
  
 

 

 

 

 

Papež František: Postavme se covidu neomezenou láskou 

Během pravidelné středeční audience (9. 9. 2020) pokračoval Svatý otec v cyklu katechezí 

na téma Uzdravování světa. Papež František mluvil o křesťanské reakci na pandemii, která 

by měla být založená na lásce a podpoře společného dobra. 

Hledání společného dobra 

V pokračování svých úvah o „Uzdravení světa“ papež František řekl, že z koronavirové 

krize se můžeme dostat lépe, „pokud budeme společně hledat dobro pro všechny“. 

Zároveň bědoval nad tím, že začínáme vidět „partyzánské zájmy“ u některých, kteří se 

snaží využít krizi pro sobecké účely. 

„Křesťanská reakce na pandemii a následná sociálně-ekonomická krize je založena na 

lásce," řekl papež, a zejména na lásce Boha k nám. My jsme zase povoláni milovat 

každého - nejen své přátele a rodinu, ale dokonce i své nepřátele. To je podle papeže 

obtížné, ale je to „umění, které se lze naučit a vylepšit“. 

Budování civilizace lásky 

„Láska nám nejen pomáhá budovat osobní vztahy, ale také umožňuje rozkvést sociálním, 

kulturním a ekonomickým vztahům, což nám umožňuje budovat civilizaci lásky, dodal 

papež František.  

Láska bez hranic 

Současná krize nám pomáhá vidět, že dobro každého člověka je individuálně svázáno se 

společným dobrem společnosti jako celku a naopak. A papež dodal, že „virus, který 

neuznává bariéry, hranice nebo kulturní či politické rozdíly, musí čelit lásce bez překážek, 

hranic nebo rozdílů.“ 

„Pokud je na druhé straně řešení krize zabarveno sobectvím nebo egoismem, možná se 

můžeme vynořit z krize koronavirů, ale určitě ne z lidské a sociální krize, kterou virus 

vynesl na světlo. Místo toho mají všichni - a zejména křesťané - povinnost pracovat 

na podpoře společného dobra," zdůraznil papež. 

Politika má kořeny v etice a je živena láskou 

Papež František připustil, že politika má často špatnou pověst, a možná ne bezdůvodně. 

Ovšem trval na tom, že „dobrá politika je možná tehdy, pokud staví lidskou osobu a 

společné dobro do středu svých povinností.“ To vyžaduje, aby všichni, a zejména ti, kteří 

mají sociální a politické závazky a povinnosti, zakořenili své činy „v etických zásadách“ a 

živili je „sociální a politickou láskou“. 

Papež František také dodal, že „křesťané, zejména laici, jsou povoláni k tomu, aby dávali 

dobrý příklad, což mohou činit díky ctnosti lásky, která kultivuje její vnitřní sociální 

rozměr.“ (Zdroj: Vatican News; převzato z cirkev.cz) 
 

Přeji sobě i vám, abychom se inspirovali těmito myšlenkami.  

+ P. Jiří Můčka, omi  
 



1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH   3. 10. 2020  

P. Karl Zaiser, omi – misionář z Rakouska 

 16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek 

 16.30 růženec a svátost smíření 

 17 h mše svatá 
 

Výuka náboženství na Klokotech - Emauzy  
 

předškoláci + 1. tř. - pátek 16.00 - 16.45 

Nádvorníkovi 724 011 936/L.Civínová 606 498 921 

3. třída (příprava k 1. sv. přijímání) + 4. a 5. tř. - pátek 16.00 - 16.45 - M. Šittová 776 707 268 

2. třída - čtvrtek 16.00 - 16.45 – V. Votýpková 603 416 826  

2. stupeň - úterý 16.00 - 17.00 - V. Tomášová 608 153 042 
 

 11. 10. 2020 - neděle – 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 10. 10.  

Po nedělním požehnání vaší úrody si své výpěstky vyzvedněte. 
 

KURZ VÍRY (ROK A PŮL) 
 o podstatě křesťanství  pravdivé sdílení  moje osobní otázky 

 hledání odpovědí 

8. a 22. 10. 2020 – 18 h v Emauzích (každý sudý čtvrtek) 

Více na: www.klokoty.cz 
 

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ – MISIJNÍ NEDĚLE 18. ŘÍJNA 2020 
Letošní Misijní neděle se nese v duchu hesla z knihy proroka Izajáše: „Zde jsem,  

mne pošli!“ (Iz 6,8). Toto volání vychází z Božího srdce, z jeho milosrdenství  

a v současné světové krizi se obrací na církev i na lidstvo. 

Misijní kalendáře, nástěnné i stolní 2021, si můžete zakoupit v kostele, krámku  

nebo ve farní kanceláři a tak pomoci  

z největší bídy 1 dítěti na půl roku – 150 Kč nebo na rok – 300 Kč. 
 

Ukončený sběr víček pro Verunku 

Upřímně děkujeme za sbírání víček pro Verunku, a to za minulý školní rok 2019/2020. 
Vaše Římskokatolická farnost Tábor – Klokoty nasbírala 142,8 kg víček. 

I když sběr již skončil, a to z důvodu neprovádění svozů nasbíraného materiálu, velmi si 
Vaší pomoci vážíme a srdečně Vám za ni děkujeme. 

Celkově bylo ve školním roce 2019/2020 pro Verunku nasbíráno 6 050 kg víček. Utržené 
peníze budou použity na zařízení jejího nového pokojíčku. 

S díky Verunka s rodinou 

http://www.klokoty.cz/
https://www.missio.cz/aktuality/svetovy-den-misii-misijni-nedele-18-rijna-2020/


 EMAUZY - 17. - 18. 10. 2020 

MISIJNÍ KLUBKO - MISIJNÍ PŘESPÁNÍ 
Sraz: 17. 10. 2020 v 16 hodin v Emauzích 

S sebou: spacák, karimatku, oblečení na ven a do kostela, 80 Kč na večeři + noc 

Prožijme společně přípravu na misijní neděli, která je pro nás misionáře důležitým dnem v 
roce. Zahrajeme si hry, popovídáme si o misiích a zemích,  

kde momentálně působí misionáři. 

Těšíme se na Tebe! KlokoMissio tým 
 

 

DIECÉZNÍ POUŤ - VZHŮRU K VODÁM  3. 10. 2020   

LETOŠNÍ DIECÉZNÍ POUŤ JE ZRUŠENA! 
Vzhledem ke zhoršující se situaci s nemocí COVID-19 rozhodl Otec biskup Vlastimil  

o zrušení letošní Diecézní poutě, která se měla konat v Českých Budějovicích 2. – 3. října 

2020. Naplánovaný program se přesunuje na rok 2021 (termín zatím není stanoven).  

Setkání věřících z celé diecéze však letos proběhne jinou formou, a to v podobě 

celodenního vysílání na YouTube kanálu prolidi.online.  
Program  začne  v  10.30  hodin  živým  přenosem  mše  svaté z Římskokatolické 

farnosti Hluboká nad Vltavou, kterou bude celebrovat Mons. Vlastimil Kročil.  
Po mši svaté bude následovat virtuální program, který připravilo Pastorační středisko. 

 
Tři síta - pravda, dobro a potřebnost 

Nad čím se má člověk především zamýšlet, když večer zpytuje svědomí? Z užívání svého 

jazyka: jestli nemluvil o druhých špatně. 

Jednou přišel kdosi celý rozčilený k Sokratovi: „Sokrate, slyšel jsi, co udělal tvůj přítel? 

To ti musím hned vyprávět.“ „Okamžik, prosím tě,“ přerušil ho mudrc. „Prosel jsi to, co 

mi chceš říct, třemi síty?“ „Třemi síty?“ podivil se muž. 

„Ano, můj milý, třemi síty. Podívej se, zdali to, co mi chceš říct, projde třemi síty. První 

síto je síto pravdy. Zkoumal jsi všechno, co mi chceš říct, zdali je to pravdivé?“ 

„Ne, slyšel jsem to vyprávět a...“ 

„No vidíš! Ale určitě jsi to zkusil s druhým sítem. Je to síto dobroty. Jestlipak to, co mi 

chceš říct - když už by to neměla být pravda - je alespoň dobré?“ Druhý na to váhavě: 

„Ne, není, naopak...“ 

„Aha!“ přerušil ho Sokrates. „Použijeme tedy aspoň třetí síto a zeptáme se, zdali to, co mi 

chceš říct a co tě tak rozčílilo, je potřebné!“ 

„Potřebné to právě není…“ 

„Tedy,“ usmál se mudrc, „jestli to, co mi chceš říct, není ani pravdivé, ani dobré nebo 

potřebné, nech to být a nezatěžuj tím ani sebe, ani mě!“ 

Zpracováno podle knihy: Pierre Lefevre, Příběhy psané životem,     

                                    nakladatelství Portál. Redakčně kráceno  

https://www.youtube.com/channel/UC4uF4zs73_Ob5dM32GQNf5A


JAK BŮH MLUVÍ K NEVĚŘÍCÍM? 
 

První zářijová sobota na Klokotech s P. ThLic. Martinem Sedloněm, OMI 

„Jak Bůh mluví k nevěřícím?“ zeptal se 

nás P. Martin na začátku. Hodně jsme 

přemýšleli, skoro se potili. Skrze bibli a 

jiné knihy, skrze lidi, proroky, skrze 

události. 

Vyposlechli jsme mnoho příběhů, 

citací známých lidí a svatých, jak lidé 

poznávají Pána. Ale to, co mě osobně 

nejvíce oslovilo je, že lidé slyší Boha 

skrze svědomí. Svědomí má každý a je to 

pro mě tajemné napojení na Boha. A co 

my „věřící“, dáváme svým přátelům, 

dětem, spolupracovníkům, známým 

láskyplný prostor, aby mohli ulevit svému 

svědomí? Abychom se dověděli, 

do jakých životních situací k nim 

promlouvá Bůh skrze svědomí a abychom 

konečně mohli říct: Je tu pomoc, je tu 

Ježíš Kristus, Ten za tebe dal svůj život, 

miluje tě a odpustí ti. 

Jana Nováková 

 

PODĚKOVÁNÍ Z PÁKISTÁNU 
 

Drazí! Přijměte srdečné pozdravy a 

přání pokoje a radosti z Pákistánu. 

Doufám, že vy i vaše rodiny jste zdrávi. 

My obláti zde v pákistánské delegatuře 

jsme z Boží milosti v pořádku. 

Chtěl bych využít této příležitosti, 

abych vyjádřil svoje upřímné díky za vaši 

podporu a lásku, kterou jste projevili 

především v době první vlny Covid-19. 

Zaslali jste nám pomoc od věřících 

z České republiky, která ulehčila našim 

křesťanům projít tímto nelehkým 

obdobím. Byla to pro ně velká podpora, 

protože v této těžké době byli naši lidé 

bez práce a možnosti výdělku. 

Použili jsme vaše dary na nákup 

potravin, které jsme distribuovali do dvou 

našich farností. Otcové obdržené 

potraviny rozdělili potřebným rodinám. 

Přikládám k tomu pár fotografií. Pomohli 

jste rodinám ve farnostech svatého 

Lukáše v oblasti Karáčí a sv. Pia X. 

v horské oblasti Kvéty. 

Nerozdělili jsme do farností hned 

všechnu pomoc, dále budeme dodávat 

potraviny podle aktuální potřeby a 

na konci vám podáme souhrnnou zprávu. 

Ještě jednou díky všem dárcům, kteří 

byli ochotní se v nelehkých časech podělit 

o dobro, které z Boží milosti obdrželi. 

  

Ještě jednou děkujeme, Bůh vám 

žehnej! Stále se za vás modlí  

P. Khan Paulus, omi  

Superior, Pákistán 

Farnost sv. Pia X. 

Drazí dárci, vaše pomoc zachránila 27 

rodin ve velmi zoufalém stavu. I když 

Covid-19 oblast Balúčistánu ještě silně 

nezasáhl, jako všechny chudé rodiny, i 

tyto nedisponovaly během karantény 

žádnými zásobami. 

Farnost sv. Lukáše 

Nevím, jak vyjádřit dostatečně 

vděčnost naší farnosti, že jsme díky vaší 

pomoci mohli rozvézt jídlo do 370 rodin.  

Opravdu bychom nevěděli, co si bez vás 

počít. Děkujeme! 

  



POZDRAV OD OTCE KARLA ZE ZIMBABWE 
 

Před pár měsíci postupně celý svět 

zasáhla koronavirová pandemie. O tom, 

jak se dotkla Zimbabwe, jsme se mohli 

dočíst v dopisech o. Karla Mece OMI. 

Zeptali jsme se ho, jaká je aktuální 

situace. 

Od března, kdy byl nahlášen první 

případ koronaviru v Zimbabwe, se touto 

nemocí podle oficiálních údajů nakazilo 

přes 4000 osob. Skutečné číslo bude jistě 

o mnoho vyšší, ale je těžké říci, o kolik 

nebo kolikanásobně. Asi čtvrtina z těchto 

nakažených se z nemoci uzdravila, 80 

osob pak na následky či komplikace s 

virem spojené zemřelo. Virus se šíří 

zejména ve městech, kde je hustota 

obyvatel mnohem vyšší než na venkově. 

Od konce června můžeme opět slavit 

bohoslužby či pořádat shromáždění pro 

max. 50 osob a za dodržení hygienických 

předpisů (roušky, desinfekce rukou atd.). 

V kostelech naší misie se většinou 

vejdeme do limitu 50 osob, a kde ne, 

slavíme mše venku. Je období sucha, 

takže déšť nehrozí, ale někdy je zima a 

vítr, jindy zas horko na plném slunci. 

Lidem to však moc nevadí. Jsou velmi 

vděční, že můžou slavit eucharistii. 

S větším či menším úspěchem se je 

snažíme přesvědčit, aby si na mši přinesli 

a nasadili roušky. Na venkově je 

na veřejnosti nikdo nenosí, na rozdíl 

od měst, kde je to kontrolováno. Život na 

venkově se zdá plynout dál svým líným 

tempem, jakoby žádná pandemie ani 

neexistovala. Ve městech je situace 

odlišná: mnoho farností z opatrnosti zatím 

neotevřelo kostely. Lidé ve městech jsou 

navíc mnohem více postiženi 

hospodářskými dopady pandemie a 

opatření zavedených na její zpomalení. 

Mnoho lidí ztratilo práci a jejich rodiny 

jen těžko shání prostředky na živobytí. Z 

různých stran se doslýcháme, že lidé 

hladoví, zvlášť v chudých čtvrtích měst. 

Potravinová pomoc státu i nadnárodních 

organizací skrze úřady sice existuje, ale 

není dostatečná, a hlavně asi není 

dostatečně systematická. Dokonce 

existuje podezření, že je někdy vázána na 

politickou příslušnost či podporu 

vládnoucí strany. Takové a podobné 

zprávy samozřejmě nejsou oficiální a je 

těžké je ověřit, neboť tu neexistují 

nezávislá média. 

Už tak křehká zimbabwská ekonomika 

utrpěla těžkou ránu a bez nějaké výrazné 

pomoci ze strany státu se jen těžko 

vzpamatuje. Jenže vláda se stará jen o své 

kapsy a o udržení své moci za každou 

cenu, takže to jde se Zimbabwe rychle 

z kopce. Hospodářsky (nezaměstnanost, 

inflace, nedostatek elektrické energie a 

materiálů apod.) i lidsko-právně 

(likvidace nezávislých novinářů, kritiků a 

opozice, ale i „nepohodlných“ členů 

vlastní strany). Lidé jsou zoufalí. 

Do finančních nesnází se kvůli 

koronaviru celkem rychle dostala i církev. 

Katolické diecéze a různé řeholní 

kongregace založily a provozují mnoho 

škol, zejména těch kvalitnějších. Školné 

od žáků pak tvoří značnou část příjmů 

diecézí, farností, misií a řeholních 

kongregací. Školy však nadále zůstávají 

zavřené a pravděpodobně se už letos ani 

neotevřou. 

Co v souvislosti s aktuální situací 

momentálně nejvíc trápí vás? 

Soucítím s celou zemí kvůli výše 

zmíněným těžkostem. Sice budu asi jen 

těžko někdy „nezaměstnaný“, ale inflace 

a finanční situace církve se mě také 

dotýkají. Konkrétním příkladem je, že 

momentálně nedostáváme od svých 

farníků prakticky žádné peníze 

na pohonné hmoty. Přitom projezdíme 

spoustu litrů nafty při pastoračních 



cestách. Abychom mohli jezdit, musíme 

nyní sahat do našich oblátských rezerv. 

Tak to ale být nemá a už to tak ani moc 

dlouho nepůjde. 

Potýkáme se i s hladem v rodinách 

některých spolubratrů oblátů. Ve srovnání 

s tím je pak můj stesk po setkání se 

spolubratry v 300km vzdáleném 

Bulawayu jen úplná maličkost. Musíme 

přijmout i to, že letos nemůžeme začít 

naše oblátské projekty misie s mládeží, 

které jsme v lednu s velikým nadšením 

ohlásili. 

Zejména se mě však dotýká to, že kvůli 

koronaviru a jím způsobené krizi stále 

ještě nemůžu bydlet a začít naplno 

pracovat v nové misii, kam jsem byl 

poslán. Už jsem zmínil, že vlastně ještě 

pořád tak nějak čekám. Čekáme vlastně 

dva obláti. Otec Charles a já jsme měli už 

na začátku tohoto roku otevřít novou 

misii Maraire a začít v ní působit. Dodnes 

však bydlíme v sousední misii a do svého 

působiště jen dojíždíme několikrát týdně. 

Na vině je pandemie, kvůli které se 

diecézi nedaří dokončit poslední stavební 

práce týkající se vody, elektřiny a 

vybavení interiérů. Hlavním problémem 

je výpadek příjmů. 

Co obnáší taková nová misie? Jak 

vypadá zabydlování a navazování 

vztahů s novými lidmi? Kde sháníte 

potřebné vybavení? 

Naše nová misie Maraire byla ještě 

před rokem deset malých, víceméně 

samostatných katolických komunit 

rozesetých po chudém, řídce osídleném 

venkově (prakticky je to buš). Každá 

komunita měla jednoduchý kostel, ve 

kterém se mše sv. slavila jednou za měsíc; 

v ostatní neděle se komunita scházela 

k bohoslužbě slova bez kněze. Poblíž 

jednoho z kostelů nechala nyní diecéze 

postavit malou misii, do které jsme se už 

měli nastěhovat. Je v plánu postavit nový, 

větší kostel v těsné blízkosti budov nové 

misie. Dále se počítá s postupným 

rozšiřováním misie o ošetřovnu, školu, 

učiliště ad. Samozřejmostí jsou zahrady 

se zeleninou, kurník, možná jednou 

nějaký ten chlívek. S o. Charlesem máme 

v plánu vysadit pomerančový sad. Ovoce 

z tohoto projektu by mělo jít zejména 

do místních škol. 

V současnosti se snažíme svépomocí a 

s minimálními výdaji pohnout 

s dokončovacími pracemi a sehnat 

důležité vybavení, např. nábytek. Podle 

možností nám pomáhají další misie a 

nějaký nábytek nám daroval i sám biskup. 

Přesto je toho ještě hodně na práci. Občas 

nám do misie přijde pomoci místní 

mládež: zametou, uklidí nebo pokročí 

s kopáním příkopů pro vodovod a 

eletrický kabel. Je to zároveň jedinečná 

příležitost k seznámení. Jazyková bariéra 

je však pro mě téměř frustrující. Zdaleka 

ne všichni mladí umí dobře anglicky, a i 

ti, kdo něco umí, se ji často stydí použít. 

Podobně jsem na tom u studny, když je 

potřeba donést vodu. (Vlastní vrt zatím 

v misii nemáme.) Vždy tam potkám ženy 

a děti, rád bych si s nimi popovídal, ony 

se také snaží, ale stejně skončíme 

u prostých úsměvů.  

Jedna dobrá zpráva na závěr: I naše 

sbírka, která probíhala v kostele ještě celé 

léto, pomůže k dokončení alespoň jedné 

položky při výstavbě nové misie, a to 

zdroj elektrické energie. Děkujeme! 

Mrs. Hana Koukalova 

 
 

 

 

  



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 16. 10.  pátek - 17.45 – Večer chval - zrušeno 

 17. - 18. 10. sobota – neděle Misijní klubko – přespání v Emauzích 

 18. 10.  neděle – misijní mše sv. pro rodiny s dětmi 

 29. - 30. 10. podzimní prázdniny – nebude náboženství 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 2. 10. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.40-20.00 h TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.40 - 20.00 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

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

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

 22. 10. čtvrtek - Emauzy – 18 h – Setkání CHO  

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

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

 

4. 10. 2020 při mši sv. v 10 h udělí svátost biřmování  

biskup českobudějovický Vlastimil Kročil 
 

11. 10. – neděle – sbírka na presbytář kostela v Klokotech 
18. 10. – neděle – sbírka na misie 

 

Kalendář (stolní) - Duchovní toulky po Táborsku 2021 

za 60,- Kč si můžete zakoupit v kostele, ve farní kanceláři nebo v krámku. 
 

DUŠIČKY 
    

Neděle 1. listopadu 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
v 8:30 a 10 h mše sv. v Klokotech 

8.30 h mše sv. v Dražicích 

DRHOVICE 8. LISTOPADU 

v 8.30 h mše sv. za zemřelé 

 
Pondělí 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 8. listopadu 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 
 Meziříčí (Dražice) – 15 h 

 Balkova Lhota – 15.45 h   

 Klokoty po mši sv. 11.15 h 



 

 1. 10. čtvrtek Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

 2. 10. pátek Památka svatých andělů strážných 
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 - 20.00
Emauzy - náboženství pro školní i předškolní děti (dle rozpisu)

 3. 10. sobota

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

Sv. František z Assisi● Dražice mše sv. v 8.30 h
 6. 10. úterý * P. Günther Eckelbauer ● * P. Petr Dombek

Emauzy - 10 h Benjamínek (každé úterý) ● 15.45 h -Modlitby matek (zasedačka)
 7. 10. středa Památka P. Marie Růžencové ● nemocnice - mše sv. - 18.15 h - (každou středu)

 8. 10. čtvrtek Kurz víry - Emauzy - 18.00 h 
 9. 10. pátek svátek - P. Günther Ecklbauer, OMI ● *P. Martin Sedloň, OMI

11. 10. neděle 28. neděle v mezidobí ●  mše sv. v 8.30 a v 10 h s žehnáním úrody ● sbírka
na presbytář ● Drhovice mše sv. v 8.30 h 

12. 10. pondělí Emauzy - úklid - 17.45 h
13. 10. úterý Pastorační rada - 18 h - OMI dům
14. 10. středa Emauzy - 17.45 posezení u Čaje nad Biblí 

15. 10. čtvrtek Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
16. 10. pátek Večer chval 17.45 - ZRUŠENO ● svátost smíření a adorace 17.40 - 20.00 h
17. 10. sobota

18. 10. neděle 29. neděle v mezidobí Misijní ● mše sv. 8.30, mše sv. pro rodiny s dětmi v 10 h
Dražice  mše sv. 8.30 h ● sbírka pro misie
Sv. Lukáš, evangelista

22. 10. čtvrtek Sv. Jan Pavel II., papež ● Kurz víry - Emauzy - 18.00 h ● setkání CHO - 18,00 h
23. 10. pátek sv. smíření, adorace 17.40-20.00 h

25. 10. neděle 30. neděle v mezidobí ●  mše svatá v 8.30 a v 10 h ● 16 h řeckokatolická mše sv. 
Dražice mše sv. v 8.30 h ● změna letního času (posouvá se ze 3 h na 2 h)
* P. Karel Mec, OMI

28. 10. středa Sv. Šimona a Judy, apoštolů ● stát. svátek mše sv. v 17 h, senioři - Emauzy - 17.45 h
31. 10. sobota Hubertská mše sv. v 17 h + chrámový sbor

listopad

1. 11. neděle Slavnost Všech svatých - doporučený svátek ●  mše sv. v 8.30, 10 h
2. 11. pondělí Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ● mše sv. v 9, 16.30 a 17 h
8. 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 - 20.00 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 2020

Diecézní ředitelka PMD -   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 17.40-20.00 h   

s udílením biřmování biskup Vlastimil Kročil + chrámový sbor

Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                           

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

středa-nemocnice 18.15

První sobota v měsíci - P. Karl Zeiser, OMI - 16 h Klokotské hodinky
16.30 h růženec, 17 h mše sv. se svátostným požehnáním, ČB - Dicézní pouť

Misijní klubko - s přespáním v Emauzích
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka


