavnost Všech svatých - doporučený svátek ●  mše sv. v 17 h
2. 11. úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ● mše sv. v 9, 16.30 a 17 h
7. 11. neděle Pobožnosti na hřbitovech - Klokoty 11.15 h, Meziříčí 15 h, Balk.Lhota 15.45 h

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

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

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

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

Klokoty – události říjen 2021

Koordinátorka MMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

Svátost smíření, adorace 17.40-19.30 h   

Dražice mše sv. v 8.30 h, Nasavrky - 14 h - pouť u Zvoničky (sv. Václav) 

Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                           

po-so 17 h, ne 8.30 a 10 h, 

Památka svatých andělů strážných
První sobota v měsíci - 16.30 h růženec, 17 h mše sv. se svátostným

změna letního času (posouvá se ze 3 h na 2 h)
31. neděle v mezidobí ● mše sv. 8.30 a v 10 h ● Dražice  mše sv. 8.30 h

Misijní klubko - s přespáním v Emauzích

požehnáním ● setkání oblátských asociovaných laiků


