
 

Milá farní rodino, 

máme před sebou čas prázdnin, čas 

dovolených. Chci vám k němu nabídnout 

tuto úvahu:  

"POČKAT" NA SVOU DUŠI 
Ve volných chvílích je dobré "počkat" 

na svou duši, která zůstala někde ve světě 

hektiky, povinností, plánování, a "nechat 

ji k sobě přijít". 

Ve zklidnění a uvolnění je člověk otevřen 

pro zcela nové zkušenosti, vnímá 

vědoměji své já, své tělo, dech, tlukot 

srdce, sluneční paprsky, ale i blaho-

dárnost stínu.  

Člověk vidí kolem sebe věci, které jinak 

ve spěchu přehlédne. K tomu často 

nepotřebuje ani zrak a sluch, ale jedno-

duše srdce...      (převzato z Pastorace.cz) 

+P. Jiří Můčka, OMI 

 

 

1. ČERVENCOVÁ SOBOTA 

P. Martin Bětuňák, farář v Třeboni 

1. července 2017  

začátek 16 h – Klokotské hodinky 
 

 
 

Příměstský tábor Klokoty 

poutní dům Emauzy 31. 7. – 4. 8. 2017 
hlavní program: 8-16 h 

Přihlašování je možné do 16. července  

 na uvedených kontaktech: 

Marie Šittová , majasittova@seznam.cz, 

 776 707 268    Markéta Frejlachová, 

Mfrejlachova@gmail.com, 739 182 739 
 

 
 

Primiční mše svatá: 

P. David Mikluš – 1. 7. – 10 h  

děkanský kostel Tábor 
 

Mše svatá s novokněžským požehnáním 

na Klokotech: 

 P. Petr Dombek – neděle 2. 7. -10 h 

P. Pavel Bicek – neděle  9. 7. – 10 h 

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

                           - sobota 12. 8. – 8 h  
  

 

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! 

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


 
NÁŠ KARDINÁL 

V Českých Budějovicích byla vydána 

publikace Náš kardinál – jihočeské 

vzpomínky na Miloslava Vlka, autorem 

je Radek Gális. Na 240 stránkách se 

poutavě rozvíjí život tohoto jihočeské-

ho rodáka od mládí až do posledních 

dnů života. Autor shromáždil kromě 

vzpomínek Miroslava Vlka i zprávy 

pamětníků a jeho přátel. Vylíčen je 

i vztah M. Vlka k Danielu Hermanovi. 

S jeho matkou chodil do školy, rovněž 

vzpomínky P. Václava Hese, biskupů 

Kročila i Posáda i farníků.  

Dojemná je i zpráva Jaroslavy Hasilo-

vé, snachy Bohuslava Hasila, kterého 

při převádění před komunistickými 

represemi zastřelili „ochránci hranic“. 

Je vylíčena krutost režimu, který se 

mstil za to, že další dva jeho bratři 

přežili, zachránili hodně lidí a jeden 

z nich dnes žije v Americe a Josef 

Hasil si vysloužil titul král Šumavy. 

Rodina prožila útrapy komunistického 

vězení. 

Při velkém pohřbu matky Hasilové byli 

tři kněží - P. Vlk vyprávěl její životní 

příběh, jaký skutečně byl, ne vylhaný 

režimem. Jaroslava Hasilová říká: Byli 

jsme vyvrhelové společnosti, mám 

pocit, že tomu někteří věří dodneška. 

Ovšem nemůžeme čekat nic dobrého 

od těch, kteří nám ublížili.“ Msta 

režimu proto dolehla na P. Vlka ztrátou 

„státního souhlasu“. Nesklonil se však 

před režimem, každé jeho násilné 

přeložení bylo provázeno odporem 

farníků, on ve všech místech svého 

působení zakládal církevní společenství 

a po pádu komunismu prohlašoval, že 

je třeba, aby si společnost uvědomila, 

že církev je schopná díky vracenému 

majetku pomáhat druhým. Hlásal, že 

žádný politik – jak se dělo v jižních 

Čechách, nemá právo ho zdaňovat, 

protože je to proti ústavě.  

Kardinál Vlk využil plně svůj život 

ve prospěch šíření pravdy. 

Toto vynikající dílo je možno objednat 

prostřednictvím farnosti Klokotské. 

Dr. František Rytíř 

 

 

První červnová sobota 3. 6. 2017 

Probíhala v předvečer slavnosti Seslání 

Ducha sv. a pozvání přijal P. Pius 

Zdeněk Vágner O.Praem. Po klokot-

ských hodinkách, svátosti smíření 

a růženci následovala mše sv. a svá-

tostné požehnání. Velkým přínosem 

v této bohoslužbě bylo kázání a výklad 

jeho obsahu. Při představě vidění hro-

mady suchých kostí, které se postupně 

polepí šlachami, pokryjí masem a kůží, 

ale stále něco chybí. Až teprve 

vdechnutím Ducha svatého dochází 

k oživení mnoha zástupů lidí – zázrak 

lidství nabývá své síly Božím darem 

Ducha svatého. P. Pius zdůraznil tři 

momenty dnešního dne:  

1.je první sobota v měsíci. 

2.probíhá první požehnání Duchem 

svatým a uvědomování Boží lásky, 

milosrdenství a moudrosti. 

3.vzpomněl památky sv. Karla Lwangy 

a jeho druhů.  

Prosme Boha, abychom i my dokázali 

v tomto Duchu sv. žít a naše před-

sevzetí získaná při dnešní slavnosti 

abychom dokázali naplnit. 

Přijď Duchu svatý a naplň mé srdce 

darem moudrosti, abych při obdivování 

krásy stvoření vždy viděl stopy 

Stvořitele a hledal své štěstí jen v něm. 

Ing. Eva Bulířová



První sv. přijímání na Klokotech  
 

V neděli 28. 5. se rozezněly zvony 

v poutním kostele Nanebevzetí Panny 

Marie na Klokotech a svolávaly na 

bohoslužbu. Sluníčko zářilo nejen na 

obloze, ale i v očích a srdcích dětí, kte-

ré v tento den poprvé přistoupily 

ke svatému přijímání. 

Anička, Filip a Vojta se stali součástí 

největší rodiny. Děkujeme paní            

J. Pecherové a P. Jířímu za krásný  a 

citlivý přístup k dětem, celoroční 

přípravu a sváteční atmosféru, kterou 

vytvořili.                                          I.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů v Klokotech 
 

Letos jsme opět v našem kostele prožili 

hezkou noc kostelů. Třebaže byl 

průběh večera ovlivněný restauro-

váním, navštívilo Klokoty přes 200 

lidí. A podle záznamů v knize návštěv 

byl program velmi úspěšný. Navzdory 

lešení byl zpřístupněn kostel, ambity, 

nárožní kaple i věž kostela. 

V každé nárožní kapli byl připraven 

jiný program. Například u sv. Vojtěcha 

bylo možné vidět kostnici, v kapli sv. 

Anny pan kronikář seznámil s kro-

nikou, bylo možné vidět výstavu 

kostelů, kaplí a kapliček na Táborsku. 

V kostele pak byly uvedeny zajímavé 

přenášky. Velmi zajímavá a detailní 

byla přednáška restaurátorů, kteří 

v současné době v kostele pracují. 

Vypovídala o jejich velmi odpovědném 

přístupu a zápalu. 

Další zajímavá přednáška byla na téma 

adopce na dálku přednesená panem 

Nádvorníkem, který pracoval jako 

dobrovolník přímo v Ugandě s dětmi, 

kterým prostředky z tohoto programu 

umožňují získat vzdělání a dát tak šanci 

na lepší život. Do adopce na dálku je 

zapojena i naše farnost. 

Komentovanou prohlídkou kostela pak 

opět zaujal o. Karel. 

Současně s těmito akcemi pak probíhal 

v ambitech program pro děti, které 

vesele tvořily a bavily se. 

Pro všechny pak bylo připraveno 

pohoštění v ambitech. 

Večer byl zakončen hudbou a zpěvem. 

Myslím, že se Noc kostelů na Klo-

kotech vydařila a že se zase „pár“ lidí 

s  naším kostelem seznámilo.  

   Ing. Eva Kozáková 

 

Děkujeme všem, kteří 

pomohli s přípravou, 

průběhem 

i úklidem po Noci kostelů, 

všem, kteří přispěli 

buchtami, pomocnou rukou  

i modlitbami!!! 



ŽEHNÁNÍ MOTOREK  

Dne 4. 6.2017 se na Klokotech konal 

nultý ročník Žehnání motorek. Jela 

jsem tam na svém novém skůtru spolu 

s kamarádem, který jel na motorce. 

V kostele byla krátká pobožnost. O. Jiří 

zdůraznil používání rozumu při řízení, 

nabádal nás k opatrnosti a přidal svůj 

příběh, kdy se v autě kochal krajinou 

a naboural do jiného auta. Poté, 

následovala společná modlitba u oltáře. 

Nato jsme šli ven ke svým 

motocyklům. Nejprve jsme byli požeh-

náni my, motocyklisté, jak uvedl o. Jiří, 

jsme na 1. místě, a až poté motorky. 

Chvíli jsme ještě pohovořili. O. Jiří se 

modlil k Panně Marii Klokotské za 

příznivé počasí, a tak, přestože bylo 

celou dobu zataženo, nespadla ani 

kapka vody. Fotografie z této požeh-

nané akce můžete najít na facebooku 

ŘFK Klokoty. Děkujeme Bohu za 

ochranu na cestách.       V. Andreasová  

 

Farní pouť Jistebnické farnosti  

Dne 26.-28.5.2017 jsem se zúčastnila 

poutě do Polska a na Slovensko. Vedl ji 

a skvěle organizoval o. Mariusz, jemu 

patří velký dík za vše, co pro nás 

připravil. Jeli jsme s řidiči Jiřím 

Filipem a Milošem Kučerou, kteří nám 

cestu zpříjemňovali pohodou, úsměvem 

a občasnými vtípky :-). V pátek jsme 

vyrazili ve 4 hodiny ráno a naše cesta 

vedla do Krakowa. Navštívili jsme 

poutní místo Božího milosrdenství 

a Centrum sv. Jana Pavla II. Měli jsme 

zde mši svatou, kde nám česky 

hovořící polský kněz o. Seweryn řekl 

o Polácích, že třebaže je 90% katolíků, 

jen 40% navštěvuje kostel a 15% chodí 

ke svátostem. Večer jsme podnikli 

výpravu do solného dolu Wieliczka. 

Patří mezi nejstarší světové solné doly 

vůbec a je zapsán v UNESCO. Horníci 

zde v minulých časech vytvářeli sochy, 

reliéfy. Pro mne byl nejkrásnější reliéf 

Poslední večeře, vytesaný podle světo-

známé fresky da Vinciho. Ten se na-

cházel ve velké kapli, kde se dodnes 

konají mše a obřady. Další den jsme 

jeli do Zakopane Krzeptowki 

na prohlídku kostela Panny Marie 

Fatimské a svatyně Panny Marie 

z Fatimy, která byla postavena jako dík 

za záchranu života Jana Pavia II. 

po atentátu dne 13. 5. 1981. Poté jsme 

se ubytovali a dostali výtečný oběd 

a ochutnali místní speciality, např. 

bigos. Večer jsme měli na výběr zůstat 

na chatě, projít si okolí nebo jet 

na prohlídku do Zakopaného. V neděli 

byla mše na nádherném poutním místě 

Panny Marie Zjevující zázračnou 

medailku. Měli jsme zde možnost vzít 

si zázračné medailky pro svou rodinu, 

přátele i známé. Místní kněz nám 

vyprávěl o tom, jak a komu byla 

medailka zjevena (sestře Kateřině 

Labouré ve Francii r. 1830). Máme ji 

nosit s důvěrou a přinese nám ochranu 

a milosti od našeho Otce na nebesích. 

Po snídani byl odjezd do Levoče, kde 

jsme si prohlédli kostel sv. Jakuba 

a navštívili Baziliku Navštívení P. Ma-

rie nad městem, kde byl nádherný 

výhled na okolní krajinu. Patří mezi 

nejstarší poutní místa východního 

Slovenska a v roce 1995 ji navštívil Jan 

Pavel II. a s ním 650.000 poutníků. 

Domů jsme pak dojeli bez průtahů 

a krásné zážitky a milosti plus ochrana 

Boží nás sytí dodnes.    V. Andreasová 



Posezení manželů      

V neděli 28. 5. se v Emauzích 

uskutečnilo historicky první Klokotské 

setkání manželských párů. Autorem 

a iniciátorem akce je P. Jiří Můčka, 

OMI. Zúčastnili se jak zástupci párů 

oddaných zde v posledních pěti letech, 

tak páry, které pro nás organizovaly 

přednášky v rámci předmanželské 

přípravy. Někteří dorazili i s potomky, 

což jistě přispělo k celkově příjemné 

a neformální atmosféře. Na úvod si pro 

nás manželé Poláčkovi z Diecézního 

centra pro rodinu připravili prezentaci, 

týkající se nejčastějších konfliktů 

v manželství a jejich příčin. Nás, ještě 

ne tak dávno oddané, v následující 

diskusi překvapilo a do jisté míry též 

povzbudilo, že mnohé z typických 

"konfliktních" situací se netýkají jen 

nás, ale i jiných párů, bez ohledu na to, 

zda jsou z Čech, Slovenska, či 

Rwandy, zda mají římskokatolické, 

či jiné vyznání a bez ohledu na to, zda 

jsou svoji dva roky, či dvacet let. 

Zkušenější páry nabídly osvědčené ra-

dy k řešení různých rizikových situací. 

Jednou z mnoha zajímavých myšlenek 

z prezentace manželů Poláčkových 

byla ta, že ideální manželství - tedy 

manželství bez hádek a nedorozumění - 

neexistuje. Stejně jako při tréninku 

fotbalového mužstva je i v manželství 

naivní představa, že po jediném 

tréninku budou následovat už jen 

vítězství - tedy že po jednom vyřeše-

ném konfliktu jsou všechny problémy 

navždy zažehnány. Dle mého názoru je 

důležité si i taková zdánlivě jedno-

duchá fakta připomínat, protože dnešní 

společnost mnohdy bere lidské bytosti 

spíš jako "spotřební zboží", kdy se 

partneři při prvním náznaku neshody 

raději rozcházejí s domněnkou, že až 

najdou toho pravého/ tu pravou, vytvoří 

spolu právě ten ideální vztah, kde 

neshody neexistují. Díky svému 

zaměstnání, ve kterém často hovořím 

s lidmi nejen o zdravotních, ale také 

o osobních strastech, jsem s překva-

pením zjistila, jak moc je tato - pro nás 

tak absurdní - představa mezi lidmi 

rozšířena. V diskusi jsme se mimo jiné 

dostali i k dalším neobvyklým otáz-

kám, jako např. předem domluvené 

sňatky - k tomuto tématu do diskuse 

přispěli také manželé Uwamahorovi se 

zajímavými fakty z historie Rwandy. 

Celkově nám setkání manželů přineslo 

nejen možnost opět se vidět s páry, 

s nimiž jsme absolvovali předman-

želské kurzy a vyslechnout si před-

nášku a rady do společného života od 

manželů Poláčkových, Sovadinových 

a dalších, ale hlavně pocit, že v tom 

nejsme sami. Odcházeli jsme s manže-

lem povzbuzeni, s pocitem nejen 

příjemně, ale i užitečně prožitého 

odpoledne a s jistotou, že setkání 

manželů bychom v případě zájmu 

každému vřele doporučili. 

MUDr. Tereza Laurynová 
 

Výzva pro rodiče na mateřské                        
Od června probíhá v Emauzích klub 

Benjamínek pro děti předškolkové 

i školkové (někdy zavítají i školáci) 

a jejich rodiče. Každou středu se setká-

me s klaunem Benjamínkem, prožijeme 

společnou modlitbu, poslechneme si 

krátké povídáni nebo příběh, něco si 

vyrobíme, pohrajeme si (máme nemoc-

nici Matky Terezy, policejní stanici, 

postupně zařizujeme kostel) a hlavně 

jsme spolu a je nám spolu dobře. A tak, 

kdo třeba ještě váháte, přijďte mezi 

nás.  V létě má i Benjamínek 

prázdniny, ale hned v září se na vás 

bude těšit.                                 Pavla V. 



 



Táborsko jako duchovní krajina  

V úterý 6. 6. od 18 hodin proběhla 

přednáška paní Ludmily Mikulové 

na téma kostely, kaple, kapličky a kří-

že. Přednáška začala rozdělením koste-

lů do stavebních slohů a ukázkou 

fotografií jejich hlavních charakteristik. 

Poté následovaly fotografie varhan 

v nich umístěných a rozdělení dle 

způsobu jejich zkonstruování. Čas 

neúprosně letěl, v závěrečné části došlo 

na kaple a kapličky, podle způsobu 

využití a to jestli do nich jde vstoupit a 

na ty jen se soškou nebo obrázky. Na 

konec jen v rychlosti různé zvonice a 

kříže. Paní Mikulová má zmapováno 

přes 400 obcí na Tá-borsku, tak by si 

přednáška jistě zasloužila pokračování. 

Jménem farní-ků paní Mikulové děkuji 

a těším se na pokračování a na 

zprovoznění webové stránky kde budou 

na mapě okresu zaneseny všechny 

kostely, kaple, zvonice a kříže.  

Jan Lexa 

 

Kontejner pro Haiti, sbíráme –

 vybavení pro šicí dílnu, školní 

pomůcky, knihy do školní knihovny, 

sportovní potřeby, zdravotnické potře-

by, letní oblečení a obuv (pro děti 

i dospělé), hygienické potřeby, nářadí 

(opravářské, zahradnické) a mosky-

tiéry. Sbírková akce trvá do 30. září 

2017. Pokud byste měli zájem do 

sbírky přispět, je možné věnovaný 

materiál doručit buď poštou či osobně 

(v pracovní dny od 9 – 15 h) na adresu: 

Arcidiecézní charita Olomouc, 

Křížkovského 6, 779 00 Olomouc. 

Kromě materiálního daru můžete 

přispět i finančně na zajištění 

administrativních nákladů a to na účet 

43-9935450227/0100 či modlitbou 

za úspěšný zdar celé akce. 

VELEHRAD 2017 (17. ročník) 
Dny lidí dobré vůle 4.-5. 7. 2017; 

www.farnostvelehrad.cz 

 

OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ  

 1. 7. - 1. sobota – P. Martin Bětuňák 

 2. 7. – neděle 10 h – primiční mše 

svatá P. Petr Dombek OMI  

 2. 7. – neděle – 10 h - dětská mše  

 7. 7. – 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 ado-

rační službu (také na páteční adorace). 

 4. - 12. 7. - Novéna P. M. Fatimské 

 9. 7.  neděle 10 h – P. Pavel Bicek 

novokněžské požehnání 

 9. 7.- neděle – Pohnání – poutní mše 

svatá v 11.30 h 

 11. 7. – úterý – 18 h - Emauzy – 

Farní rada 
 16. 7. – neděle – sbírka na opravu 

kostela 

 23. 7. – neděle – 16 h – 

řeckokatolická mše sv. 
 28. 7. – pátek - 17.45 h - venkovní 

Klokotská křížová cesta  
 30.7. - neděle -  Poutní mše ke sv. 

Anně – Meziříčí – 11.30 h  
 

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní 

setkání mládeže v Olomouci. 

Jedná se o mimořádnou příležitost jak 

zakusit společenství svých vrstevníků, 

společenství církve. 

Přihlásit se je možné na webu: 

olomouc2017.signaly.cz 

http://www.farnostvelehrad.cz/


 

  1.7. sobota primice P. David Mikluš - Tábor-děkanský kostel - 10 h

1. sobota - P. Martin Bětuňák, farář z Třeboně

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

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

  2.7. neděle 13. neděle v mezidobí  10 h mše sv. pro děti, P. Petr Dombek - novokněžské požehnání 

  3.7. pondělí svátek sv. Tomáše, apoštola                          4. - 12.7. novéna k P. Marii Fatimské

  4.7. úterý Památka sv. Prokopa, opata                 Společenství Modlitby matek - 15.45 - Emauzy 

  5.7. středa Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy - doporučený svátek

      nemocnice - mše sv. 18.30 h                                          státní svátek  mše svatá v 17 h

  6.7. čtvrtek

  7.7. pátek

9.7. neděle 14. neděle v mezidobí     mše svatá v 10 h s novokněžským požehnáním - P. Pavel Bicek

11.7. úterý svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy                        Emauzy - 18 h Farní rada     

13.7. čtvrtek Fatimský den                                                                             

14.7. pátek

15.7. sobota památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

16.7. neděle 15. neděle v mezidobí      sbírka na opravu kostela                     mše svatá v 10 h

19.7. středa                                                                                                        nemocnice - mše sv. 18.30 

21.7. pátek

22.7. sobota Památka sv. Marie Magdalény   

23.7. neděle 16. neděle v mezidobí   mše svatá v 10 h s novokněžským požehnáním - P. David Mikluš

 Jistebnice - poutní mše sv. kaple sv. Maří Magdalény - 15 h 16 h řeckokatol. mše

25.7. úterý Svátek sv. Jakuba, apoštola 

26.7. středa

28.7. pátek Velká klokotská kříž. cesta 17.45 h   svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 – 20.30 h

29.7. sobota Památka sv. Marty

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

ze srpna  2017

  5.8. sobota

11.8. pátek

12.8. sobota

13.8. neděle

  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.

Velká klokotská pouť - mše sv. s novkněžským požehnáním - 8 h -  P. David Mikluš

hlavní mše sv. 10 h Mons. Jan Baxant, 14 h beseda, 15 h Klokotské hodinky

mše sv. 10 h - Mons. David Henzl, 15 h Klokotské hodinky se svátost. požehnáním

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

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

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

Pohnání - poutní mše sv. - 11.30 h          9. - 16. 7. farní tábor pro děti - Emauzy 

památka bl. Hroznaty, mučedníka   svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30

 svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 – 20.30 h

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie             nemocnice - mše sv. 18.30               

1. sobota – P. Jan Kuník - 16 h Klokotské hodinky 16.30 růženec 17 h mše sv., posez. v Em.

mše sv. 17 h s P. Václav Hes            

Klokoty - události - červenec 2017

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

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

Pokud není uvedeno        

jinak, mše sv.            

každý den               

po-so 17 h,            

ne 10 h, středa 

nemocnice 18.30

1. pátek - adorace 11 - 16.30 h, 16.30 růženec a svátost smíření, mše sv. 17 - 17.30 - 18.45


