
 
 

Milí farníci, farnice a poutníci.  

Rád bych zavedl novou tradici, a to 

Hromniční pouť otců a matek.  
V letošním roce tento den připadá  

na pátek 2. února. Nechme se inspi- 

rovat Josefem a Marií, kteří přinesli 

dítě Ježíše do chrámu, aby ho podle 

zákona Mojžíšova obětovali Hospo- 

dinu.  

Přijďme  i  my,  pokud  zima dovolí  i  

s dětmi (a nemusí to být jen miminka, 

ale třeba i adolescenti), prosit našeho 

nebeského Otce o požehnání pro naše 

děti. Prosím Hnutí modlitby matek, aby 

bylo také přítomno. Připutujme prosit 

Pannu  Marii  Klokotskou  za  ochranu  

a dar víry pro naše děti a odvrácení zla 

od našich rodin. Nechal jsem se oslovit 

farností Šternberk, farářem je zde 

spolužák z ročníku P. Antonín Pechal, 

kde tuto tradici založili. Popeleční 

středou pak 14. 2. vstoupíme do doby 

postní. V postní době jsme podněcováni 

k tomu, abychom vychovávali svá srdce 

k touze a lásce k Bohu. Jak říká svatý 

Augustin: „Bůh – tato jediná slabika je 

vším, po čem toužíme.“ (Benedikt 

XVI.) Každoroční prožívání postní 

doby je příhodný čas pro vystoupení  

na posvátnou horu Velikonoc. Postní 

doba připravuje katechumeny i věřící  

na slavení velikonočního tajemství…  

Ve dnech 31. 1. – 11. 2. 2018, v rámci 

Papežských misijních děl a Mariánské- 

ho misijního díla, navštíví Hana Kou-

kalová a Olga Švecová Srí Lanku. Jedná 

se o projekt Cesta čaje. Doprovázejme 

je modlitbou. Už nyní se těšíme na je- 

jich vyprávění po návratu.  

                         + P. Jiří Můčka, OMI 

*********************************************************************** 

 

Páteční křížové cesty v našem kostele 

v postní době  16.30 h 
 

16. 2. OMI laici 

23. 2.  Neokatechumenát 

  2. 3. Farní rada 

  9. 3. Modlitby matek 

16. 3. CHO           

23. 3. děti 

30.3. Velký pátek - o. Jiří, OMI – 

venkovní KC – 15.30 h 

 

 

 

Postní duchovní obnova  

na Klokotech 
sobota 17. března 2018 

P. Günther Ecklbauer, OMI 

 
 

Neděle 11. 2.  

P. Marie Lurdská  

udělování svátosti   

pomazání nemocných 
 

 

 



Nemocniční kaplan 

Od září působím v táborské nemocnici. 

Navštěvuji pacienty po celé nemocnici, 

ale ne všechny, protože nemocnice 

Tábor má 460 lůžek. Hovořím s lidmi, 

kteří jsou třeba smutnější, osamělí nebo 

se těžce vyrovnávají s nepříjemnou 

diagnózou. Vyskytuji se hodně na 

Oddělení následné péče, kde chodím 

takřka pokoj od pokoje, ale nemocné 

navštěvuji i na ostatních odděleních. 

Někdy mne za pacientem pošlou 

sestřičky, jindy známí nebo jiní pacienti. 

Nebojte se mne upozornit, že "paní se 

kterou sedávám v kostele, je zrovna  

ve špitále". 

Řeč o víře nezačínám. Každému se 

představím, zeptám se, jak se mají, 

odkud jsou... Když slyší, že jsem 

kaplan, často začnou o víře sami. Když 

je někdo věřící, ptám se, jestli se chce 

společně pomodlit, přinést svaté 

přijímání, zavolat kněze atd. Častěji 

chtějí požehnání  - křížek na čelo. Ale  

s většinou lidí hovořím "civilně" o jejich 

starostech a radostech, o rodině, nemoci 

atd. Občas mluvím s příbuznými 

pacienta, snažím se je povzbudit. 

Vyslechnu také mnohé starosti 

pracovníků v nemocnici. 

Hodně lidí se mne ptá, jestli sloužím  

v nemocnici mše. Nikoli, protože jsem 

jáhen. Mše slouží každou středu večer 

obětavě kněží z Klokot, většinou otec 

Mariusz. 

Mám sice kancelář v 6. patře budovy C, 

pracovna č. 600, ale moc mne tam 

nenajdete, protože chodím navštěvovat 

pacienty po celé nemocnici. Nejlepší je 

zavolat mi na mobil: 737 266 125  

                             Mgr. Václav Mikula  
 

Mše sv. v nemocnici 
každou středu 18.15 h (ZMĚNA)  

interní oddělení 2. patro. 

Nemocnice - svátost smíření, poma- 

zání nemocných, přinesení eucha- 

ristie můžete nahlásit Václavu Mikulo- 

vi, nebo se můžete domluvit přímo  

s P. Mariuszem Piwowarczykem, OMI 
– 731 138 431 
 

 

Národní týden manželství 

KAREL A ZITA 

manželství blahoslaveného Karla 

Rakouského (1887-1922), českého 

krále a rakouského císaře, a Zity 

Parmské (1892-1989) jako inspirace 

pro dnešek 

přednáška Markéty Frejlachové 

Emauzy - čtvrtek 15. 2. v 18 h 

hlídání dětí po dobu přednášky 

zajištěno 
 

 

ČKA zve na přednášku  

Pojetí muže a ženy  

v Bibli u sv. Pavla. 

Je lépe muži bez ženy? 

Je muž hlavou ženy? 

Nebo byl Pavel prvním feministou? 

přednáší 

PhDr. Jan Samohýl, Ph.D. 

ředitel školy Orbis-Pictus v Táboře 

pedagog na Katolické teologické 

fakultě UK v Praze 

EMAUZY - 21. 2. - středa - 18 h 
 

 

Prosba o pomoc… 23. a 24. 2.2018 
V pátek přijedou do Tábora účastníci 

diecézního ministrantského 

florbalového turnaje -každý, kdo by 

měl nějakou možnost zapojit se do 

organizačního zajištění tohoto turnaje, 

je vřele vítán. Kontakt  776707268 

Dále prosíme o občerstvení (buchty). 

Přinést v pátek do 18 h do Emauz. 

Děkujeme za pomoc! M. Šittová 
 



Klokotská burza - 3.3.2018 
Máte doma zachovalé oblečení, boty, 

hračky, nebo něco co leží na poličce, 

nechcete to vyhodit a zároveň už to 

nepotřebujete? Darujte to do naší 

burzy a  přijďte si za to vzít něco 

jiného, co Vás potěší anebo se Vám  

to hodí. Na burze budou věci zdarma 

(nebereme staré věci – staré kabáty, 

obleky, staré košile, knihy). 

Věci, prosím, noste v 

igelitových pytlích!!! 

Sběr těchto věcí se bude konat 

 od 1. 2. do 1. 3., 

vždy ve čtvrtek od 18 – 18.30 h  

v  Emauzích na Klokotech. 

pí Tomášová 608153042 

Burza - 3. března 2018 od 9 – 11 

hodin - Emauzy - Klokoty 

 

Misijní cesta na Srí Lanku 
„Ve dnech 31. 1. - 11. 2. budeme spolu  

s kolegyní Olgou Švecovou na misijní 

cestě na Srí Lance. Z ní bychom chtěly 

připravit  vstupy  do  škol  a přednášky  

do farností na téma Cesta čaje. Mnozí 

jste  nám  pomohli  sehnat  prostředky  

na cestu. Na místě už nás očekává místní 

ředitel Missio Srí Lanka. Všem moc 

děkujeme! A stále také prosíme o vaši 

modlitbu za zdar téhle cesty.  

Zprávy se budou objevovat na webu  

a fcb missio.cz. 

Chtěly bychom s kamarádkou Olgou 

připravit  vzdělávací  programy do zá- 

kladních a středních škol, které mapují 

cestu čaje ze Srí Lanky až na náš stůl,“ 

vysvětluje Hana Koukalová, diecézní 

ředitelka Papežských misijních děl. 

„Budeme hovořit o projektech Missio, 

které z ČR podporujeme a které při naší 

cestě vedle plantáží navštívíme,“ 

pokračuje s tím, že nejsou žádnými 

cestovatelskými nováčky.  

 

Olga Švecová z Diecézního kateche-

tického střediska, zástupkyně pro České 

Budějovice, byla před lety dobrovolnicí 

v Jihoafrické republice. Po návratu ji 

zvali do farností a škol, aby o pobytu 

vyprávěla. Hana Koukalova navštívila 

už Filipíny, překládá zprávy z misií, 

přednáší  ve  farnostech  a  na  školách  

o propojení církve skrze vzájemnou 

modlitbu a pomoc. 

Obě přítelkyně jednou u čaje pře-

mýšlely, jak směřovat činnost dál. 

Jednou ze zemí, s níž je církev v ČR 

propojená v rámci Papežských 

misijních děl, je Srí Lanka. „Zde 

podporujeme chod tří domovů pro děti, 

jejichž rodiče pracují nebo pracovali 

na čajových plantážích,“ vysvětluje 

Olga Švecová, která s projektem o čaji 

přišla. 

Soukromé popíjení 

Obě ženy se na Srí Lanku vydávají s po- 

žehnáním a doporučením českého ná-

rodního ředitele Papežských misijních 

děl. Na místě se o ně postará a projekty 

ukáže jeho tamější protějšek P. Basil 

Fernando. „Studujeme srílanské reálie a 

zajímavosti, abychom byly připravené,“ 

pokračuje Hana Koukalová.  

Peníze na cestu a poplatky se rozhodly 

získat tak, že vytvořily projekt na we-

bových stránkách, které tuto službu 

nabízejí, a kam mohli dárci přispět 

libovolnou částkou. „Všem dárcům 

nabízíme odměny, pošleme jim ze Srí 

Lanky pohled, přivezeme náramky a 

kamínky nebo originální sešit 

zhotovený z papíru, vyráběného ze slo- 

ního trusu. Jako protihodnotu poskytne- 

me přednášku pro děti i dospělé o cestě 

čaje i s jeho popíjením.“   

  

    Radek Gális   

http://missio.cz/


Tříkrálové 

koledování 
2018  

na Klokotech 

 

Každý rok tady 

váženému čtenáři 

popisujeme radost z dobře vykonané 

práce, radost z poci-tu, že dobří a 

ochotní lidé jsou a budou. Letos jsem si 

trochu jinak uvědomila, jak obrovské 

úsilí vyžaduje zorganizování akce toho-

to formátu. Příprava sbírky mně připo-

mínala spíše akci profesionálního štábu 

filmařů. Stejně jako v případě filmo-

vých děl musel i tady štáb klokotské 

farnosti nejdříve tvrdě pracovat, než  

se podařilo určit „osoby a obsazení.“ 

Vezměme si tu produkci: zorganizovat 

dobrovolníky/dobrovolnice v roli 

kostýmních výtvarníků – vyrobí koru-

ny, roucha, i ta čerň na vystrčenou bra-

du je dodána, musí se zajistit posvěcení 

kříd, které se následně rozdělí do sáč- 

ků, zajistit doprovod i rodiče, dovoz i 

odvoz dětí a nezbytných propriet, 

rozdělit koledníky do skupinek, nahra-

dit onemocnělé koledníky, někdo musí 

určit koledníkům přesné lokace – tedy 

místa v rozsáhlé oblasti Klokot a 

sídliště na Pražském předměstí, a tak 

podobně. A organizační úsilí přirozeně 

nekončí tím, že hlavní obsazení – tedy 

naše tak úžasné děti a mládež - odejdou 

s úsměvem domů. Film Tříkrálová sbír- 

ka, část 2018 – Klokoty by jistě musely 

skončit závěrečnými titulky se jmény 

všech dobrých duší, které se v něm 

angažovaly. A tady už podobnost  

s filmem končí – akce zapojuje, a co 

víc - spojuje lidi jako takové, všechny 

lidi dobré vůle. Vrátím se k filmové 

hantýrce. Hodnocení: za mě letos 

koledníkům, tvůrcům zázemí, dárcům: 

100%. Post scriptum: jako vždy si 

říkám, že do příště tu informaci 

udržím: černý byl Baltazar! : )  

   Marie Janouchová 

 

Děkujeme Ti Pane za Tvé požehnání, 

které jsme mohli nést, za vybrané 

peníze, které pomohou potřebným,  

za děti, jejich rodiče (kteří je přivedli  

a přivezli) a jejich ochotu pomoct. 
 

Do 7 pokladniček (vedoucí – Frejlacho-

vá M., Kulhánková M., Pecherová J. ml. 

a st., Sovová M., Šittová M., Janou-

chová M.), u kterých se vystřídalo 24 

dětí ( Nela  Candrová,  Štěpán  Sova,  

Vlastimil Sova, Jan Dvořák, Richard 

Tomáš, Jiří Dušek, František Vocíl-

ka, Vojtěch Janeček, Josef Janeček, 

Kristýna Švábová, Filip Burda,  Eliška 

Kašparová, Ondřej Veger, Václav 

Veger, Adam Škrdle, Sofie Burdová, 

Sofie Pěknicová, Kristýnka Chudá, 

Rosťa Janouch, Ondra Sedláček, 

Veronika Síčová, Terezka Síčová, 

Anežka Jandová, Editka Kramářová)  

se dohromady vykoledovalo:  

na Klokotech, Pražském a Náchod-

ském sídlišti 27 040 Kč  
(vloni 23 824 - 5 pokladniček). 

Celkový výtěžek všech 30 pokladniček 

táborských koledníků byl 122 300 Kč 
(vloni to bylo 88 941 Kč – 28 pokladniček). 
Diecézní charita České Budějovice 

celkem vykoledovala 7 018 555 Kč 

(vloni 6 085 970 Kč). 

Celková sbírka Charity České 

republiky  vynesla  102 951 110 Kč 

(vloni 91 873 794 Kč).    
Moc Vám všem děkujeme!! 

   Pecherová J.

 

 



Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,   

Církevní základní škola Orbis-Pictus, Budějovická 825, Tábor 

oceněná Zlatou plaketou Etická škola Vás zve 3. a 4. dubna 2018 od 9 do 16 hodin  

na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2018/19 

Jsme malá škola rodinného typu, vychováváme v duchu křesťanských hodnot, najdete 

u nás laskavé a vstřícné prostředí. 

Nabízíme: 

· Školní vzdělávací program „Učíme se navzájem“ se začleněnou etickou výchovou 

· Používáme vyučovací metody: Kritické myšlení, Kožíškova metoda, Hejného 

matematika pro I. stupeň. 

· Pedagogický tým je proškolen v Etické výchově a Kritickém myšlení. 

· Výuku anglického jazyka od 1. třídy, na druhém stupni konverzace z AJ. 

· Letní a zimní a ozdravné pobyty „Škola na horách“. 

· Široká nabídka zájmových kroužků ve školní družině a školním klubu. 

Jak dítě zapsat:· Vyplnit přihlášku a odevzdat jí ve škole do 28. 3. 2018  

(přihláška je na webu školy – www.orbiska.cz). 

· Je nutné si předem domluvit hodinu zápisu, která by Vám vyhovovala na tel. čísle 

381 251 864 nebo na e-mailové adrese: orbis-pictus@orbiska.cz. 

· K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Dny otevřených dveří: od 9 do 16 h; www.orbiska.cz 

14. února; 21. února; 27. února 2018 

 

Adopce na dálku 

Dnes Vám s velkým potěšením píši tento list, chci Vám napsat o tom, co chci v životě 

dělat. Moje škola se nachází na jedné z ulic v Gonaives. Jsem velice ráda, že mohu tuto 

školu navštěvovat, protože je to moc hezká budova. Na školním dvoře je několik 

stromů. V budoucnu bych chtěla být sekretářka, moc ráda pomáhám své rodině a přá-

telům. V tomto roce ve škole hodně pracuji a mám úspěchy. Ráda vařím a chtěla bych 

dále studovat. Chtěla bych vystudovat účetnictví a stát se ekonomkou. 

Posílám velké objetí.         CARRENARD Sofia 
 

Drazí přátelé, zdravím vás ve jménu Ježíše Krista. Doufám, že se máte dobře a zajímá 

mne, jak se daří vašim rodinám? Všem vám posílám pozdravy. 

Ze všeho nejdříve vám děkuji  za všechno, co jste pro mě udělali - platby školného, 

uniformy, knih a dalších pomůcek. A opět oceňuji vaši službu a lásku, kterou 

poskytujete jak mně, tak i mojí rodině. Modlím se k Bohu, aby vás chránil a žehnal 

vám. Jsem šťastná, že mám přátele,  kteří se o mě starají - jakými jste vy. 

Kéž žijete co nejdéle. Dále mi ještě dovolte, abych vám dala vědět o mém školním 

roce. Nyní mám před třetím trimestrem. Mám před zkouškami a opravdu se snažím 

studovat co nejpilněji, abych dobře obstála ve zkouškovém období. Slibuji vám, že 

zdvojnásobím své úsilí a maximálně využiji čas k učení.  

Ve svém životě na vás nikdy nezapomenu, vždycky budete v mé mysli, protože jste 

toho pro mne tolik udělali, abyste zlepšili a usnadnili moji budoucnost. Moc vám za 

to děkuji. Nakonec vám přeji veselé Vánoce a požehnaný nový rok.  Ať vás Pán 

hojně odmění.        Vaše Irene Nakato 



SBÍRKY 

4. 2. neděle –na nové toalety 

11. 2. neděle –na topení  

          v našem kostele 

25. 2. neděle –na Svatopetrský haléř 

 
Emauzy - 13. 2.2018 – 17.45 h 

Začít znovu aneb Jak dál 

po rozchodu či rozvodu 

20.2., 27.2.,13.3.20.3. a 27.3. 

 

Topení v kostele 

V zimním období se bude v týdnu 

zapínat topení v kostele v prvních  

4 lavicích. 

 

Jarní prázdniny nejen na Klokotech 

7. a 8. 3.  bude pro děti připraven 

prázdninový program - středa - výlet  

do Prahy, čtvrtek - program  

v Emauzích 

kontakty a přihlášky: M. Šittová, tel.: 

776 707 268 majasittova@seznam.cz,; 

M. Frejlachová, 739 182 739 

Mfrejlachova@gmail.com,  

více informací na nástěnce a klokoty.cz 

 

17. 2. – výročí 

schválení kongregace OMI 

 

Loňské posvěcené kočičky  
na popelec přineste, prosíme,  

do neděle 11. 2.  

 

TAMMÍN 9.-11.3.2018  

Bohoslovci zvou mladé muže  

na duchovní víkend v semináři 

více na seminar-praha.cz 

 
 

3. 2. – sobota 

svatoblažejské požehnání 
 

 

Klokotský karneval 
Emauzy - 11. 2. 2018 - 15 h  

 

Zveme děti, mládež,  

rodiče či prarodiče 

v maskách či bez masek! 

 
 

Emauzy - Misijní klubko pro děti 

17. 2. – sobota – 15 h 

„Úvod do doby postní“ 

Zpěv. Hry. Modlitba. Scénka. To vše se 

děje na misijním klubíčku, kde se děti 

společně scházejí. Přijď i ty. Rádi tě 

mězi sebou uvidíme.  
 

Těsíme se na vás 

Jája, Kája, Michal, Nelča, Hanka 
 

 

OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot  

 2. 2 .  - pátek - Uvedení Páně do 

chrámu – Hromniční pouť -  

celebrant P. Petr Dombek, OMI - 

přineste si svíčky 

První pátek v měsíci celodenní 

adorace v kostele 11 - 16.30 h, 
17.30-18.45 h adorace s modlitbami 

a zpěvem, 18.45 - 20 h tichá adorace.  

Adorace a svátost smíření v kostele 

každý pátek 17.30 – 20 h  
Prosíme, napište se v sakristii 

na adorační službu.  

 7. 2. – středa – 17.45 h - Emauzy – 

posezení u čaje nad Biblí 

 13. 2. – úterý - 18 h - Farní rada 

 16. 2. - Večer chval – 17.45 h  
 22. 2. – středa - o. Zdeněk 

Čížkovský, OMI – výročí 

narození  *1921 

 25. 2. – neděle – 16 h – 

řeckokatolická mše sv. 
 28. 2. – středa - Emauzy – 17.45 

h Setkání seniorů 

 

 

mailto:majasittova@seznam.cz
http://klokoty.cz/


    K l o k o t y  2 0 1 8 
  Hlavní poutě 

19. 5. Oblátská pouť (sobota) sv. Evžen de Mazenod, 11 h mše svatá 
  9. 6.  Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 16.30 h modlitba růžence, 17 h mše svatá  
15. 8.  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – 17 h mše svatá – P. Martin Sedloň, OMI 
17. 8.  Vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie, mše sv. v 17 h – P. Jan Kulhánek  
18. 8. Hlavní pouť ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie  

 8 h mše svatá s novokněžským požehnáním  

 Hlavní mše v 10 h – Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský 
 14 h beseda s hostem, 15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním 

 17 h mše svatá - P. Mariusz Piwowarczyk, OMI 

19. 8. Nedělní mše sv. v 10 h – P. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.,  
      arciopat břevnovského kláštera 
 15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním  

 

První soboty na Klokotech květen – říjen 
*16 h modlitba zpívaných Klokotských hodinek  *16.30 růženec, svátost smíření  *17 h mše 
svatá,  po mši následuje svátostné požehnání a beseda v kostele 
5. 5.  P. Jaroslav Karas, administrátor Mladé Vožice     

2. 6.  Mons. Adolf Pintíř, kaplan Českého velkopřevorství Maltézského řádu 

7. 7.  P. Petr Plášil, okrskový vikář v Prachaticích  
4. 8.  P. David Mikluš,  sekretář diecézního biskupa 

1. 9.  P. Petr Dombek, OMI, člen společné duchovní správy farností Plasy a Manětín 
6. 10.  P. Dominik Ettler, farní vikář v Prachaticích 
 

Duchovní obnovy a pravidelné pobožnosti 
 

Postní DO 17. 3. – sobota – P. Günther Ecklbauer, OMI, misionář milosrdenství  
                          14.30-16 h tematická promluva, poté možnost sv. smíření, 16.30 růženec, 17 h mše 

svatá 

Exercicie všedního dne 16. – 18. května (středa-pátek) s P. Martinem Sedloněm, OMI, 
         misionářem milosrdenství  
Adventní DO  15. 12. – sobota – P. Vlastimil Kadlec, OMI, misionář milosrdenství 
   14.30-16 h tematická promluva, možnost sv. smíření, 16.30 h růženec, 17 h mše svatá 

Celodenní adorace  vždy první pátek v měsíci 11-16.30 h; 17.30-20.30 h (zima do 20 h) 

Páteční adorace každý pátek 17.30-20.30 h (zima do 20 h) s možností přistoupit ke svátosti smíření 
Venkovní křížová cesta květen - říjen, poslední pátek v měsíci v 17.45 h,  

    Velký pátek (30. 3.) v 15.30 h, Silvestr (31. 12.) ve 21 h  
 

1. září 2018  Pouť rodin 
 
 

 

ŘKF Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, 39003 Tábor    Mše sv. denně v 17 h 
tel. 381 232 584  e-mail: klokotyomi@volny.cz    v neděli v 10 h  
www.klokoty.cz www.oblati.cz     Zpověď: po-so 16.30-17 h 
Poutnické a turistické skupiny prosíme o nahlášení   pátek 17.30-20.30 h 
na tel. 730 572 937 nebo mail: klokotypoutni@gmail.com                    (zimní období do 20 h) 

mailto:klokotyomi@volny.cz
http://www.klokoty.cz/
http://www.oblati.cz/
mailto:klokotypoutni@gmail.com


 

  1.2. čtvrtek Sběr věcí na burzu - Emauzy - 18-18.30 

  2.2. pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)-Hromniční pouť

mše sv. v 17 h - hlavní celebrant P. Petr Dombek, OMI  

 žehnání svíček a průvod, přineste si svíčky

   3.2. sobota Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka    mše svatá v 17 h se svatoblažejským požehnáním

  4.2. neděle 5. neděle v mezidobí                           mše svatá v 10 h -sbírka na nové toalety

  5.2. pondělí Památka sv. Agáty, panny a mučednice

  6.2. úterý Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků    

 Emauzy - 9.30 - Benjamínek, 15.45 h - Modlitby matek 

 7.2. středa Emauzy - 17.45 - Posezení u čaje nad Biblí           18.15 mše sv. v nemocnici

 8.2. čtvrtek Emauzy - sběr věcí na burzu 18-18.30

9.2. pátek

11.2. neděle

Panny Marie Lurdské - svátost pomazání nemocných        Světový den nemocných

Emauzy - 18 h - CHO                přineste loňské posvěcené kočičky na popelec

13.2. úterý Emauzy - 9.30 Benjamínek     17.45 - Začít znovu...     18 h - Farní rada - OMI dům

14.2. středa Popeleční středa - den přísného postu            mše sv. v nemocnici nebude

15.2. čtvrtek Emauzy - 18 h -  Karel a Zita - M. Frejlachová    Emauzy - sběr věcí na burzu 18-18.30

16.2. pátek Křížovou cestu povedou OMI laici 16.30 h v kostele

svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h + Večer chval

17.2. sobota

18.2. neděle

20.2. úterý

21.2. středa

22.2. čtvrtek Svátek Stolce svatého apoštola Petra   *o. Zdeněk Čížkovský, OMI      sběr na burzu

23.2. pátek Křížovou cestu povede Neokatechumenátní společenství 16.30 h v kostele

Emauzy - 16 h nábož.předškol.    svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h

25.2. neděle

 16 h - řeckokatolická mše sv.

27.2. úterý

28.2. středa Emauzy - 17.45 h -Setkání seniorů                        mše sv. v nemocnici - 18.15 h

  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)

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h

setkání OMI laiků        Emauzy - 15 h - Misijní klubko      výročí schválení OMI kongr.

Emauzy - 9.30 Benjamínek     17.45 - Začít znovu...     

Emauzy - 16.00 náboženství pro předškoláky            2.-3.2. - Emauzy - Večer mladých

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

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv.      

každý den                

po-so 17 h,                  

ne 10 h

stř-nemocnice 18.15 

KLOKOTY - události - únor 2018

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

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

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

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

Emauzy - 9.30 Benjamínek     17.45 - Začít znovu...     

Emauzy -18 - ČKA - J. Samohýl - Pojetí muže a ženy...     mše sv. v nemocnici - 18.15 h

Emauzy - 16 - náboženství pro předškoláky

6. neděle v mezidobí   mše svatá v 10 h -sbírka na topení     Emauzy - 15 h - Karneval       

2. neděle postní                               mše svatá v 10 h - sbírka na svatopetrský haléř               

 17.30 - 18.45 h,18.45-20 h - tichá adorace, svátost smíření 16.30 - 17 h, 17.30 - 20 h 

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

první pátek  v měsíci - adrorace - kostel 11-16.30 h, adorace s modlitbami a zpěvem

1. neděle postní                                                dětská mše svatá v 10 h

Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h, v pátek 17.30 - 20 h nebo kdykoliv po domluvě. 


