Milí farníci!
Jestli mi prominete, nejprve bych se s vámi podělil o svůj zdravotní stav.
Zlomenina kotníku mi, díky Bohu, srůstá dobře. Na začátku listopadu se mi objevila
pooperační trombóza, proto mi zatím nemohli při chirurgickém zákroku odstranit
fixační šroub. Teprve po jeho odstranění mohu začít rehabilitaci. Už skoro měsíc
pobývám opět v Klokotech v našem řeholním domě. Děkuji vám za vaše modlitby
a pomoc. Každý den se snažím na internetu poslouchat zprávy vatikánského rádia.
Trvají 15 minut, jsou ve formátu MP3 a můžete si je pustit na webových stránkách
radiovaticana.cz nebo na Proglasu. Doporučuji. Dále čtu Evangelium do kapsy od
Paulínek. Malinká knížečka, kterou opravdu dáte do kapsy a můžete si ji číst
v autobusu, ve vlaku prostě kdekoliv. Je to dobré být neustále s Ježíšem. Dočítám
také knihu Byl jsem muslimem od Naeema Fazala (vydalo Karmelitánské nakl.). A
včera jsem shlédl film Zázraky z nebe. (Americký snímek je inspirovaný
neuvěřitelným skutečným příběhem rodiny Beamových. Když se Christy dozví, že její
desetiletá dcerka Anna trpí vzácnou a nevyléčitelnou nemocí, začne bojovat za její
uzdravení a urputně se snaží najít řešení. Poté, co Anna přežije děsivou nehodu, se
bezprostředně po dramatickém pokusu o její záchranu stane zázrak, který vyrazí dech
lékařským specialistům, stmelí celou rodinu a inspiruje jejich křesťanskou komunitu).
Je to film, který povzbudí vaši víru v nebeského Otce.
Od konce listopadu se stal „staronovým“ členem našeho řeholního domu
v Klokotech P. Martin Sedloň, OMI. Vedle své pastorační a evangelizační služby na
Plzeňsku a v jiných částech republiky, nám bude pomáhat v našich oblátských
farnostech na Táborsku a na poutním místě Klokoty.
8. prosince 2017 začne Rok oblátských povolání. Budeme rádi, pokud se k nám
přidáte a budete se společně s námi modlit. Více informací najdete uvnitř Fiatu.
A také bych vás chtěl informovat o tom, že na konci října 2017 jsme začali
připravovat „misii“ Klokoty 2019. Tato „misie“ by měla zahrnout jak farní
společenství, které se schází v klokotském kostele, tak by měla jít ven mezi obyvatele
žijící na katastru Klokoty (Pražské a Náchodské sídliště atd). Základ týmu tvoří obláti
působící v České republice, oblátští asociovaní, mladí lidé z Plzeňska a z Táborska
atd. Určitě vás budu časem více informovat a podle vašich možností zapojovat do
této „misie“ (pokud budete chtít). Náš diecézní biskup otec Vlastimil dal této
iniciativě své požehnání. Hlavním koordinátorem je P. Vlastimil Kadlec, OMI – který
se v měsíci listopadu vrátil z Německa a bude součástí komunity v řeholním domě
v Plasích.
Na závěr vám jménem svým, oblátské komunity a celého pastoračního týmu
přeji požehnaný advent a Vánoce. Ať se nás všech dotkne milost Ježíše Krista,
Beránka pro nás narozeného.
P. Jiří Můčka, OMI – administrátor farností Klokoty a Dražice

Betlémské světlo
od pondělí 18. 12. v Klokotech

Adventní balíčky pro děti
na Madagaskar.
Pomozte spolu s námi!
Pro 200 dětí rodin rybářů na Madagaskaru zabalíme balíček,
který obsahuje: jídlo pro rodinu,
nápoje, mýdlo a další hygienu
a pomůcky do školy. Aby mohly
místní děti prožít Vánoce a dostat
malý dárek – to uskutečníme ve
spolupráci s misionáři z místa.
(Už vidím v duchu jejich zářící
oči). Pokud chcete pomoci, jeden
balíček vyjde na 300 korun.
Předáme vaše dárky rádi
do správných rukou.
HK

8. prosince začne Rok oblátských
povolání. Po celou dobu by se chtěli
obláti modlit nepřetržitý růženec jeden růženec na den, vždy za nová
oblátská povolání. Klokotům byl přednostně přidělen zatím hlavně leden
2018, ale přihlašovat se klidně můžete
i na jiné dny až do 25. ledna 2019.
Pokud se někdo bude chtít modlit
růženec ve více dnech, je to jen dobře.
Přihlašovat se můžete otci Vlastimilovi
přes email (vlastimil@oblati.cz) nebo
facebook. Ty, kteří nemají možnost se
takhle přihlásit, se můžou zapsat
v zákristii.

Žehnání adventních věnců
Adventní věnce k požehnání si můžete
přinést na mše svaté:
v sobotu 2. 12. od 17 h. nebo
v 1. neděli adventní 3. 12.
7 h - rorátní mše svatá
10 h - hlavní mše svatá.

Adventní duchovní obnova
na Klokotech
sobota 16. prosince 2017
P. Jan Böhm
14.30 promluva v Emauzích
16-17 svátost smíření
(Emauzy a kostel)
16.30 růženec v kostele
17.00 mše svatá

Pro ty, co ještě nepřijali svátost
biřmování
(ale i pro ty, co už biřmováni jsou
a chtějí si rozšířit "obzory")
Ve čtvrtek 14. 12. 2017 v 17.45
v Klokotech v Emauzích se uskuteční
první setkání pro všechny, kteří by
chtěli přijmout svátost biřmování.
Všichni potřebujeme dar Ducha
svatého. On je Ten, který nás vede
k plnosti života. Přípravu povede Duch
svatý a P. Martin Sedloň, OMI.
Zvu všechny pokřtěné, kteří doposud
nebyli biřmováni, aby se vydali
na dobrodružnou cestu životem, kde
nám bude průvodcem Duch svatý.
PS: Pokud by vám nevyhovoval termín,
ale rádi byste na přípravu chodili,
napište mi sms. Do ní napište vaše
jméno, hodinu a den, který vám
vyhovuje.
P. Jiří Můčka, OMI
(tel.: 731 402 862)

Zasvěcení…

Podzimní prázdniny 26. a 27. 10.

Jsem rád, že ve farnosti můžeme vidět
vedle otců oblátů i další povolání
k zasvěcení života ve službě Bohu.
Všichni jsme už slyšeli při ohláškách,
jak u Markétky můžeme koupit dobrou
knihu nebo dobroty nebo jsme se s ní
setkali na farních příměstských táborech. Proto nás potěšilo, že udělala
velké životní rozhodnutí a složila 9. 9.
2017 v Brně v kostele sv. Maří Magdaleny první časné sliby a stala se
členkou Sekulárního institutu Servitium Christi. Tyto služebnice Kristovy,
které složily sliby chudoby, čistoty
a poslušnosti jsou součástí rodiny
svatého Petra Juliana Eymarda a sdílí
jeho Eucharistickou spiritualitu. SI
Servitum Christi založil představený
Eucharistiánů v Holandsku 6. ledna
1952. Dnes je těchto žen kolem 135
a působí v různých zemích. Je zajímavé, že v Brazílii a Vietnamu je jich už
přes 30. U nás za komunistů působily
skrytě a dnes zde žije 9 členek.
Při oslavě Panny Marie Nanebevzetí
na Klokotech litoměřický biskup Mons.
Jan Baxant říkal, že dříve bylo i za komunistů vidět v Litoměřicích řeholníky
a řeholnice. Dnes je tam pomalu sám
a prosil nás o modlitby. Je hezké, že
můžeme vidět, jak Panna Maria
na Klokotech ukazuje i na jeho heslo
"Ut videam/Ať vidím" a i ženy zde
následují Její lásku k Ježíši Kristu.
PS. Vzkaz: "Vážený otče biskupe Baxante, už to vidíme a moc zdravíme!"
(O SI Servitium Christi a kongregaci
eucharistiánů se můžete více dozvědět
v kostele na nástěnce nebo na www.eucharistie.cz, kde také naleznete spisy
sv. Petra Juliána Eymarda o Nejsvětější
svátosti, knihy o eucharistických
zázracích…)
JŠ

Dva dny letošních podzimních
prázdnin mohly děti z Tábora a okolí
prožít společně – první den na výletě
do Prahy a druhý den na Klokotech.
Do Prahy jsme se vypravili vlakem cesta byla veselá a velmi rychle uběhla.
Z hlavního nádraží jsme se vydali
pěšky až na Malou Stranu – k duchovní
bráně Prahy – ke kostelu Panny Marie
Vítězné a Pražského Jezulátka, kde
jsme měli domluvenou komentovanou
prohlídku. Prošli jsme si také muzeum,
kde jsou uchovávány některé starobylé
textilie z šatníku Pražského Jezulátka
a také šatečky z různých zemí světa.
Návštěvu kostela jsme zakončili společnou modlitbou před oltářem Dítěte
Ježíše. Pak již nastal čas oběda, tak
jsme se přesunuli do naší oblíbené
Havelské Koruny – tradiční české jídelny v srdci Prahy. Posíleni na těle
i na duchu jsme část odpoledne mohli
prožít za krásného slunečného počasí
ve Františkánské zahradě na dětském
hřišti se spoustou atrakcí, která se
nachází u kostela Panny Marie Sněžné,
kde jsme se také na chvíli zastavili. Na
zpáteční cestu domů jsme se ještě
nakonec vydatně posílili voňavými
trdelníky.
Druhý prázdninový den už se počasí
hodně zhoršilo, tak jsme byli rádi, že
můžeme být v teple a věnovali jsme se
různým společenským hrám a tvoření a
jenom na chviličku jsme vyběhli ven,
abychom v klášterních ambitech hledali
svaté (obrázky), kteří se nám tu poschovávali, další světce jsme pak
hledali přímo v kostele. Těšíme se
na další společné setkání – tentokrát již
adventní.

Za královnou země BOA
Tak by se dala nazvat sobota 4. 11.,
kterou na Klokotech společně prožilo
několik desítek dětí a mladých z Pelhřimova, Tábora a okolí, Plzně, Písku
i odjinud. Proč se tady všichni sešli?
Všichni více či méně patří do celosvětové sítě Papežského misijního díla
dětí a s heslem „Děti pomáhají dětem“
se ve svých farnostech scházejí
k modlitbě, hrám a tvoření pro misie.
Pelhřimovské klubko, které přijelo
do Klokot na návštěvu, má svou bohatou historii. V jeho vedení se už prostřídalo mnoho jmen. A v posledních
letech na podzim tradičně vyjíždí
na výlet za odměnu za celoroční práci
pro misie. Tentokrát jsme se sešli na
Klokotech, aby děti viděly a zažily, že
nejsou ve svém klubku samy, a potěšily
se navzájem s klubkem klokotským.
Pro obě skupiny si připravila program
mládež scházející se u oblátů.
Děti se pokusily vžít do role misionáře
objevujícího zcela novou zemi. K tomu
znamenitě posloužil členitý terén
v okolí Klokot. Tady si skupinky
mohly vyzkoušet domorodá řemesla,
poznávaly místní flóru, odpočívaly při
čtení místních moudrých příběhů, vyzkoušely zdejší hudbu. Viděly také
práci misionářů samy v akci – misionář
nemůže přinášet zvěst o Ježíši Kristu
bez znalosti místního jazyka. A také
nemůže zůstat netečný k utrpení,
na které zná lék či léčbu. Zlatým
hřebem byla audience u královny země
Boa. Bylo možné královně povyprávět,
co cestovatelé v její zemi zažili, a odnést si od ní na památku radu misionáře, ke kterým v této zemi chovají úctu.
Velké poděkování Dianě, Anně a Lídě
za vedení pelhřimovské skupinky
i mladým z Klokot za realizaci
programu!
-hk-

Adventní setkání pro děti s přespáním
v Emauzích

Za císařem Karlem
a císařovnou Zitou
Pátek 15. 12. 18 h – sobota 16. 12. 16 h
· v pátek je možné děti přivést již
na kající pobožnost od 14 h
· vyzvedávání dřív nebo později,
přespání doma po domluvě
Doporučený příspěvek na program,
stravu, přespání 250 Kč
Přihlašování a další informace:
Marie Šittová, majasittova@seznam.cz,
776 707 268 Markéta Frejlachová,
Mfrejlachova@gmail.com,
739 182 739

VÁNOČNÍ DÍLNA
sobota 16. prosince 2017
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
sv. v neděli 17. prosince na Klokotech
před kostelem prodej výrobků.
Výtěžek akce bude použit na misijní
projekty na Srí Lance.
Přezůvky s sebou!
Kontakt: Marie Šittová 776 707 268,
Janka Pecherová 731 139 306
18. 12 2017 - pondělí–17 h
slovenská mše svatá
P. Ján Augustin Grambal O.Praem.
(v rámci Dnů slovenské kultury
probíhajících v tomto týdnu v Táboře),
po mši sv. posezení v Emauzích
- zveme Slováky a všechny příznivce
(můžete přinést fotky Vašeho rodiště,
případně nějakou slovenskou dobrotu
na ochutnání - není podmínkou).

Advent 2017 na Klokotech:
Roráty - 3. 12. (žehnání adv. věnců),
10. 12., 17. 12. (dětská), 23. 12.
rorátní mše každou adventní neděli
v 7 h (hlavní mše v 10 hod.),
mše ze 4. adventní neděle se přesouvají
na sobotu 23.12.

Adventní koncerty 2017
10.12. - neděle - 18 h - adventní
benefiční koncert ve prospěch APLA
(Asociace pomáhající lidem
s autismem)
17. 12. - neděle - 14.30 h - Komorní
pěvecký sbor ZUŠ O. Nedbala – písně
adventní a mariánské pod vedením
Heleny Boučkové (ve prospěch
stacionáře Klíček)
19. 12. - úterý - 18.30 h předvánoční
koncert dětského souboru SBORÁČEK
pod vedením M. Kolářové
21.12. - čtvrtek - 18.30 h. - ZŠ
Zborovská - předvánoční koncert
pod vedením P. Jíšové

Vánoční koncerty
25. 12. - 18 h - koncert Quodlibet
27. 12. - 18.30 h - koncert Domino
1. 1. 2018 v 15.30 h - Novoroční
varhanní koncert
L. Šotek, zpěv K. Berková
7. 1. 2018 -11.30 h - Vánoční koncert
Nokturno

31.12. - neděle
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a
Josefa - mše sv. v 10 h s obnovou
manželských slibů, na poděkování
za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc
do nového roku
Velká Klokotská křížová cesta ve 21 h
- sraz před vstupem do areálu.

V obchůdku si můžete zakoupit
Kalendáře Duchovní toulky
po Táborsku a diáře na rok 2018,
misijní kalendáře 2018, 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, růžence, CD,
klíčenky, magnetky, křestní roušky a
další dárky, které vás jistě potěší.

Tradiční klokotská výstava
betlémů
 Přispějte i svým (keramickým,
papírovým či nějakým jiným
netradičním, i tradičním).
 Zapůjčené
betlémy
budou
vystaveny v ambitových kaplích.
Můžete je nosit do 21. 12. – čtvrtka
do sakristie nebo farní kanceláře,
označené Vaším jménem, adresou
a číslem telefonu.
Kurz symptotermální metody
přirozeného plánování rodičovství
pro manžele, snoubence
a další zájemce
Dům Emauzy - 4 navazující setkání:
Zájemci kontaktujte lektorský pár:
Miroslav
a
Jitka
Novákovi
novakovi@lpp.cz, 775 358 911
Více o PPR, Lize pár páru a kurzech
najdete na www.lpp.cz a www.lpp.sk.
Kurz nabízí: * moderní vědecké poznatky o lidské plodnosti *praktickou
dovednost spolehlivě rozpoznávat
vlastní plodná a neplodná období
*pomoc při předcházení i docílení
těhotenství *vhled do morálních otázek
manželství a sexuality S způsob, jak
prohloubit svůj vztah

NÁBOŽENSTVÍ
PRO PŘEDŠKOLÁKY
Od ledna 2018 budou v klokotské
farnosti probíhat katecheze pro děti
předškolního věku. Jejich cílem bude
především rozvinout a posílit vztah
dítěte k Bohu, a to skrze společnou
modlitbu, zpívání, divadlo, kreslení,
hry a pohyb.
Dětský věk má ohromné předpoklady k vývoji. Jsou-li dobře
využity, snadno směrují dítě k Bohu.
Předškolní dítě však není ještě stavěné
na to, aby se učilo paměťové vědomosti. Jde nám spíše o to, aby dítě
přijalo Boha do svého každodenního
života a naučilo se nedělit čas na
„náboženský“ a ten „pravý“. Cílem
katecheze je radost z křesťanství,
celkové zakotvení člověka v Bohu a
prohloubení vztahu k lidem a světu
vůbec.
Pro předškolní dítě je rodina
přirozeným prostředím. Rodiče jsou
jeho velkými vzory a bezmezně jim
důvěřuje. Na základě jejich chování si
utváří i své vlastní vzorce jednání. Je
vhodné, aby se setkání spolu s dítětem
alespoň někdy účastnil i některý
z rodičů.
Setkání se budou konat každý týden
a budou trvat vždy cca 1 hodinu.
Přesný den a hodinu dohodneme na
informačním setkání, které se bude
konat v pátek 12. 1. 2018 v 17.45
v Emauzích.
Bližší
informace
poskytne paní Lucie Civínová
(tel. č.: 606 498 921).
Srdečné vás rodiče i vás
děti zvu.
P. Jiří, OMI

Nabídka:
Milí farníci, dovolte mi nabídnout ke
koupi svým dětem, ale i Vám
dospělým, kteří máte rádi veselé i
poetické básničky svoji knížku s
krásnými
obrázky
s
názvem

,,Veršování pro zasmání, pro
snění i zadumání“. Jsou v ní
básničky delší s humorným příběhem,
kratší hravé pro menší děti a snivé pro
všechny. Kniha je rozdělena do čtyř
ročních období a myslím, že hezky
vykresluje věčný vztah lidí, přírody a
zvířat. Kniha bude stát 199 Kč a vyjde
před Vánocemi v nakladatelství při
Asociaci poskytovatelů sociálních
služeb ČR. Já sama jsem si knihu v
srpnu vydala na své náklady a jde
opravdu rychle na odbyt, dělá radost a
troufnu si říci, že má Boží požehnání.
V případě zájmu se obracejte přímo na
mě nebo na webové stránky zmíněné
Asociace, kde najdete e-shop, ve
kterém knihu naleznete v nabídce v
půli prosince nebo těsně před
Vánocemi. Adresa - www.apsscr.cz.
Dovolte malou ukázku:
Štípající pusy
Umí dávat husy.
Přitom syčí pěkně zblízka,
kluka zachránila břízka,
nepřišly mu zrovna vhod
husí pusy do kalhot!
Nechaly už husy kluka,
ať si na té břízce fňuká,
ať se na té břízce mele,
Odkejhaly do jetele!
S přáním Božího pokoje
Stanislava
Rybníčková

Topení v kostele
V zimním období se bude v týdnu
zapínat topení v kostele
v prvních 4 lavicích.
K adventu si můžete pustit také
adventní písně: Roráte aneb
Radostné zpěvy adventní
http://jukebox.tv-mis.cz/?id=535
Prosba: Kdo by mohl darovat stromky
na vánoční výzdobu Klokot, ať se,
prosím, přihlásí ve farní kanceláři.
Víčka se na Klokotech opět sbírají
pro Verunku Čichovskou
Od 1. ledna (pondělí) bude možné
zapisovat v sakristii intence na mše
svaté na měsíc červenec, srpen a září
2018.

10. 12. mše svaté s novokněžským
požehnáním P. Karel Mec, OMI
Dražice v 8.30 h
Klokoty v 10 h

Pravidelný úklid kostela
a ambitů
Prosíme o pomoc s pravidelným
úklidem našeho chrámu
každý pátek v 8 h ráno.
SVĚTLO SE ŠÍŘÍ SVĚTEM
Setkání těch, kterým zemřelo dítě
10. 12. ve 14h v kostele Obětování
Panny Marie na Piaristickém nám.
v Českých Budějovicích. Více
informací je na webových
stránkách http://dcr.bcb.cz
Katecheze pro děti na neděli
Námět na adventní aktivitu pro děti
doporučujeme z webu Kanán: katecheze na neděli Se svatými do Betléma
na http://www.kanan.cz/adventb.htm

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ
A POZVÁNÍ:
 1. 12. – První pátek v měsíci –
celodenní adorace v kostele
11-16.30 h, 17.30-18.45 h s modlitbami a zpěvem, 18.45 – 20 h
tichá adorace. Prosíme, napište se
v sakristii na adorační službu (také
na páteční adorace).
 Adorace se svátostí smíření
v kostele každý pátek 17.30-20
 5. 12. – úterý – v 17 h mše sv.
pro děti, po mši sv. překvapení
pro děti
 12. 12. – úterý - vikariátní
setkání kněží – mše sv. v 9 h,
obvyklá mše sv. v 17 h
 12. 12. farní rada–18 h OMI dům
 13. 12. – 17.45 h - Emauzy –
posezení u čaje – nad Biblí
 14. 12. – čtvrtek – 17.45 h Večer
chval
 15. 12. – pátek – ve 14 h kající
pobožnost pro děti v Emauzích
 16. 12. 14.30 h duchovní obnova
 17. 12. setkání CHO - 18 h
 26. 12. – řeckokatol. mše sv. v16 h

Předvánoční a vánoční prosby
o pomoc
 Přispět na vánoční květinovou
výzdobu můžete v sakristii. Předem
děkujeme!
 Mohl by někdo přispět zeleným
do květinové výzdoby? Chvojí, tůje.
 Předvánoční úklid kostela v pátek
22. 12. od 8 h
 Prosíme o pomoc při hlídání
Klokotských jesliček o vánočních
svátcích.
 Zapsat se můžete v sakristii.

Klokoty - události - prosinec 2017
1.12.pátek

2.12. sobota
3.12. neděle
5.12. úterý
6.12. středa
7.12. čtvrtek
8.12. pátek
10.12. neděle
12.12. úterý
13.12. středa
14.12. čtvrtek
15.12. pátek
16.12. sobota
17.12. neděle

18.12.pondělí
19.12.úterý
21.12.čtvrtek
22.12.pátek
23.12. sobota
24.12.neděle
25.12. pondělí

26.12. úterý
27.12. středa

28.12. čtvrtek
31.12 neděle

1.1. pondělí
7. 1. neděle

Pokud není uvedeno
jinak, mše sv.

každý den
první pátek v měsíci - adorace v kostele - 11-16.30 h
po-so 17 h,
17.45-18.45 s modlitbami a zpěvem, Emauzy - katecheze - 19 h
ne 10 h.
18.45-20.00 tichá adorace a svátost smíření, mše sv. 17 h
stř-nemocnice 18.30
1. sobota v měsíci, mše sv. v 17 h s žehnáním adventních věnců
1. neděle adventní žehnání adventních věnců rorátní mše sv. 7 h mše svatá v 10 h
Emauzy - Katecheze - 17 h
mše sv. v 17 h pro děti, po mši sv. překvapení pro děti
Emauzy - Benjamínek - 9.30 h
Emauzy - Modlitby matek - 15.45 h
Slavnost sv. Mikuláše, biskupa hlavního patrona naší diecéze
18.30 h mše nemocnice
památka sv.Ambrože, biskupa a učitele církve
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.45-20 h
2. neděle adventní mše sv. rorátní 7 h mše svatá v 10 h s novokněžs.požehnáním,
celebruje P. Karel Mec, OMI (také v Dražicích 8.30 h) Adventní koncert - 18 h
vikariátní setkání kněží - mše sv. v 9 h
Farní rada - 18 h - OMI dům
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Emauzy-17.45 h - posezení u čaje nad Biblí
18.30 h mše sv. v nemocnici
Památka sv. Jan od Kříže
večer chval 17.45 h - kostel
Emauzy -14 h - Kající pobožnost pro děti víkend pro děti 15.-16-.12. pátek-sobota
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.45 - 20 h
Emauzy - Vánoční dílna - 9-12 h, prodej výrobků pro misie na Srí Lance
Advent. duchovní obnova - Emauzy - 14.30 h - P. Jan Böhm
3. neděle adventní
rorátní mše sv. (dětská) 7 h
hlavní mše sv. v 10 h
po mši sv. prodej výrobků Vánoč. dílny Adventní koncert pěvecký sbor ZUŠ - 14.30 h
Emauzy - 18 h - setkání CHO
Betlémské světlo již v kostele
Farní mše sv. slovenská v 17 h - celebruje
P. Ján Augustin Grambal O.Praem., po mši sv. posezení v Emauzích
18.30 h Předvánoční koncert ZŠ Zborovská pod vedením M. Kolářové
18.30 h Předvánoční koncert ZŠ Zborovská pod vedením P. Jíšové
Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích
předvánoční úklid - 8 h
svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.45 - 20 h
ze 4. neděle adventní se přesouvá rorátní mše sv. 7 h i hlavní mše sv. v 10 h
Mše svatá v 17 h ZRUŠENA
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. v 24 h
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - zasvěcený svátek
ZAČÁTEK DOBY VÁNOČNÍ
mše sv. v 10 h s chrámovým sborem v 11 h živý betlém sbírka na opravy kostela
vánoční koncert - Quodlibet 18 h
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, mše sv. v 10 h.
Řeckokatolická mše sv. v 16 h
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
mše sv. v 17 h s žehnáním vína
koncert Domino - 18.30 h
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
mše sv. v 17 h
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
mše sv. v 10 h s obnovou manželských slibů
a na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc do nového roku
21 h Velká klokotská křížová cesta
z ledna 2018
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - zasvěcený svátek
Mše sv. v 10 h
15.30 h Novoroční koncert - varhany L. Šotek, zpěv - K. Berková
11.30 h koncert NOKTURNO
so- ne - Tříkrálové koledování po mši sv.

Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h, v pátek 17.30 - 20 h nebo kdykoliv po domluvě.
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03
tel: 381 232 584 e-mail: klokotyomi@volny.cz http://www.klokoty.cz
http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet Poštovní spořitelny 4634722329/0800 VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
Farní vikáři na Klokotech: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431
P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
Pastorační asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306
Mgr. Jana Ryjáčková, tel.: 730 572 937 (731 402 906)
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.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

