
 

Milí farníci a farnice. V letošním roce jsme se rozhodli pro změnu. Připravili jsme 

pro vás prázdninové dvojčíslo farního zpravodaje. Naleznete zde nejdůležitější informace 

týkající se měsíců července a srpna. Další číslo zpravodaje vyjde až v září. Srdečně vás 

zveme na hlavní klokotskou pouť, která se uskuteční ve dnech 15. – 19. 8. 2018. V sobotu 

18. 8. přivítáme Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského a v neděli 19. 8. arciopata 

břevnovského kláštera P. Petra Prokopa Siostrzonka O.S.B. Slovy A. Pereiry vám přeji 

požehnaný prázdninový čas.  

+P. Jiří Můčka, OMI  

„Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, 

oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný 

sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl 

laskavější. Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl 

naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas. Dej 

mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se 

vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.“  

(Pereira, Myšlenky a modlitby, s.73-82)

1. ČERVENCOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 

 7. 7. 2018  

P. Petr Plášil 

vikář v Prachaticích 

Což to není ten tesař, syn Mariin…? 

Mk 6.3 

1. SRPNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 

 4. 8. 2018  

P. David Mikluš,  

sekretář diecézního biskupa 

Ježíš Kristus jakožto Nový Mojžíš,  

Chléb života a pravý Chléb, z nebe.

 16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek 

 16.30 růženec a svátost smíření 

 17 h mše svatá se svátostným požehnáním, poté beseda v kostele 

 

Přejeme požehnané prázdniny všem dětem, učitelům, rodičům i prarodičům.  

Ať je léto pro Vás časem pokoje a odpočinku, časem stráveným s těmi nejbližšími, 
časem pod ochranou Panny Marie Klokotské!



EXERCICIE VŠEDNÍHO DNE 
 

 Ve dnech od 16. -18. 5. jsme měli 

možnost se zastavit, udělat si čas pro 

Pána, v rámci exercicií všedního dne. K 

tomuto doprovázení nás vedl P. ThLic. 

Martin Sedloň, OMI. "Pane, dej mi 

moudrost" (kantikum - Mdr 9, 1-6,9-11),  

touto modlitbou začalo čtvrteční setkání. 

Velkým darem je pro nás Písmo Svaté. 

Dává  nám světlo, myšlenku. Není lehké 

proniknout, musíme se tomu učit ... 

Moc děkuji P. Martinovi za tuto formu 

hledání směru na své cestě za Pánem.  

JK 

 

 

PĚŠÍ POUŤ NA SVATOU HORU – OBNOVA TRADICE 
 

Ve dnech 24. - 27 .5.2018 se po 

vydařené loňské pěší pouti uskutečnila 

další pěší pouť na Svatou Horu, tentokrát 

v mariánském měsíci máji. Opět se 

vydalo 55 poutníků z Mladé Vožice přes 

Sedlec, Krásnou Horu nad Vltavou, 

Makovou Horu a Milín, na cestu dlouhou 

celkem 90 kilometrů, za Pannou Marií 

Svatohorskou. Den co den jsme putovali 

polními a lesními cestami i po silnici, až 

jsme v neděli ráno doputovali na Svatou 

Horu. Procesí s křížem, vlajkami, 

zástavami a sochou Panny Marie, 

ve kterém byli mladí, starší věřící i 

senioři, se pod Svatou Horou seřadilo a 

vystoupilo na sluncem zalité nádvoří 

Svaté Hory. Tisíckráte pozdravujem tebe, 

ó Matičko Krista Ježíše, znělo z úst 

poutníků při příchodu na Svatou Horu. 

Příchod na Svatou Horu byl krásným 

jedinečným zážitkem. Písní, modlitbou a 

pokleknutím jsme pozdravili a uctili 

Pannu Marii Svatohorskou, 

u Mariánského sloupu nás přivítal 

zástupce duchovní správy p. D. Horáček, 

CSsR, popřál všem krásný pobyt na Svaté 

Hoře, pokropil účastníky svěcenou vodou 

a vyprošoval všem požehnání, abychom 

se vrátili domů posilněni a povzbuzeni 

ve víře. S nadšenými poutníky sdíleli 

krásnou atmosféru i další poutníci (cca 50 

lidí), kteří přijeli autobusy a auty. 

Po přivítání jsme vystoupili do areálu 

Svaté Hory, abychom uctili Pannu Marii 

Svatohorskou, jí děkovali a prosili o 

pomoc v našich životech a jednou i pro 

naši cestu na věčnost. Každý poutník 

přinesl přímluvy a prosby, s kterými 

putoval na Svatou Horu a které Panna 

Maria Svatohorská jistě vyslyší. Už 

v průběhu putování jsme se modlili 

za naši vlast, církev a našeho papeže, 

za naše farnosti, kněžská a řeholní 

povolání, za víru našich dětí a vnoučat a 

zazněly i další přímluvy jednotlivých 

poutníků v jejich potřebách. 

Na Svaté Hoře následovala mše svatá 

s generálním vikářem českobudějovické 

diecéze Mons.ThLic. Davidem Henzlem, 

který poděkoval všem poutníkům, že 

doputovali na významné české poutní 

místo, na Svatou Horu za Pannou Marií a 

připomněl, že v neděli 27. 5. slavíme 

slavnost Nejsvětější Trojice a objasnil 

obsah a význam tohoto svátku. 

Po mši svaté došlo k zasvěcení 

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a 

uctívání milostné sochy Panny Marie 

Svatohorské.    

Ing. Pavel Vejskrab 

  



S KARDINÁLEM JOSEFEM BERANEM DO VLASTI 
 

V březnu letošního roku jsme 

s p. J. Karasem a dalšími poutníky byli 

na pouti v Římě a Vatikánu, v místech, kde 

žil v exilu, působil a zemřel kardinál Josef 

Beran. Ubytováni jsme byli v papežské 

koleji Nepomucenum, kde kardinál J.Beran 

dne 17. 5. 1969 zemřel. K umírajícímu 

přispěchal i sám Svatý Otec Pavel VI., 

bohužel už českého kardinála nespatřil 

živého a tak alespoň bratrským políbením 

prokázal zemřelému lásku a úctu. Dne 

22. 5. 1969 s mimořádnými poctami byl 

kardinál Josef Beran pohřben papežem 

Pavlem VI. v místě hrobu papežů 

ve Vatikánu. 

Modlili jsme se u jeho dočasného hrobu 

v kryptě baziliky sv.Petra a prosili o jeho 

návrat do vlasti a za jeho svatořečení. 

V sobotu 21. 4. 2018 se i klokotští 

farníci zúčastnili velké historické události v 

Praze, návratu ostatků kardinála J.Berana, 

po téměř 50 letech do jeho milované vlasti 

a jeho pražské katedrály. Krásný a dojemný 

byl průvod s rakví a ostatky kardinála 

ze Strahovského kláštera na Hradčanské 

náměstí. Poté následovala pontifikální 

bohoslužba v katedrále sv. Víta, Václava a 

Vojtěcha za velké účasti věřících, biskupů, 

kněží, řeholníků a řeholnic. Také současný 

papež František poslal k této události 

telegram, který na závěr mše svaté přečetl 

olomoucký arcibiskup. Při průvodu 

s ostatky kardinála J. Berana do kaple 

sv. Anežky, místa jeho posledního 

spočinutí, zaznělo 19 úderů na největší 

zvon Zikmund. Tyto údery symbolizovaly 

tři roky prožité v nacistickém 

koncentračním táboře a šestnáct let života 

kardinála v internaci komunistickým 

režimem. 

Na svátek sv. Vojtěcha byly ostatky 

uloženy do nového sarkofágu, kde je může 

nyní každý uctít. Kardinál J. Beran silou 

víry, pokorou a dobrotou byl a je zářným 

příkladem pro nás. Byl zásadový ve svých 

postojích, miloval svou vlast, pro ni 

pracoval a trpěl. Odešel v něm jeden 

z největších nástupců sv. Vojtěcha, který se 

bude jistě přimlouvat u Pána za nás, za svůj 

český lid. Kéž je i nám dnes velkým 

vzorem a brzo se dočkáme jeho beatifikace. 

Ing. Pavel Vejskrab

NOVÍ BIŘMOVANCI 
 

Po roční přípravě s otcem Martinem 

Sedloněm se přiblížil náš den D. V neděli 

17. 6. nás sedm biřmovanců s napětím 

očekávalo příjezd českobudějovického 

biskupa Monsignora Vlastimila Kročila. 

Klokotská farnost se důkladně chystala na 

tuto krásnou slavnost, za což všem velmi 

děkujeme. 

Nedělní mše svatá byla hlubokým 

prožitkem nejen pro nás biřmované, naše 

rodiny a blízké, ale i pro všechny přítomné. 

Před udělením svátosti nám pan biskup 

připomněl sedm hlavních darů Ducha 

svatého a zároveň zdůraznil nutnost o tyto 

dary dbát. Tak jako se pravidelně 

sprchujeme a dbáme o čistotu těla, neměli 

bychom zapomínat ani na očistu duše, 

abychom nepáchli hříchem, ale voněli 

Duchem. 

Já osobně nejsem z tradiční praktikující 

křesťanské rodiny, na cestě k biřmování mě 

tedy čekaly různé překážky, ale jsem 

vděčná za vše a těším se na další putování s 

Duchem svatým. Bohu díky! 

Markéta Hrdinková 

 



LÉKAŘI OPĚT V KLOKOTECH 
 

22. května přednášel v Emauzích lékař 

z gynekologického oddělení táborské 

nemocnice Dr. BABA-MUSAH PATRICE 

AWONCEBA z vesnice Tinamolko, kmen 

Gruni, jazyk mají fra-fra, úřední je 

angličtina (oficiálních jazyků je 32, 

neoficiálních 52). 

Ghana získala 6. března 1957 nezávislost 

na Velké Britanii. Měna je ghanský CEDI, 

hlavní město ACCRA je na jihu. Mají 27 

milionů obyvatel, nejvyšší hora je 880 m, 

křesťanství je zastoupeno 63%, muslimové 

16%, domorodá náboženství 21%. Platí 

náboženská tolerance na rozdíl např. 

od Nigérie. Na západě sousedí s Pobřežím 

slonoviny, na východě s Togem, na severu 

s Burkina Faso a na jihu je Guinejský záliv. 

Zimní průměr je +18 až 25°C, letní 

+25 až 44°C. V lednových mrazech se 

u nás bál vyjít z obavy o život. Vyprávěl 

poutavě o svém dětství, začínal v církevní 

škole. Ve školách se vyžaduje 

bezpodmínečná dochvilnost, prý na rozdíl 

od nás. Původně chtěl jít studovat 

do Ruska, dnes je šťasten, že to nevyšlo. 

Byl 3 roky v Rakousku, v r. 2005 dostal u 

nás stipendium na studium medicíny.  Kurz 

češtiny zvládl dobře, uvádí i žertovné 

situace, kdy doslovný překlad způsobil 

rozpaky. Kromě „kruté“ zimy ho u nás 

překvapila i nevýrazná česká strava proti 

jejich ostrému jídelníčku. Zato do 

nemocnice se u nich pro nedostatek péče, 

hlavně léků – chodí zemřít. 

Zaplněný sál ocenil potleskem i jeho 

závěr, že sem rodiče asi nedostane, když 

jim vylíčil ty hrůzy „se zimou a stravou“, 

zato jedna sestra ho asi na podzim navštíví.                                      

Dr. Fr. Rytíř 

 

MONS. ADOLF PINTÍŘ BYL V SOBOTU 2. ČERVNA BÁJEČNÝ 

Před 25 lety nám pomáhal i se založením školy Bernarda Bolzana. 

Miluji červen, je to můj narozeninový 

měsíc. A prvním Božím dárkem byla pro 

mě mše sv. se svátostným požehnáním i 

posezením v Emauzích s Mons. Adolfem 

Pintířem. Otec hovořil o tématech života 

křesťanů, o slavení neděle (šest dnů práce a 

sedmý den klid – je to den Páně). Máme-li 

předpisy, třeba je dodržovat, plnit a 

zachovávat, ne obcházet.  

Naše jednání by mělo být vždy dobré a 

radostné, pomáháme příkladem ostatním. 

Pokoušet se o dobré myšlenky, slova i 

skutky. Pokud jsme uvěřili Božímu světlu, 

vyzařujeme to světlo, snažíme se svítit a 

zářit. V Kristu nastalo nové stvoření. Smrtí 

a vzkříšením nás Pán Ježíš osvobodil ze 

smrti a hříchu.  

Mše nás všechny povzbudila a posezení 

v Emauzích bylo tak milým osvěžením - 

včetně různých dobrot, že jsme se zdrželi 

až do 19.30 h. Otec Adolf se rozhovořil o 

Českém velkopřevorství Maltézského řádu, 

o vzniku časopisu „Duha“, i  o svých 

rodičích a sestrách. Generace před námi 

řešily úplně stejné problémy jako my. A tak 

se ptejme: „Přinášíme dobrotu srdce? 

Pokud odpouštíme všem, očišťujeme si 

svoji druši.“ Hezké bylo, že za otcem 

Adolfem přijeli přátelé s dětmi i zdaleka. 

Všichni jsme otevřeli svá srdce a nechali 

lásku volně plynout. Děkujeme Pánu Bohu 

za to, že jste, jaký jste Mons. Adolfe. 

S úctou a láskou požehnané a milostné 

léto v Božím království přeje  

Marie Berková 

 



NOC KOSTELŮ NA KLOKOTECH 
 

Tak jsem se rozmýšlela, kam letos 

půjdu na Noc kostelů a opět mě přitáhlo 

místo, které si myslím, že znám, ale 

pokaždé je nějak jinak působivé a 

přitažlivé. Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie Klokoty. Začátek byl od 18.00 

hod., kdy klokotské zvony zahájily tuto 

akci. Já jsem dorazila až na 19.00 hod., 

kdy zněla z kostela nádherná hudba 

v podání Chrámového sboru farností 

Tábor a Klokoty. Od 20.00 hod. začala 

zajímavá a úsměvná přednáška Olgy 

Švecové o návštěvě projektů PMD na Srí 

Lance. Na konci přednášky s promítáním 

fotografií jsme si mohli vyzkoušet sárí. 

Jedná se o velice příjemný oděv pro ženy, 

tak se mi líbil, že jsem si ho chtěla odnést 

domů, ale nevyšlo to. Malá hudební 

zastavení od 21.00 hod Pavly Jankové 

Kohelové, Petra Novotného a Jiřího 

Sychy pohladilo mou duši. Poté 

následovala komentovaná prohlídka 

s o. Karlem s konečným požehnáním 

všem přítomným i celému městu. Mimo 

jiné byla možnost prohlídky celého 

areálu, po cestě jsme objevili spoustu 

zajímavého, prodej knih, občerstvení, čaj, 

sladké a Klokotské lívanečky, programy 

pro děti, promítání fotografií na stěnu 

kostela z historie i ze současnosti o dění 

na Klokotech. V rozích areálu jsou kaple, 

kde byla možnost prohlédnout kroniku 

Klokot, výstavu obrazů od Malířek víry 

Marie Floriánové Stritzkové a její dcery 

Juliany Jirousové, ochutnat mešní víno, 

v Kostnici zapálit svíčku za zemřelé, 

prohlédnout si historii chrámového sboru 

ve fotografiích, nebo vyšlapat na kostelní 

věž (a ten výhled stál za to ). Bylo toho 

opravdu hodně, stála za tím vším Boží 

milost a požehnání a zároveň práce a 

ochota lidí, ukázat lidem krásu tohoto 

poutního místa. Příští rok doufám, že ten 

houf mladých lidí, co stál tu noc na 

náměstí a oslavoval Noc muzeí, uvidím 

zde, na Klokotech. Moc bych si to přála. 

Budu se za to modlit. 

Andreasová V. 

 

HUDEBNĚ-POETICKÝ SALÓN 
 

V sobotu 9. 6. 2018 jsme se již potřetí 

sešli  u příležitosti pořádání hudebně-

poetického Salónu, tenokrát za hojné 

účasti malých hudebníků a jejich kantorů. 

Jejich výstupy byly proloženy  básněmi 

Matěje Věnceka a Ladislava Vrkoče. 

Těšíme se, že  příště také zajdete 

potěšit své umělecky založené duše. Nebo 

si zahrajete? Či přednesete  oblíbenou 

nebo vlastní báseň?  

S radostí v srdci se na Vás těší 

Veronika Sychová 

 

Od 11. srpna (sobota) bude možné 
zapisovat v sakristii intence 

na mše svaté pro první pololetí 2019. 

Je možné dávat také na mše svaté, které 
budou odslouženy mimo pořadí – 

v případě koncelebrace druhého kněze. 

 

Prosíme o pomoc při generálním úklidu 
Emauz 9. -10. 8. 2018  

Vždy od 8 hodin celý den. Přijďte dle 
vašich možností.  

Emauzy jsou místem setkávání nás všech.  

  



EXERCICIE PRO RODINY S DĚTMI    

20. - 25. 8. 2018 

fara Nečtiny (divoký Západ) 

Misijní obsahem i podmínkami  

Týden s misionářem milosrdenství P. 
Martinem Sedloňem, OMI 

 Dopolední duchovní program, společné 
vaření, odpolední výlety, hry  

a účast na kulturním programu 
mládežnické brigády Workship 

500 Kč na týden a na osobu 

Více info a přihlašování  

na Missio.cb@gmail.com (603 224 665) 
 

WORKSHIP 2018 
19. -25. 8. - Manětín, Nečtiny, Plasy 

Věk 18 až 35 let 

PŘIJEĎ POMOCI TAM, KDE TO MÁ SMYSL! 

www. workship.farnostplasy.cz 
 

V září začne opět v Klokotech páteční 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ  
i výuka předškolních dětí 

První hodina, kde se domluví časy výuky, 
bude v pátek 7. 9. v Emauzích v 16 h 

První setkání BENJAMÍNKU  
4. 9. – úterý – 9.30 h v Emauzích 

31. 8. pátek zveme na MŠI SVATOU PRO 

DĚTI v 17 h jako poděkování za prázdniny 
a prosbu o požehnání do nového 
školního roku, po mši svaté v 18 h  

na zahradě u Emauz táborák 

MISIJNÍ KLUBKO se zúčastní 1. 9. Misijní 
poutě rodin.  

 

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 

 11. - 15. 7. 2018 Brno 

Motto: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho 
veliké moci“ (Ef 6,10) 

http://konference.cho.cz 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Končí školní rok 2017/2018  

a my chceme poděkovat všem, kdo 

pomáhali sbírat víčka pro Verunku.  

V Římskokatolické farnosti Tábor Klokoty 
se nasbíralo 140 kg víček. 

Všem moc děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci. 

Verunka s rodinou 
 

Ještě můžete přihlašovat děti na 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 6. - 10.8. 

Informace v dubnovém Fiatu, na 
nástěnkách a našem webu. 

 

PROSÍME O POMOC PŘI POUTI 

V srpnu prosíme zvláště o modlitbu o požehnání pouti k P. Marii Klokotské 

 stavění polního oltáře v sobotu 11. 8. - od 8 h 

 kdo by mohl přinést květiny nebo „zelené“ (do pátku rána 17. 8.), můžete také na 

výzdobu přispět finančně v sakristii 

 generální úklid před poutí v pátek 17. 8. od 8 h 

 schůzka ministrantů - nácvik hlavní poutní bohoslužby v pátek 17. 8. v 18 h 

 Prosíme o buchty, které budou vítaným občerstvením v Emauzích 

Napište se prosím v sakristii na: 

 noční hlídání polního oltáře 

 hlídání kostela v sobotu i v neděli 

 v pátek před poutí 17. 8. se nekoná adorace,  svátost smíření bude 17.30 – 20.30 

mailto:Missio.cb@gmail.com
http://konference.cho.cz/


ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 6. - 10. 8. příměstský tábor 

 19. - 25. 8. Workship 2018 Manětín, Nečtiny, Plasy 

 31. 8. pátek - mše. sv. pro děti v 17 h jako poděkování za prázdniny a prosbu  

o požehnání do nového školního roku, po mši svaté v 18 h na zahradě u Emauz 

táborák 
 1. 9. sobota – Misijní pouť rodin 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 
 6. 7. a 3. 8. – První pátek v měsíci celodenní adorace – 11-16.30 h,  

17.30-18.45 h. adorace s modlitbami a zpěvem, 18.45 - 20.30 h tichá adorace  

Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30 – 20.30 h 

Prosíme, napište se v sakristii na adorační službu (také na páteční adorace). 

 10. 7. – úterý – 18 h - Emauzy – Farní rada (v oblátském domě) 

 15. 7. a 12. 8. – neděle – sbírka na nové toalety  

 22. 7. a 26. 8. – neděle – 16 h – řeckokatolická mše sv. 

 venkovní Klokotská křížová cesta 27.7. (povede Farní rada) a 31.8. (povede 

společenství neokatechumenátu) – pátek - 17.45 h  

 8. 7.- neděle – Pohnání – poutní mše svatá v 11.30 h 

 22. 7. – neděle – Jistebnice – poutní mše sv. kaple sv. Máří Magdalény – 15 h 

 29. 7. - neděle -  Poutní mše sv. ke sv. Anně – Meziříčí – 11.30 h 

 

 
 

CELOROČNÍ PÁNSKÁ JÍZDA - S JEŽÍŠEM NA HRANĚ 
Nabídka komunitního života podle evangelia pro mladé muže (17-30 let) 

Další informace: http://www.klokoty.cz/cz/farnost/pozvanky 



 

  1 .7. neděle 13. neděle v mezidobí  10 h mše sv. 

  3. 7. úterý Svátek sv. Tomáše, apoštola        

Společenství Modlitby matek - 15.45 - Emauzy

  4. 7. středa Památka sv. Prokopa, opata    nemocnice - mše sv. 18.15 h

  5. 7. čtvrtek Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy - doporučený svátek

  6. 7. pátek sv. Marie Goretti, panny a mučednice  státní svátek (Den upálení mistra J. Husa) -  mše sv. 17 h

  7. 7. sobota 1. sobota - P. Petr Plášil , vikář v Prachaticích - Což to není ten tesař, syn Mariin...?

16 h - Klokotské hodinky, 16.30 růženec a svátost smíření,

 mše sv. v 17 h svátostné požehnání, beseda v kostele

  8. 7. neděle 14. neděle v mezidobí     mše svatá v 10 h

10. 7. úterý Emauzy - 18 h Farní rada v oblátském domě

11. 7. středa Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy    nemocnice - mše sv. 18.15 h

13. 7. pátek

15. 7. neděle 15. neděle v mezidobí            sbírka na nové toalety                  mše svatá v 10 h

16. 7. pondělí Panny Marie Karmelské

18. 7. středa                                                                                                            nemocnice - mše sv. 18.15 h

20. 7. pátek

22. 7. neděle 16. neděle v mezidobí    mše svatá v 10 h   16 h řeckokatol. mše. sv.

 Jistebnice - poutní mše sv. kaple sv. Maří Magdalény - 15 h 

23. 7. pondělí Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 

25. 7. středa Svátek sv. Jakuba, apoštola    nemocnice - mše sv. 18.15 h

26. 7. čtvrtek Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie                            

27. 7. pátek Velká klokotská kříž. cesta 17.45 h - povede ji Farní rada

svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 – 20.30 h

29. 7. neděle 17. neděle v mezidobí mše  svatá v 10 h     poutní mše sv. - Meziříčí 11.30 h                 

31. 7. úterý Památka  sv. Ignáce z Loyoly, kněze

  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)

Klokoty - události - červenec 2018 Pokud není uvedeno        

jinak, mše sv. každý den               

po-so 17 h, ne 10 h, 

středa nemocnice 18.15

1. pátek v měsíci - adorace 11 - 16.30 h, 16.30 růženec a svátost smíření, 17.30 - 18.45 adorace

s modlitbami, 18.45 - 20.30 tichá adorace, svátost smíření 17.30–20.30 h

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

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

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.

                                        státní svátek  mše svatá v 17 h

Pohnání - poutní mše sv. - 11.30 h    8. - 15. 7. farní tábor pro děti - Emauzy 

Fatimský den    svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30

 svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 – 20.30 h

Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h, v pátek 17.30 - 20.30 h nebo kdykoliv po domluvě. 

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



 

 



 

  1. 8. středa Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

  3. 8. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30

16.30 h - růženec a svátost smíření, 17 h mše sv., adorace 

s modlitbami 17.30 - 18.45, do 20.30 tichá adorace, svátost smíření 17.30 - 20.30

  4. 8. sobota Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze   1. sobota - P. David Mikluš, sekretář diecéz-

ního biskupa, 16 h Klokotské hodinky, 16.30 růženec, 17 h mše sv.,beseda v kostele

  5. 8. neděle

  6. 8. pondělí Svátek Proměnění Páně 

  7. 8. úterý 15.45 h - Emauzy - Modlitby matek

  8. 8. středa Památka sv. Dominika, kněze    nemocnice - mše sv. - 18.15 h (každou středu)

  9. 8. čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice    úklid Emauz  9.-10.8.

10. 8. pátek

11. 8. sobota

12. 8. neděle 19. neděle v mezidobí   sbírka na nové toalety mše sv. v 10 h

14. 8. úterý Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

15. 8. středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek  nemocnice - mše sv. - 18.15 h

od 16 h svátost smíření, v 17 h mše sv. - P.  Martin Sedloň, OMI,

16. 8. čtvrtek 19 h varhanní koncert, varhaník Ladislav Šotek a hosté

17. 8. pátek Generální úklid před poutí od 8 h    mše sv. v 17 h - P. Jan Kulhánek   adorace  není ,

18. 8. sobota

19. 8. neděle

břevnovského kláštěra, 15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním

20. 8. pondělí Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

21. 8. úterý Památka sv. Pia X., papeže

22. 8. středa

24. 8. pátek

26. 8. neděle 21. neděle v mezidobí          ⃰ P. Vlastimil Kadlec, OMI           mše svatá v 10 h

16 h řeckokatolická mše sv. 

27. 8. pondělí Památka sv. Moniky

28. 8. úterý Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29. 8. středa Památka Umučení sv. Jana Křtitele                               nemocnice - mše sv. - 18.15 h

31. 8. pátek 17 h mše sv. pro děti - poděkování za prázdniny, 18 h oheň - zahrada u Emauz

Velká klokots.křížová cesta 17.45 neo, sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.30 h

ze září  2018

 1. 9. sobota

 2. 9. neděle mše sv. v 10 h s požehnáním do nového školního roku

                                                           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)

  Farní vikáři na Klokotech:  P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431  

20. neděle v mezidobí  mše sv. v 10 h - P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B., arciopat       

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola  Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h  

Diecézní ředitelka PMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665

1. sobota - Misijní pouť rodin - 15 h Malý princ - Víťa Marčík ml., 16 přednáška pro rodiče,…..

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 20.30 nebo kdykoliv po domluvě. 

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

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

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

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

Památka Panny Marie Královny                               nemocnice - mše sv. - 18.15 h

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862

Klokoty – události srpen 2018

sv. Vavřince, jáhna a mučedníka  Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h

Památka sv. Kláry    brigáda - muži - 8 h stavění polního oltáře

Velká klokotská pouť - Nanebevzetí P. Marie - 8 h mše sv. - P. Vojtěch Blažek - novokněz

10 h hlavní mše sv. - biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub

14 h beseda s biskupem, 15 h Klokotské hodinky, 17 h mše sv.-P. Mariusz Piwowarzyk,OMI

 svátost smíření 17.30 - 20.30 h,   18 h schůzka ministrantů - nácvik hlavní poutní 

bohoslužby    Květiny a "zelené" na pouť přinášejte, prosíme, do pátku rána

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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

18. neděle v mezidobí                                   mše sv. v 10 h - celebruje P. Karel Mec, OMI


