
 
Milé sestry a bratři, 

vstoupili jsme do doby postní – na cestu domů. Začněme od konce postní doby – 

od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky všech křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá 

ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství získává člověk 

sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že jedním z hlavních úkolů postní 

doby je vyvrcholení přípravy katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou 

na obnovu křtu o Velikonocích. Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání 

křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova. Toto období začíná 

na Popeleční středu udělováním “popelce” - sypáním popela na hlavu s výzvou: “Obraťte 

se a věřte evangeliu” (Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby smířil 

lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy 

pro všechny lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují. 

Srdečně vás zvu na farní postní duchovní obnovu s o. Petrem Dombkem, omi 

v sobotu 28. 3. v Emauzích. 

Ve čtvrtek 2. 4. v 18 h začne v Emauzích nový Kurz víry. Je určen všem, kteří se chtějí 

dozvědět víc o křesťanství, Ježíši Kristu, Boží lásce, Bibli, chtějí se sdílet, mít osobní otázky 

a hledat odpovědi. Kurz je určen také dospělým, kteří by chtěli přijmout křest, eucharistii, 

biřmování, sv. smíření. Milí farníci, pokud vám život s Ježíšem přináší radost, rozdělte se 

o tuto radost s lidmi z vašeho okolí a pozvěte je na tento kurz. A nejenom pozvěte, ale 

nabídněte jim, že je budete na setkání doprovázet. 

S přáním všeho dobrého do misijního poslání o. Jiří Můčka, omi 
 

PÁTEČNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY NA KLOKOTECH 
V NAŠEM KOSTELE BĚHEM POSTNÍ DOBY - 16.30 h      

 28. 2. MODLITBY MATEK  
 6. 3. NEOKATECHUMENÁTNÍ SPOLEČENSTVÍ  

 13. 3. MLÁDEŽ 
 20. 3. PASTORAČNÍ RADA 

  27. 3. DĚTI  
 3. 4. CHARISMATICKÁ OBNOVA 

 10. 4. VELKÝ PÁTEK - O. JIŘÍ, OMI – VENKOVNÍ KC – 15.30 h  
    (PRO SENIORY V KOSTELE 15.45 h) 

 



HROMNIČNÍ POUŤ OTCŮ A MATEK 
 

V sobotu 1. 2. (v předvečer Hromnic) se 

konala v chrámě v Klokotech Pouť otců a 

matek. Mši sv. celebroval P. Jan 

Hamberger spolu s P. Martinem 

Sedloněm. Otec Jan měl slovo i k dětem a 

připomněl jim, že děkovat mohou nejen 

rodiče za své děti, ale i děti za rodiče. Jsem 

vděčná, že jsem se mohla této slavnosti 

zúčastnit a znovu si připomenout, že 

VDĚČNOSTI NENÍ NIKDY DOST! 

P. Síčová

 

BUDE NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT VE STÁŘÍ? 
 

Nad otázkou, zda bude na důstojné stáří, 

se zamýšleli účastníci přednášky České 

křesťanské akademie 27. ledna. Vyučující 

Jihočeské univerzity Ing. Šetek mluvil o 

stárnutí obyvatel, potřebě více zdravotní a 

sociální péče. Např. v Německu mají nejen 

zdravotní pojištění, ale i pojištění 

na sociální péči. Hovořil o možnosti 

rozdílného věku nástupu do důchodu - 

podle náročnosti práce. Ukázal 

na subsidiaritu zabezpečení - napřed se má 

snažit zabezpečit člověk sám, pak má 

pomoci rodina, potom obec a nakonec má 

mít stát záchrannou síť. 

Mgr. V. Mikula 

 

KLOKOTSKÁ BURZA 2020  EMAUZY  4. DUBNA 9 –11 H        

 

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-věci, které se 

nerozeberou, putují na charitu. (nebereme staré věci – staré kabáty, obleky, staré košile, 

knihy). Věci, prosím, noste v igelitových pytlích! 

Sběr těchto věcí se bude konat od 3. března do 31. března, vždy v úterý od 17.30 –

18.00 h v Emauzích na Klokotech. (v den burzy již žádné věci nepřijímáme) 

Na společné sobotní dopoledne se s Vámi těší p. Tomášová Veronika (608 153 042).
 

POSTNÍ KASIČKY 
 

Postní doba nás vede k modlitbě, postu a almužně, i letos najdete v kostele papírové postní 

kasičky. Příspěvky budou rozděleny na tři části:  

 Pro Diecézní charitu (Pomoc nemocným) 

 Pro pastorační střediska na pastorační činnost v diecézi: 

Diecézní centrum pro rodiny: Nejste sami - pastorační péče o rodiny, kterým zemřelo dítě  

Diecézní centrum pro mládež: Nový kotel na dřevo na DCŽM Ktiš  

Diecézní centrum pro katechezi: Katechetický kurz a setkání pro zasloužilé katechety  

Diecézní centrum pro seniory: Programy pro domovy seniorů  

Diecézní centrum pro misie a evangelizaci: Diecézní setkání misijních klubek  

 Na pastorační činnost oblátů v Zimbabwe (P. Karel Mec, OMI): 

k tomuto účelu bude i naše postní kasička, kterou najdete v kostele na bočním oltáři. 



 

 

BUDOVÁNÍ NOVÉ MISIE ST JOHN´S MARAIRE, ZIMBABWE 
 

Jak už jsem zmínil na začátku, mou 

první prací v Zimbabwe bude založit jednu 

novou misii. Začali jsme teď v únoru. 

Jmenuje se St John’s Maraire a je v diecézi 

Masvingo (čti Mašingo), kde obláti 

doposud nejsou. Nebudu na to sám, 

budeme dva. Otec Charles, který bude 

farářem, je domorodec a dosud byl 

superiorem naší zimbawské misie. Já budu 

něco jako kaplan a budu mít na starosti 

mládež a taky finance. (Uf!) Co se 

v takové misii dělá? V zásadě je to farní 

pastorace, jen ve specifických 

podmínkách. (A budeme se o ni snažit 

oblátskou metodou blízkosti k lidem, 

zvlášť k těm nejpotřebnějším.) Člověk se 

hodně nacestuje, když objíždí různé 

vzdálené části farnosti. Některé 

„outstations“ jsou za řekami, které se 

v období dešťů prý docela rozvodní, takže 

se může stát, že se na druhou stranu ani 

nedostane. 

Misie je úplně v buši, člověk vidí jen 

stromy, keře a sem tam nějakou divokou 

aloe. Ale když se přijíždí, je krajina 

otevřenější, jsou tu pastviny, políčka a 

usedlosti. Na místě budoucí misie však 

zatím stojí jen hrubá konstrukce obytného 

domu a vedle základy a zdi budoucí 

kuchyně a hospodářského stavení. Musí se 

nechat vyvrtat studna. Taky budeme 

potřebovat solární panely a baterie atd., 

abychom měli elektřinu aspoň na počítač a 

na svícení v noci. Dostat sem elektrické 

vedení bude trvat dlouho. A dál bude 

naším úkolem budovat misii v africkém 

slova smyslu: kostel, „farní úřad“, 

ošetřovnu, školu (jedna „primary school“ 

už tu nedaleko funguje; naším úkolem prý 

bude postavit „secondary school“, nejlépe 

i s kolejí). Máme prý plnou podporu 

místních lidí i jejich náčelníka. 

Co víc si přát? Snad už jen hodně kuráže 

a sem tam nějaký ten zázrak ... A vaši 

podporu. 

Váš Karel omi 

 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2020 
 

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“  (2 Kor 5,20)

Milé sestry, milí bratři,  

i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný 

čas, abychom obnovili své srdce a 

připravili se na slavení velikého tajemství 

smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které 

je základem křesťanského života, jak 

osobního, tak komunitárního. Je třeba, 

abychom se v mysli i v srdci neustále 

vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás 

měrou, jakou se necháme zapojit do jeho 

duchovní dynamiky a jakou svobodně a 

velkodušně na ně odpovíme.  

1. Velikonoční tajemství, základ 

obrácení  

Křesťanská radost tryská z naslouchání 

a přijetí radostné zvěsti o Ježíšově smrti a 

zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje 

tajemství lásky, která je „velmi reálná, 

velmi pravdivá, velmi konkrétní, takže 

nám nabízí vztah upřímného a plodného 

dialogu“. 1 Kdo věří v toto poselství, ten 

odmítá lež, podle které jsme si darovali 

život sami, zatímco se ve skutečnosti rodí 

z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí darovat 

život v hojnosti (srov. Jan 10,10). Pokud 

však budeme naslouchat svůdnému hlasu 

„otce lži“ (Jan 8,44), riskujeme, že se 

propadneme do propasti, kde nic nemá 



smysl, že zakusíme peklo už tady na zemi, 

jak to bohužel dosvědčují mnohé 

dramatické prožitky jednotlivců i 

společnosti.  

V této postní době roku 2020 bych se 

proto chtěl na každého křesťana obrátit 

slovy, která jsem napsal mladým lidem 

v apoštolské exhortaci Christus vivit: 

„Pohleď na rozepjaté paže ukřižovaného 

Krista a dovol, ať tě stále znovu 

zachraňuje. A když přijdeš vyznat své 

hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, 

které tě osvobozuje od viny. Kontempluj 

jeho krev prolitou s tak velikou láskou a 

nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy 

jako znovuzrozený“ (č. 123). Ježíšova 

smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do 

minulosti: mocí Ducha Svatého je stále 

aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět 

na Kristovo tělo a dotýkat se ho v mnoha 

trpících.  

2. Naléhavost obrácení  

Prospěje nám porozjímat do větší 

hloubky o velikonočním tajemství, díky 

kterému jsme obdrželi Boží milosrdenství. 

Milosrdenství lze zakusit totiž pouze „tváří 

v tvář“ ukřižovanému a zmrtvýchvstalému 

Pánu, „protože on mě miloval a za mě se 

obětoval“ (Gal 2,20). Jde o dialog od srdce 

k srdci, od přítele k příteli. V postním čase 

je proto velice důležitá modlitba. Více než 

povinnost vyjadřuje modlitba potřebu 

odpovědět na Boží lásku, která nás stále 

předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí 

s vědomím, že je nezaslouženě milován. 

Modlitba může mít různou formu, ale 

skutečný smysl má v Božích očích ta, která 

prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho stále 

intenzivněji obracela k Bohu a k jeho vůli.  

V tomto příhodném čase se tedy nechme 

vést jako Izrael na poušti (srov. Oz 2,16), 

abychom konečně zaslechli hlas našeho 

Snoubence a s větší hloubkou a ochotou 

mu dali v sobě zaznít. Čím více se 

necháme vtáhnout do jeho slova, tím více 

se nám podaří zakusit jeho nezištné 

milosrdenství. Nenechme tedy uplynout 

toto období nadarmo, kvůli namyšlené 

iluzi, že snad jsme pánem času i způsobu 

našeho obrácení k Bohu.  

3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést 

dialog se svými dětmi  

Pán nám znovu nabízí příhodný čas 

k našemu obrácení. Nemůžeme to nikdy 

brát jako samozřejmost. Tato nová šance 

by v nás měla vyvolat vděk a zbavit nás 

lhostejnosti. Navzdory zlu, které je 

mnohdy dramaticky přítomno v našem 

životě i v životě církve a světa, vyjadřuje 

tento čas, daný nám pro změnu našeho 

života, pevné Boží rozhodnutí nepřerušit 

spásonosný dialog s námi. V Ježíši 

ukřižovaném, se kterým Bůh „jednal kvůli 

nám jako s největším hříšníkem, abychom 

my skrze něho byli spravedliví u Boha“ (2 

Kor 5,21), toto rozhodnutí došlo až k tomu, 

že na Syna dopadly všechny naše hříchy, 

až byl postaven „Bůh proti Bohu“, jak řekl 

papež Benedikt XVI. 2 Vždyť Bůh miluje i 

své nepřátele (srov. Mt 5,43–48).  

Skrze velikonoční tajemství svého Syna 

chce Bůh navázat dialog s každým 

člověkem. Nikoli takový, jaký se připisuje 

Athéňanům, „kteří se ničím jiným 

nezaměstnávali než tím, co nového by si 

mohli povědět nebo vyslechnout“ (Sk 

17,21). Povídání vycházející z prázdné a 

povrchní zvědavosti je charakteristické 

pro světskou tvář každé doby. V naší době 

se k nám může vloudit i skrze zavádějící 

používání komunikačních prostředků.  

FRANTIŠEK 
 

1 František, apošt. exhortace Christus vivit, č. 117. Karmel. nakl., Praha, 2019. 

2 Srov. Benedikt XVI., enc. Deus caritas est, č. 12. Nakl. Paulínky: Praha, 2012. 

Redakčně kráceno, celý článek si můžete přečíst zde: 
 

  



KURZ VÍRY - ROČNÍ PROGRAM 
 o podstatě křesťanství 

 pravdivé sdílení 

 moje osobní otázky 

 hledání odpovědí 

Začínáme 2. 4. 2020 – 18 h v Emauzích. 

Více na: www.klokoty.cz 
 

Pacov – 21. 3. 2020 

POSTNÍ SETKÁNÍ MISIJNÍCH KLUBEK 
Odjezd z Tábora pro klokotské klubíčko je - 9.05, návrat okolo 17.00. 

Informace, přihlášení: Kramářová J. 608866431 
 

28. 3. 2020 – sobota 9 - 12 h 

VELIKONOČNÍ DÍLNA V EMAUZÍCH 
S sebou přezůvky. Prodej výrobků v neděli 12. 4. 2020 po mši sv. 

Výtěžek bude použit na pastorační činnosti oblátů v Zimbabwe. 
 

Emauzy - 28. 3. 2020 

FARNÍ POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S O. PETREM DOMBKEM, OMI 
14.30 přednáška 

15.30 moderovaná modlitba 

16.30 příležitost ke sv. smíření 

17.00 mše sv. 
 

ZNÁME VELIKONOCE?  
Zveme děti k zapojení se k velikonoční výstavě s křesťanskou velikonoční tématikou. 

Téma: velikonoční události od začátku Svatého týdne až po vzkříšení 

Technika: libovolná (kresba, malba, grafika, kombinovaná technika) 

formát: A4 nebo A3 tvrdší papír (čtvrtka) 

Podpis: čitelně jméno a příjmení, farnost/obec a věk autora na rub obrázku 

Kategorie: všechny věkové kategorie 

Přinést je můžete do Klokot nejpozději do 10. 3. 2020. 

Práce dětí budou vystavené v Českých Budějovicích v křížové chodbě klášterního kostela 
Obětování Panny Marie 17. 3. - 23. 4. 2020. Pak můžete práce našich dětí  

vidět v kostele v Klokotech. Projekt organizuje Diecézní centrum pro katechezi ve 
spolupráci se spolkem Most České Budějovice.  

Bližší informace M. Šittová  majasittova@seznam.cz, 776 707 268 
 



Jedinečná možnost občerstvit a obnovit svou víru, posílit svůj duchovní život. Toto setkání 
chce být "vstupem" do nové fáze tvého života, chce tě popostrčit k dalším krůčkům.  

ENTERjunior 19. 7. – 25. 7. 2020 (13 - 15 let) 

ENTERcamp 27. 7. – 2. 8. 2020 (16 - 23 let) 

Diecézní centrum života mládeže Ktiš 

Přihlásit se můžete 1. 3. 2020 od 20.00 

www.entercamp.cz 
 

Klokoty, Emauzy - 10. - 17. července 2020 

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI (6 – 15 LET) "NOEMOVA ARCHA" 
Přihlašování od 1.5. do 1. 6. 2020; Cena: 1550,- 

 
Klokoty, Emauzy - 3. - 7. srpna 2020 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020 
Přihlašování a další informace: 

Marie Šittová majasittova@seznam.cz, 776 707 268  

Markéta Frejlachová, Mfrejlachova@gmail.com, 739 182 739 

Pořádá Vikariátní katechetické středisko Tábor,  

Římskokatolická farnost Tábor – Klokoty, Kolpingova rodina Klokoty 
 

Česká křesťanská akademie v Táboře zve na přednášku: 

SITUACE IMIGRANTŮ V RAKOUSKU 
Mag. Daniel VYCHYTIL 

EMAUZY 5. 3. - čtvrtek – 18.00 h 
 

Zveme všechny na  

MODLITEBNÍ TRIDUUM MODLITEB MATEK 
- v pátek 27. 3. v 15.45 h v „zasedačce u Betléma“ 

 - v sobotu 28. 3. v 15.45 h v „zasedačce u Betléma“ 

- v neděli 29. 3. v 15 h adorace v kostele 
 

Postní iniciativa  

„24 HODIN PRO PÁNA“  
vyhlášená papežem Františkem 

Po celém světě budou 20. - 21. 3. (pátek-sobota) otevřeny některé kostely,  

jež nabídnou možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem. 

My se v našem kostele připojíme v pátek 20. 3. modlitbou růžence v 16.30 h, mší svatou 
v 17 h a následnou svátostí smíření a tichou adorací s prosbou  

za obrácení hříšníků do 20 h. 

  



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 13. 3.  pátek – 16.30 h – Křížovou cestu v kostele – povede mládež 
 13. 3.  pátek – 17.45 h - VEČER CHVAL v Emauzích 
 15. 3.  neděle – 10 h - DĚTSKÁ MŠE SV. 
 27. 3.  pátek – 16.30 h – Křížovou cestu v kostele – povedou děti 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 
 5. 3. čtvrtek – v 18 h - Emauzy SETKÁNÍ CHO 
 6. 3. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.30-20.00 h. ADORACE S MODLITBAMI A ZPĚVEM, 18.45-20.00 h TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30-20.00 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  
 10. 3.  úterý – 18.00 h – Oblátský dům – Pastorační rada 
 11. 3.  středa – 17.45 h - Emauzy – POSEZENÍ U ČAJE NAD BIBLÍ 
 16. 3. pondělí – 17.45 h – Emauzy – úklid 
 22. 3.  neděle – 16 h – řeckokatolická mše sv. 
 25. 3. středa – Emauzy – Setkání seniorů – 17.45 h - Mary's Meals 
 28. 3.  sobota – 14.30 h – Emauzy – Postní duch. obnova – P. Petr Dombek, OMI 
 29. 3. neděle – změna na letní čas – posouvá se z 2.00 h na 3.00 h 

 

8. 3. SBÍRKA NA ÚPRAVU PRESBYTÁŘE 
15. 3.  SBÍRKA NA TOPENÍ V NAŠEM KOSTELE 

 

Změny prodejní doby v klokotském obchůdku: 
během března otevřeno v nedělí po mši svaté 11 - 12 h 

(od dubna v sobotu 10 - 17 a neděli 11 - 16) 
 

Jihočeská univerzita - České Budějovice  
Teologická fakulta přijímá studenty pro akademický rok 2020/2021. 

Přihlášku je možné podat do 31. března 2020, další informace: http://www.tf.jcu.cz v 
sekci „Zájemci o studium“, tel. +420 389 033 504, e-mail: studijni@tf.jcu.cz 

 

20. – 22. března 2020  

POSTNÍ TAMMÍM - „UČIT SE OD MISTRA“ 
bohoslovci českých diecézí srdečně zvou na duchovní víkend mladých mužů (15-30 let)  

 v Arcibiskupském semináři v Praze.  
 www.seminar-praha.cz. Email: tammim@signaly.cz 

 

Diecézní charita České Budějovice  
vypisuje výběrové řízení na pozici 

ředitel/ka Farní charity Tábor 
více informací o pracovní pozici naleznete pod tímto odkazem 

 

mailto:tammim@signaly.cz


 

 1. 3. neděle 1. neděle postní ● mše sv. v 8.30 h a 10 h  

Dražice mše sv. v 8.30 h

 3. 3. úterý
"Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h - Modlitby matek
Emauzy - 17.30 - 18 h - sběr věcí na burzu (každé úterý v březnu)

 4. 3. středa mše sv. v nemocnici každou středu 18.15 h

 5. 3. čtvrtek Emauzy - 18 h - CHO

 6. 3. pátek

Křížovou cestu povede Neokatechumenátní společenství - 16.30 v kostele 
8. 3. neděle

10. 3. úterý Pastorační rada - 18 h oblátský dům

11. 3. středa Emauzy - 17.45 h Posezení u čaje nad Biblí  
13. 3. pátek Výroční den zvolení papeže Františka

Křížovou cestu povede mládež - 16.30 v kostele
Emauzy - Večer chval  - 17.45 ● sv. smíření a výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00 h v kostele 

15. 3. neděle
 v našem kostele ● Dražice mše sv. v 8.30 h 

16. 3. pondělí úklid Emauz 17.45 h

17. 3. úterý
19. 3. čtvrtek Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie - doporučený svátek
20. 3. pátek Křížovou cestu povede Pastorační rada - 16.30 v kostele 

*P. Vyhnálek, OMI 

22. 3. neděle
Dražice mše sv. v 8.30 h  

25. 3. středa Slavnost Zvěstování Páně, Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené
děti ● Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů - Mary's meals

27. 3. pátek Křížovou cestu povedou děti - 16.30 v kostele 
Svátost smíření, výstav Nejsv. Svátosti 17.30 - 20 h

27.-28.3. pá-so Triduum Modlitby matek - "zasedačka u Betléma" - 15.45 h
28. 3. sobota Duchovní obnova - P. Petr Dombek - Emauzy - 14.30 h, 16.30 růženec, 17 h mše sv.

Emauzy - Velikonoční dílna - 9 - 12 h

29. 3. neděle
Dražice mše sv. v 8.30 h ● Změna na letní čas - posouvá se z 02 na 03 h

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

najdete nás také na Facebook a Twitter

                                                           P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241
           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Emauzy - 9.30 h Benjamínek (každé úterý)

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

2. neděle postní ● mše sv. v 8.30 a 10 h se sbírkou na úpravu presbytáře kostela

Účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862

  Farní vikáři na Klokotech:  P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  

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

5. neděle postní ● mše sv. v 8.30 a 10 h ● 15 h Triduum Modliteb matek

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

Klokoty – události březen 2020

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 20.00 nebo kdykoliv po domluvě. 

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h (24 hodin pro Pána)

svátek biskup Mons. Vlastimil Kročil i P. Vlastimil Kadlec, OMI

svátost smíření 16.30 - 17.00, 17.30 - 20.00 h
První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, 17.30 - 20 h

v Klokotech ● Drhovice mše sv. v 8.30 h

4. neděle postní ● mše sv. v 8.30 a 10 h ● 16 h řeckokatolická mše sv. 

3. neděle postní ● mše sv. v 8.30 a v 10 h pro rodiny s dětmi -sbírka na topení

Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30 a 10 h, 
středa-nemocnice 18.15


