
  

Milí farníci a přátelé Klokot, 
v pátek 9. června 2017 vás, vaše blízké 

i přátele zveme na Noc kostelů do Klo-

kot. Mottem je každý rok jiný biblický 

verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. 

V letošním roce je to verš 10,17 z knihy 

Moudrosti: „Za dne jim byla záštitou, 

NOC prozářila hvězdami.“ 
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla 

před třinácti lety ve Vídni, kde také 

v roce 2005 proběhla první Noc kostelů. 

V loňském roce se do Noci kostelů 

v České republice zapojilo více než 1400 

kostelů, ve kterých připravili pořadatelé 

pro návštěvníky téměř 8 000 programů. 

O mimořádném zájmu veřejnosti o pro-

gram Noci kostelů svědčí i 500 000 

návštěvnických vstupů zaznamenaných 

během večera a noci. 

Také letos budou moci návštěvníci 

ve stovkách otevřených kostelů poznávat 

a obdivovat duchovní a umělecké skvosty 

křesťanství, které nejsou pouze výrazem 

minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom 

svědčí i bohatý kulturně-duchovní pro-

gram, v němž opět nebudou chybět 

koncerty, komentované prohlídky, work-

shopy nebo divadelní představení, 

možnost nahlédnout do kostelních sak-

ristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát 

na varhany, vystoupat na věže či sestoupit 

do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo 

jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo 

inspirací pro stavitele křesťanských 

chrámů. 

Milí farníci, s radostí vám oznamujeme, 

že naši obláti Petr Dombek a Karel Mec 

budou vysvěceni ke kněžské službě v so-

botu 10. 6. 2017 v 15 h v Hünfeldu 

v Německu. 

+P. Jiří Můčka, OMI a komunita oblátů 

 

V červnovém „Klokočtení“ vám nabí-

zím zajímavý titul, 12. díl Katecheze do 

kapsy: „Bůh milosrdný, nebo trestající?“ 

od Gabriely Ivany Vlkové. Stránky 

Starého zákona se doslova hemží krutostí. 

Snad by se to dalo ještě nějak skousnout, 

kdyby se jednalo pouze o činy zlovolných 

lidí, kteří se Bohu vzpírají. Jenže ve Sta-

rém zákoně je to sám Bůh, kdo velmi 

často jedná tvrdě! Není proto divu, 

že občas bývá zdůrazňován kontrast: Bůh 

Starého zákona trestá, jeví se jako krutý, 

zatímco Bůh Nového zákona odpouští, 

tedy je milosrdný.  

Ale je tomu tak doopravdy? … Nebylo 

by dobré důkladněji ověřit, jak tomu 

s jeho milosrdenstvím v Písmu vlastně je?  

 

 

1. ČERVNOVÁ SOBOTA 

P. Pius Zdeněk Vágner O.Praem. 

3. června 2017  

…Svatý Norbert… 

začátek 16 h – Klokotské hodinky 

MALÁ POUŤ K VELKÉMU SRDCI 

PANNY MARIE 
s P. Janem Böhmem 

24. června 2017 

začátek 16 h – Klokotské hodinky 



Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech  
18.00 - 18.10  Klokotské zvony - zahájení 

18.10 - 19.00  Restaurátorské práce v Klokotech 

19.30 - 20.30  Pomoc mi byla Radostí ... - Vojtěch Nádvorník 

                         (vyprávění o účasti na rozvojovém projektu Adopce na dálku v africké Ugandě) 

20.30 - 21.00  Komentovaná prohlídka již zrestaurovaných stropů 

21.00 - 22.00  Večerní zastavení s hudbou a slovem 

22.00   Zakončení s požehnáním přítomným a celému městu 
 

Paralelní program v areálu kostela:       

18.00-19.00  Klokoty pro děti 
 

Po celý večer:  

Duchovní toulky Táborskem (výstava fotografií kostelů, kaplí a dalších 

duchovních staveb na Táborsku), prohlídky věže a kaplí (možnost nahlédnout 

do klokotské kroniky, kostnice - zapálit svíčku nebo napsat prosbu za sebe 

nebo své blízké), historie a současnost Klokot (promítání), soutěž pro všechny, 

matracová prohlídka, rukopisy křesťanských básníků, možnost rozhovoru 

s knězem. 

Občerstvení – Klokotské bramboráky!!! 

 
Kdo by byl ochotný pomoci, může se přihlásit u p. Pecherové 

 

K zamýšlenému občerstvení pro příchozí návštěvníky:  PROSÍME, KDO BY MĚL SÍLY  

A ČAS, PŘINESTE V PÁTEK do farní kanceláře BUCHTY NEBO SLANÉ PEČIVO. 
 



 Zájezd do Rakouska    

V sobotu 13. 6. jsme se vydali z Klo-

kot, Chýnova i okolí poznávat blízkou 

část Rakouska - Waldviertel (Polesí). 

Otec Karel vymyslel, která místa bychom 

mohli navštívit. Začali jsme v malém 

poutním místě Hoheneich (vedle 

Gmündu), kde je kostel Narození Panny 

Marie. Do tohoto kostela putovalo mnoho 

poutníků. V době reformace tomu chtěl 

místní šlechtic zabránit, proto nechal 

zazdít dveře do kostela. Když potom 

přišlo procesí z Nakolic, zazdívka se roz-

padla a dveře se jim samy otevřely. Když 

to slyšel zdejší šlechtic, obrátil se zpět 

ke katolické víře. V tomto pěkném ba-

rokním kostele jsme měli mši svatou. Dál 

jsme pokračovali do dvou starých 

kostelů: Altweitra je kamenný románský 

kostel z 12. stol., který zůstal dodnes 

v původním stavu. Kousek vedle je 

poutní místo Unserfau, kde mají v úctě 

gotickou madonu v gotickém pětilodním 

kostele. Pokračovali jsme do kláštera 

Zwettl, který funguje bez přerušení od 

roku 1138. Pro nás je neuvěřitelné, že 

žádná válka (sice byl vypálen husity, ale 

zase jej obnovili) klášter úplně nezničila. 

Dnes v něm žije 17 cisterciáků, ale větší 

část z nich má na starosti okolní farnosti. 

V nádherném klášterním kostele (stejné-

ho zasvěcení, jako na Klokotech) jsme 

měli mariánskou pobožnost (když byl 

svátek Matky Boží Fatimské) a jeden ze 

zdejších mnichů nám povídal o klášteře.  

Pro milovníky historie bylo nádherné 

vidět románskou křížovouchodbu, skvost 

kamenické práce. Pak jsme kousek přejeli 

na druhý konec města Zwettl, kde je 

nejstarší zdejší kostel, bývalé probošství. 

Na zpáteční cestě jsme obdivovali hrad 

Heidenreichstein, který vypadá stejně 

monumentálně, jako ve středověku. Díky 

patří všem účastníkům, že se neztráceli, 

chodili včas a tvořili dobrou atmosféru.  
Mgr. Václav Mikula  

První květnová sobota  
Pozvání přijal táborský vikář P. Michal 

Pulec, který je nám znám i jako odborník 

na různé druhy ptáků – ornitolog. Právě 

sobota 13. 5. byla oslavou, kdy jsme si 

připomínali 100 let od výročí zjevení 

Panny Marie, které se událo v roce 1917 

ve Fatimě a zároveň byl předvečer neděle 

Dobrého pastýře. Papež František přijel 

na návštěvu Fatimy, kde uctil Pannu 

Marii a zároveň svatořečil Františka 

a Hyacintu Martovy. V tento krásný 

mariánský den slavil narozeniny i o. Jiří. 

P. Michal nazval promluvu ,,Slova, která 

jsou stvoření.“ Připomněl, že dnešní den 

se opravdu krásně vydařil. Na nebi jsou 

pěkné mráčky, které patří už k tomuto 

jarnímu počasí, kdy po této zimě se nám 

udělalo teplo a krásně nám svítí sluníčko. 

Květen je jedním z nejkrásnějších měsíců 

v roce, kdy se vše v přírodě probouzí 

k novému životu a je měsícem oslavy 

Panny Marie. Uvědomíme si jednu důle-

žitou věc, že nás Bůh jako dobrý pastýř 

vede do plnosti svého života ke spáse. Je 

dveřmi, skrz které k němu můžeme vejít 

ve snaze plně mu důvěřovat, co nám 

dává, v čem pomáhá, přijímá. To je 

všechno, co dnešní evangelium vyjadřuje 

a k čemu nás zve na té cestě k poznání 

milujícího Boha našeho pastýře, kdy ho 

můžeme poznávat a chválit. Velkým 

chvalozpěvem chválil Boha nad vším, co 

stvořil, žasl i svatý František. Dnešní věci 

a technické vymoženosti nám pomáhají, 

ale už jsme tak trochu vzdáleni tomu, kdy 

jsme schopni plně si všímat a radovat se 

z krásné přírody kolem nás, kterou nám 

dal z lásky sám Bůh. Máme se radovat 

a za všechno chválit a vděčit Bohu. 

Na závěr nám o. Michal také vyprošoval, 

abychom jsme měli otevřené a vnímavé 

srdce, kdy to vede ke chvále a úžasu 

Boha, a to je ta nejkrásnější modlitba. 

Po mši byla májová pobožnost k Panně 

Marii a posezení.   Marie Kulhánková  



Nevšední den v Dražicích 
Dveře u kostela se otevřely dokořán 

a kostel se naplnil. Bylo krásné ráno a 

u oltáře se sešlo 5 dětí, aby přijaly Pána 

Ježíše (Filip, Viliam, Tereza, Luboš, 

Kája). Jedinečná chvíle pro setkání, 

sdílení a naplnění láskou Boží.  

   Za to velké díky V. T. 

  

 

 

Misijní klubko Klokoty v květnu 
Naše putování do Ugandy jsme začali v 

Čechách v rodině Získalových, kde děti 

nechtěly jíst, a pak když zhlédly video o 

hladomoru, tak začali jíst a zároveň 

sbíraly penízky na misie. Naše putování 

pokračovalo lovem krokodýlů. Vojta 

Nádvorník nám vyprávěl o životě dětí 

v Ugandě, kde žil půl roku a kde také 

vyučoval děti. Mohly jsme si vyzkoušet 

slavnostní oblečení, které se tam nosí. 

Naše putování po Ugandě jsme ukončili 

na mši svaté.          Jana Pecherová 

 

 
 

Exercicie všedního dne 
Co má člověk dělat, když by se rád 

duchovně nějak "pohnul"? Má víc 

možností, můžou mu pomoct knížky, 

svátosti, rozhovory s lidmi, modlitba, 

události dne atd. Ale akcí pro tento účel 

přímo koncipovanou jsou exercicie neboli 

duchovní cvičení. Komu se ale podaří 

nebo poštěstí utrhnout třeba od malých 

dětí na víkendové neřkuli týdenní (nebo 

40tidenní :-) exercicie? Proto mně se 

náramně líbí nápad "Exercicií všedního 

dne", kdy každý přijde na tu část 

programu, na kterou může. Vím, určitě je 

to těžší pro exercitátora, ale otevírá to 

možnost potřebným. Na Klokotech už 

poněkolikáté probíhaly v Emauzích 

"Exercicie všedního dne" od středy do 

pátku 17.-19.5.2017. Mně má P. Martin 

Sedloň vždycky co říct. Mnozí předávají 

věrouku, mnozí teorii, ale kdo opravdu 

dovede mluvit velmi konkrétně a prak-

ticky o duchovním životě? P. Martin 

Sedloň má ten dar a já jsem za to tak 

vděčná, zprostředkoval mi slova, která se 

mnou doslova zacloumala. S jakou teď 

vstávám radostí! A malá ochutnávka pro 

čtenáře, co bylo třeba pro mě užitečné - 

konečně praktické rady do každodenního 

života: Jak se udělá "odevzdat něco 

Bohu"? Jak postupovat, když nám nejde 

někomu odpustit?/Jak se dělá odpuštění? 

Těším se na další ročník. 

Jana Jechová 



Křesťan jako Boží kůl v plotě 
Tak znělo téma, které pro letošní oslavu 

vymyslel moderátor jáhen Petr Dombek 

spolu s otcem Güntherem. Smyslem pouti 

bylo pravděpodobně především to, aby se 

Boží kůly v plotě, které své životy nej-

různější formou svěřily do rukou sv. 

Evžena de Mazenod, na oslavu jeho vý-

ročí sešly. A viděly, že i když jsou 

rozptýlené v nejrůznějších koutech 

a koutcích republiky a světa, v nejrůzněji-

ších povoláních a stavech, dohromady to 

dává pěkně dlouhý plot. A to už je 

radostnější vědomí. 

Otec Günther nám v kázání připomněl 

momenty ze života sv. Evžena, v nichž jej 

lze směle vidět jako kůl v plotě – vy-

hnanství rodiny v době Francouzské 

revoluce, rozhodnutí stát se knězem 

všemu navzdory,... Mše svatá celebro-

vaná otcem Tomášem zase připomněla 

obláta, kterého jsme dlouho neviděli 

a který na hranicích naší diecéze statečně 

žije charizma naší oblátské rodiny. 

Oblíbenou oblátskou pochoutkou prostě 

jsou a zůstanou párky, a ty jsme si spolu 

s buchtami a čajem a kávou a ve spole-

čenství užili. Svědectví o misii v muslim-

ských zemích nabízely prvoplánově 

workshopy obou otců Günthera a Tomá-

še, nakonec jím byl i workshop 

asociovaných, protože na pouť přijela 

misionářka Ludmila z Tanzánie a tak 

jsme jí dali hlavní slovo.  

Sdílení, znělo přání Petra Dombka, 

na konci našich skupinek. S tím ženská 

část poutníků neměla problém, protože 

Ludmila otevřela kufr s výrobky, které 

s tanzánskými ženami šije na prodej. 

Pánové byli v tu chvíli odsouzeni 

ke sdílení při pojídání kávy a buchet.  

Milým překvapením byli všichni farníci 

z  Plasů a Klokot, kteří se naší pouti 

zúčastnili. Bohu díky za společenství, 

které jsme si mohli vychutnat.        -hk-  

 

Drazí přátelé, 
zdravím vás ve jménu našeho Pána Ježíše 

Krista, který vám dal život, moudrost 

a laskavost, abyste se o mě starali. Děkuji 

Bohu za vaši lásku a péči a přeji, ať vám 

Bůh hojně žehná. 

Nejprve mi dovolte poděkovat za vše, co 

pro mne děláte - např. za placení školné-

ho, za nové knihy, stejně tak jako za další 

pomůcky, které potřebuji. Opravdu děku-

ji, že mě podporujete a také moji rodinu - 

protože když já jsem šťastná, tak to 

ovlivňuje také ji. Vždycky se modlíme 

k dobrému Pánu, aby vám poskytl 

všechno, co potřebujete a co si přejete. 

Znovu mi dovolte napsat vám něco 

o mém vzdělání. Je tomu právě měsíc, co 

jsem začala další ročník střední školy - 

Senior four. Mám za sebou příjímací 

zkoušky, ale výsledky ještě nemáme. 

Doufám, že jsem to zvládla. Slibuji, že se 

budu učit, abych co nejlépe zakončila 

školní rok. Pokud Pán dá, tak po tomto 

roce nebudu pokračovat ve studiu na této 

škole, ale přejdu na učňovskou školu, kde 

studenti mohou studovat hlavně praktické 

předměty. 

Také bych vám ráda napsala něco 

o Ugandě. Bývala to krásná země - jak 

podnebím, tak fyzickými krásami. Ale 

nyní se mění v pouštní zemi. Je to   díky 

odlesňování, které vede k úpornému 

slunečnímu žáru. 

Ať vám Pán hojně žehná. 

Vaše Irene Nakato 

! KONEC SBĚRU PET VÍČEK ! ! 

Chtěla bych vám všem moc poděkovat za 

podporu při sbírání víček pro naši 

Michalku. Velice si vaši pomoci vážíme, 

ale bohužel musíme sběr víček ukončit. 

Firma, která od nás víčka vykupovala, 

svoji činnost ukončila. Jinou firmu se 

nám nepodařilo sehnat. V tuto chvíli není 

jiná možnost než sběr ukončit.  Moc 

všem děkujeme za pomoc.     Bednářovi.  
 



V pátek 30. 6. 2017 
zveme děti na kající pobožnost 

v Emauzích od 15 h 
Rodiče, prarodiče a děti zveme také 

 na mši svatou v 17 h jako poděkování 

 na konci školního roku  

a prosbu o požehnané prázdniny, 

po mši svaté v 18 h  bude 

TÁBORÁK 
 na farní zahradě u Emauz 

 

 

Zveme všechny, kdo se chcete 

s námi modlit za své děti, a za 

všechny děti, které to potřebují, 

 za naše rodiny a naše farnosti 

k účasti  

na „Modlitebním triduu Modliteb 

matek“, 

ve kterém se spojujeme s matkami 

 z celého světa. 

- v pátek 23. 6. 2017 v 15.45 h 

v Emauzích – odprošujeme Pána  

za naše vlastní hříchy,  

po mši svaté se můžeme připojit 

k tiché adoraci nebo venkovní 

křížové cestě 

- v sobotu 24. 6. 2017 v 15.45 h 

v Emauzích – modlíme se za ty, 

kteří ubližují nám a našim dětem, 

připojíme se k Malé pouti  

v Klokotech 

- a v neděli 25. 6. 2017 v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie  

na Klokotech v 15 h 

Budeme chválit Pána a děkovat mu  

za vše, co udělal v životě našem i v životě 

našich dětí. 
 

Příměstský tábor Klokoty 
- poutní dům Emauzy 31.7. – 4.8. 2017 

hlavní program: 8-16 h 

Přihlašování je možné do 16. července 

2017 na uvedených kontaktech: 

Marie Šittová , majasittova@seznam.cz, 

 776 707 268    Markéta Frejlachová, 

Mfrejlachova@gmail.com, 739 182 739 
 

 

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE  

Vás zve na přednášky 
  

Amoris laetitia  

Nové impulzy papeže Františka  

v církevním učení o rodině  

přednáší ThLic. Petr Štica, Th.D.  

pedagog na Katolické teologické fakultě 

UK v Praze  

EMAUZY 1. června čtvrtek v 18 h  

Kříže, kapličky, kostely 

Mgr. Ludmila Mikulová, pracovnice 

Husitského muzea v Táboře  

EMAUZY 6. června úterý v 18 h  
 

 

Kněžské svěcení 
 

10. 6. 2017 Hünfeld 

Obláti Petr Dombek a Karel Mec 
 

 24. 6. 2017 - sobota – 10 h  

v katedrále v Českých Budějovicích 

jáhen David Mikluš  

 jáhen Pavel Bicek 

 

Primiční mše svatá: 

P. David Mikluš – 1. 7. – 10 h děkanský 

kostel Tábor 

P. Pavel Bicek – 25. června – 10.30 h 

Veselí nad Lužnicí 

 

Mše svatá s novokněžským 

požehnáním na Klokotech: 

 P. Petr Dombek – neděle 2.7. -10 h 

P. David Mikluš – neděle 23. 7. – 10 h 

sobota 12. 8. – 8 h  
 P. Pavel Bicek – neděle  9. 7. – 10 h 

mailto:majasittova@seznam.cz
mailto:Mfrejlachova@gmail.com


Prosíme o kytky a zelené z vašich 

zahrádek na výzdobu našeho 

kostela.  

Přinést je můžete vždy  

do pátečního rána ( 8 h ) 
 

Požehnání motorkářům  

4. června – neděle  14 h  

Klášter Klokoty  
 

Kurz víry pro dospělé 
Setkávání nad tématy křesťanské víry 

*každé pondělí od 18.15 h 

*farní dům Emauzy - určeno všem 

Srdečně zvou misionáři obláti s týmem. 
Bližší informace o. Jiří, OMI 

(jiri@oblati.cz 731 402 862 ) 
 

17. 6. sobota -11 h - Drhovice 

Požehnání praporu  

a hasičského auta 
 

Svatodušní obnova - DUCH SVATÝ = SÍLA 

„PLAVAT PROTI PRODUDU“ 

Slovem a modlitbou provede  

P. Mgr. Josef Mendel, SDB 

2. - 4. 6. 2017 DCŽM Ktiš    www.dcm.bcb.cz 
 

Katolická charismatická konference  

5.-9. 7. 2016 Brno, výstaviště BVV 

http://konference.cho.cz 
 

Koncert inspirativní pop gospelové 

skupiny GOOD WORK v pátek 2. 6.  

v klášterním kostele na náměstí 

Mikuláše z Husi v Táboře. Začátek 

 v 19 hod. 

Tento výjimečný zážitek je určen jak pro 

mladší, tak pro starší generaci 

posluchačů. Typickým znakem vystou-

pení skupiny GOOD WORK je 

multižánrové pojetí hudby a její propojení 

se současným popem. Více informací 

o skupině najdete na stránkách 

www.goodwork.cz, nebo na facebooku. 
 

Chotoviny - 5. 6. pondělí – 17 h 

Pouť u Jezera - Mons. A. Pintíř 
 

OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ  
 2. 6. – První pátek v měsíci celo-

denní 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 zákristii na 
adorační službu (také na páteční 
adorace). 
 3. 6. - 1. sobota – P. Pius O.Praem 

 4. - 12. 6. - Novéna P. M. Fatimské 

 4. 6. - Sbírka na potřeby diecéze 

 4. 6. - 14 h požehnání pro motorkáře 

 9. 6. – pátek – Noc kostelů 

 13. 6. – úterý – 18.00 h - Emauzy – 

Farní rada 
 14. 6. – středa – 17.45 h - Emauzy – 

posezení u čaje nad Biblí 

 18. 6. oslavujeme Den otců  
 18. 6. – neděle – sbírka na opravu 

kostela 
 18. 6. – setkání CHO v Emauzích 

v 18 h  
 23. 6. – pátek – Slavnost 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

 24. 6. – sobota – Malá pouť 

k velkému srdci P. Marie 
 25. 6. – neděle – 16 h – 

řeckokatolická mše sv. 

 25.6. - Poutní mše v Dražicích – 
10 h – celebruje P. Alois Křišťan SDB 

 28. 6. – Emauzy - 17.45 h - Setkání 

seniorů 

 29. 6. – čtvrtek – 17.45 h - Večer 

chval 

 30. 6. – pátek - 17.45 h - venkovní 

Klokotská křížová cesta  
 2. 7. – neděle 10 h – primiční mše 

svatá P. Petr Dombek OMI  

 2. 7. – neděle – 10 h - dětská mše  
 

 

http://www.dcm.bcb.cz/
http://konference.cho.cz/
http://www.goodwork.cz/


 1.6. čtvrtek památka sv. Justina, mučedníka  

Emauzy - 18.00 - přednáška Amoris laetitia - Petr Štica

 2.6. pátek první pátek v měsíci - adorace v kostele 11-16.30 h, 

16.30 h - růženec a svátost smíření, 17 h mše sv. 17.30-18.45 h adorace s modlitbami,

 18.45-20.30 h tichá adorace       svátost smíření 17.30-20.30 h

 3.6. sobota

 4.6. neděle

   14 h žehnání motorkářům    4. - 12. 6. Novéna P. M. Fatimské 

5.6. pondělí Památka sv. Bonifáce   Pouť u Jezera - Chotoviny - 17 h - Mons. Adolf Pintíř    Kurz víry 18.15 h

6.6 úterý Emauzy - 15.45 h Modl.matek     Emauzy 18.00 přednáška KAPLIČKY - Ludmila Mikulová

8.6. čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

9.6. pátek

10.6. sobota Misijní klubko 7.30 odjezd na výlet                  Kněžské svěcení Hünfeld - Petr Dombek, Karel Mec

11.6. neděle

12.6. pondělí Emauzy - Kurz víry - 18.15 h

13.6. úterý Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve                    Fatimský den       18 h farní rada

14.6. středa Emauzy - 17.45 posezení u čaje nad Biblí

15.6. čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně- doporučený svátek

16.6. pátek

17.6. sobota Drhovice 11 h - žehnání praporu a hasičského auta

18.6. neděle Slavnost Těla a Krve Páně - eucharistický průvod      Den otců        Emauzy - 18 h - CHO

19.6. pondělí Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa          Emauzy - Kurz víry - 18.15 h

21.6. středa Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

23. 6. pátek

svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h 

23.-24. pá-so

24.6. sobota Slavnost Narození sv. Jana Křtitele          Malá pouť k Velkému srdci Panny Marie s P. Janem Böhmem  

24.6. sobota

25.6. - neděle 12. neděle v mezidobí              15 h v kostele Triduum modliteb matek                    mše sv. v 10 h

26.6. pondělí Emauzy - Kurz víry - 18.15 h

28.6. středa sv. Ireneje, biskupa a mučedníka                  17.45 setkání seniorů

29.6. čtvrtek

30.6. pátek 

svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h 

červenec 2017

1.7. sobota 10 h primice P. Davida Mikluše - děkanský kostel

2.7. neděle neděle 10 h – primiční mše svatá P. Petr Dombek OMI 

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

                                                           P. Karl Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860

           Pastorační asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

                                          Mgr. Jana Ryjáčková, tel.: 730 572 937 (731 402 906)

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

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

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

po mši - venkovní křížová cesta                  15 h kající pobožnost pro děti         18 h táborák na zahradě

 svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h              17.45 Večer chval

Klokoty - události - červen 2017

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů     17.45 h - Večer chval

památka sv. Karla Lwangy          1. sobota v měsíci - P. Pius Zdeněk Vágner O.Praem.

Noc kostelů ( 18 - 22 h )                                                      svátost smíření po domluvě 17.30-20.30 h

Dražice - 10 h - poutní mše sv. - P. Alois Křišťan SDB                     16 h řeckokatolická mše sv.

Triduum Modliteb Matek od 15.45 h v Emauzích, po mši adorace    

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

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

Č. Budějovice -kněžské svěcení Davida Mikluše a Pavla Bicka - 10 h katedrála sv. Mikuláše

16 h klokotské hodinky, svátost smíření, 16.30 h růženec, 17 h  mše sv.  18 h táborák na zahradě

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

Pokud není uvedeno jinak,      

mše sv. každý den                

po-so 17 h,                       

ne 10 h                                 

středa- nemocnice - 18.30 h  

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

Slavnost Seslání Ducha sv.      Sbírka na potřeby diecéze                                mše sv. v 10 h 

mše sv. v 17 h - svátostné požehnání, poté posezení v Emauzích

Slavnost Nejsvětější Trojice                                                             

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

 


