
 
 

Milé farnice, milí farníci! 

Vstoupili jsme do posvátné doby postní, která vyvrcholí Kristovým vítězstvím nad smrtí 

a porážkou jakéhokoliv „otroctví“. 

Čas postu je prostorem k tomu, abychom si něco podstatného odřekli, udělali si „násilí“, 

aby nám to pomohlo k uzdravení našich vztahů a nezdravých závislostí. Bůh jde s námi, 

v dějinách našeho života i v dějinách celého světa. Světlo jeho božství a lásky prozařuje 

každý den našeho života. S ním se nemusíme bát, jsme v Jeho rukách! 

S přáním plodného postu 

+ O. Jiří Můčka, OMI 
 

VÝLET PRO DĚTI DO PRAHY    STŘEDA 1. BŘEZNA 2023 (JARNÍ PRÁZDNINY) 
Národní zemědělské muzeum, Pražské Jezulátko, (možno stihneme i mekáč... ) 

Cena zpáteční vlakové jízdenky 190 Kč, MHD v Praze děti do 15 let zdarma (děti 10-15 

let se musí prokázat nějakou papírovou průkazkou s fotkou a datem narození). 

Svačinu a pití s sebou. Odjezd do Prahy vlakem z Tábora v 8 h, návrat v 17.59 h. 

Děti můžete přihlásit u pí uč. Šittové 776707268 

 

FARNÍ POSTNÍ DUCH. OBNOVA    KLOKOTY    SOBOTA 1. DUBNA 2023 
„OBRAZ VYKOUPENÍ podle sv. Marka a síla Božího Slova“ 

P. Martin Sedloň, OMI - misionář milosrdenství 
15.30 – 16.15 přednáška v kostele 

16.15 – 17.00 sv. smíření, 16.30 růženec, 17.00 mše sv. 
je možné sledovat i on-line na www.klokoty.cz nebo na YouTube Farnost Klokoty 

 

PÁTEČNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY NA KLOKOTECH 
v našem kostele během postní doby - 16.30 h 

3. 3. neokatechumenátní společenství              
10. 3. pastorační rada 

17. 3. mládež 
24. 3. oblátští asociovaní 

31. 3. děti 
7. 4. velký pátek - o. Jiří, omi – venkovní kc – 15.30 h 

(pro seniory v kostele 15.45 h) 

http://www.klokoty.cz/


POMOC UKRAJINĚ POKRAČUJE 
 

Modlitba, půst a almužna jsou tři skutky, které patří do postní doby. 
 

S přibývajícími dny, týdny a měsíci války 

na Ukrajině začínáme chápat, že se nás 

tento konflikt bude dotýkat dál a dál. 

Mnozí z nás jsou v kontaktu s uprchlíky 

v naší zemi, další možností pomoci je 

podpora oblátů, kteří žijí a pomáhají 

přímo na Ukrajině. Oblátské komunity 

a farnosti z Evropy jim zasílají do země 

peněžní pomoc i nyní v chladném období 

tolik potřebné generátory, dokonce 

pekárny chleba a především teplé 

oblečení, přikrývky, trvanlivé potraviny, 

léky a hygienické potřeby … 

Pokud byste chtěli jejich činnost podpořit, 

můžete tak učinit zasláním daru na účet 

Oblátského misijního díla: 

244816241/0300 Ukrajina  VS 690 

Děkujeme za podporu společného díla pro 

dobro těch, kdo naši pomoc potřebují! 

První cesta vedla na Ukrajinu 

Generální představený naší kongregace 

otec Chico záhy po svém zvolení 

v doprovodu provinciála polské provincie 

navštívil na začátku prosince Černihiv na 

severu země. Obláti zůstali ve městě 

i přes nepřetržité ostřelování a jejich 

klášter se stal útočištěm místních lidí. 

V podzemí společně jedli, spali, modlili 

se a společně slavili eucharistii. Během 

komunitního setkání měl otec Chico 

příležitost vyslechnout si svědectví 

misionářů a navštívil také černihivské 

farníky. Nutno podotknout, že návštěvě 

přály vnější okolnosti, protože v klášteře 

byla po celý den i noc k dispozici 

elektřina a díky tomu bylo i teplo. 

Předání pomoci v Chesronu 

Na přelomu roku se kyjevská oblátská 

farnost sv. Mikuláše, která je od začátku 

konfliktu centrem pomoci nejen pro 

hlavní město, vydala s nashromážděnou 

pomocí pro obyvatele Chesronu na vý-

chod Ukrajiny. 

Obecně platí, že v Chersonu existuje 

několik charitativních bodů, kde mají lidé 

jednou za 2 týdny možnost obdržet 

potravinový balíček. Humanitární pomoc 

je také doručována osobně lidem se 

zdravotním postižením. Přišlo hodně lidí, 

protože momentálně jsou v celém městě 

otevřené jen 2 větší obchody 

s potravinami. Dříve mělo město 300 000 

obyvatel a po 7 měsících plné ruské 

invaze na Ukrajinu jich zde zbylo jen 50 

000. 

Fronty do lékáren. Léky chybí. Žádná 

voda, žádná elektřina. Při rozdělování 

humanitární pomoci byly slyšet exploze 

a boje v okolních regionech pokračovaly. 

Nejděsivější je, že si na to lidé zvykli 

a naučili se v tom žít. Samotné město také 

trpí nepřátelskou palbou. V předvečer 

Vánoc, 24. prosince, bylo nepřátelským 

ostřelováním v centru města zabito více 

než 20 lidí. 

Lidé sdíleli vzpomínky na to, jaké to bylo 

žít pod okupací. Byli nuceni přijmout 

ruské pasy a ti, kteří odmítli, byli 

považováni za nepřátele. Zvláště ti, kteří 

vyrazili na proukrajinské protestní akce 

ve městě. Jeden z dobrovolníků, jehož 

jméno z bezpečnostních důvodů 

neuvádíme, promluvil o své činnosti. 

Zabývá se evakuací lidí z nebezpečných 

oblastí. Zachránil přes 1000 lidí. Mezi 

jeho přáteli jsou i tací, kteří transportují 

těžce raněné z válečné zóny. „Je velmi 

bolestivé, že se všude říká, že město 

Cherson bylo snadno dobyto nepřítelem 

hned na začátku invaze 24. února,“ říká 

dobrovolník. Probudili se již obklopeni 

Rusy. „Ubránili jsme se, ale síly byly 

maximálně nevyrovnané. V kraji jich bylo 



už asi 50 tisíc. Bylo to neskutečné,“ 

vzpomíná smutně. 

„Přes všechnu tu hrůzu lidé žijí s nadějí. 

Nepřestávali děkovat za veškerou pomoc, 

kterou jim farnost poskytla. Děti měly 

radost z dárků. I když to bylo těžké, 

podařilo se nám snad přinést světlo 

novorozeného Ježíše do Chersonu. 

Společným úsilím se nám podařilo učinit 

život zdejších lidí o něco radostnějším. 

Děkujeme za vaši pomoc!“ dodává 

unavený, ale šťastný farář kostela 

sv. Mikuláše v Kyjevě, otec Paweł 

Wyszkowski OMI. 

Služba vojenských kaplanů 

Oblátští vojenští kaplani Vadym Dorosh 

OMI a Anton Litvinov OMI spolu 

s dalšími pravidelně vyjíždějí na frontu. 

Jednu z posledních cest na východ 

popisují takto: „Během cesty bylo možné 

komunikovat a pozvednout náladu našich 

obránců v různých jednotkách 

ozbrojených sil 59. a 95. brigády. Kdo 

chtěl, mohl si soukromě promluvit nebo 

využít svátosti zpovědi a svatého 

přijímání. Vedle pomoci armádě jsme 

také vezli pomoc civilnímu obyvatelstvu 

z města Pokrovska: sady potravin, 

přikrývky a po domácku vyrobená kamna. 

Cestou jsme také sehnali náklaďák 

a naložili ho dřevem na topení. Díky 

Bohu za všechno. Společně vyhrajeme!“. 

Mgr. Hana Koukalová

 
 

POSTNÍ ALMUŽNA 2023 
Výtěžek almužny v Klokotech a v Dražicích (papírových kasiček) bude rozdělen na: 

 na pomoc lidem v mimořádných událostech prostřednictvím Charity 

 pastorační aktivity Pastoračního střediska BCB 

můžete zaslat také na účet 1000039938/5500, VS 20234501 

 na pomoc oblátům na Ukrajině 

můžete zaslat také na účet 244 816 241/0300 Ukrajina VS 690 

POSTNÍ KASIČKA NA KLOKOTECH 
V našem kostele (na oltáři sv. Barbory) můžete přispět v postní době  

na pomoc oblátům na Ukrajině 
 

Letošní klokotská Tříkrálová sbírka probíhala ve 3 dnech a ve 3 táborských čtvrtích. 
6. - 8. 1. 2023 jsme koledovali na Klokotech, na Horkách a v Čelkovicích. Celkem 
koledovalo 7 kolednických skupinek, které dohromady přinesly dary za 51.416,-Kč. 

Výnos Tříkrálové sbírky bude použit na tyto účely: 
 pomoc lidem bez domova 
 přímou finanční pomoc lidem v tíživé situaci 
 pomoc při mimořádných událostech 
 podpora dobrovolnického centra Charity Tábor 
 podpora a rozvoj soc. služeb, např. občanská poradna, adiktologické centrum 
 cílená finanční pomoc konkrétní samoživitelce. 

Všem koledníkům i štědrým dárcům mnohokrát děkujeme a  

přejeme požehnané dny v roce 2023 

Mgr. Zdeňka Charbuská 



POSTNÍ ALMUŽNA                                                 
 

Modlitba, půst a almužna jsou tři skutky, které patří do postní doby. 
Modlitba je vyřčena slovy, půst posiluje 

modlitbu tělesným nebo duševním 

skutkem a almužna je modlitba vyjádřena 

štědrostí. 

Účelem postní doby je větší soustředěnost 

na duchovní růst, ale také větší vnímavost 

k potřebám ostatních lidí. Půst obnovuje 

naše duchovní síly a umožňuje nám 

vnímat Krista v potřebách našich bližních. 

Je mnoho možností, jak se můžeme 

něčeho zříci ve prospěch druhých: 

například omezit kouření, alkohol, kávu, 

sladkosti, zábavu, televizi, zbytečné 

brouzdání po internetu či sociálních sítích 

nebo jiné věci, které nejsou pro život 

nezbytně nutné. Kasička pro Postní 

almužnu je také vhodná jako nástroj 

k formaci dětí při společné večerní 

modlitbě nebo postní katechezi v kruhu 

rodiny.  Při   ní  je   možné  přidat  prosby  

za konkrétní nemocné, chudé a jinak 

potřebné. Tím, že se omezíme ve své 

spotřebě, můžeme nejen prospět 

potřebným lidem, ale také tím 

obohacujeme sami sebe. K tomu nám 

může být nápomocná právě postní 

kasička. 

Výnos z Postní almužny 2023 

v českobudějovické diecézi bude věnován 

z poloviny na podporu evangelizačních 

projektů – církev pro svět prostřednictvím 

Pastoračního střediska Biskupství 

českobudějovického, druhou polovinu 

využije Charita na pomoc lidem při mi- 

mořádných událostech.  

Pastorační středisko svými 

evangelizačními programy 

podporuje osvětu křesťanství  

v Českobudějovické diecézi dovnitř i vně 

církve. Za tímto účelem pořádá po celé 

diecézi Večery chval s modlitbou za dané 

místo, programy pro školy 

(vstupydoskol.cz). Dále se zabývá 

osvětou prostřednictvím projektů 

Církevní turistiky (krestanskepovltavi.cz). 

Nově začíná projekt evnagelizace.online, 

který   má   být   platformou,   která  chce  

v oblasti evangelizace vzdělávat, 

motivovat,  inspirovat  a  pomáhat. Výběr  

z akcí spadající do evangelizační činnosti 

jsou: Family Fest, letniční festival 

Wakeup (wakeupfestival.cz), letní tábory 

nejen pro křesťanské rodiny. Dále po celé 

diecézi   pořádá   přednášky   o   vztazích  

v manželství a v rodině. 

Diecézní charita České Budějovice 

ve spolupráci s Charitami v celé diecézi 

pomáhá lidem při mimořádných 

událostech překonat následky krizové 

situace a přispět k návratu do jejich 

domova. Výtěžek z Postní almužny bude 

využit pro vzdělávání pracovníků 

a dobrovolníků v oblasti psychosociální 

krizové pomoci, nákup a doplnění 

materiálního vybavení pro akutní fázi 

pomoci obyvatelstvu či na provoz 

krizového bytu. Papírové postní 

pokladničky najdete v kostele, můžete si 

je vzít domů. Přineste je zpět do neděle  

9. dubna 2023.

 Děkujeme, že se zapojujete do Postní almužny  
 

Postní duchovní obnova pro seniory s Mons. Pavlem Posádem 

pátek 24.3.2023 - 9.30 h sál biskupství – Č. Budějovice - 11.15 h mše sv. kostel Sv. Rodiny, 

12 h oběd biskupské gymnázium, 13.30 h promluva v sále biskupství. 

doporučený příspěvek 200 Kč, přihlášky do 20. 3. hojkova@bcb.cz    777 232 630 

více informací www.prolidi.online 

mailto:hojkova@bcb.cz


BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE A O VELIKONOCÍCH 2022 

 Klokoty Dražice Pohnání Rat. Hory 

2. 4. - Květná (pašijová) neděle 

mše svaté se svěcením ratolestí 

8.30 

10.00 

 

8.30 

 

 

 

11.30 

6 4. Zelený čtvrtek 

mše na památku Večeře Páně 

 

17.00 

18.30 

v kostele 

 

19.00 

 

 

7. 4. Velký pátek 

- křížová cesta v  přírodě 

- křížová cesta v kostele 

- velkopáteční obřady 

 

15.30* 

15.45   

     17.00 

  

 

17.30 KC 

18.00 

 

 

8. 4. Bílá sobota 

- modlitby u Božího hrobu 

- Novéna k Božímu milosrdenství 

 

10 – 15h 

15.00 

   

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

vigilie – sobota 8. 4., přineste si svíčky 

 

19.00 

  

19.30 

 

 

9. 4. den slavnosti – neděle 

mše sv. s žehnáním pokrmů 

Novéna k Bož. milosrdenství 

 

10.00 

15.00 

 

8.30 

  

11.30 

 

10. 4. Pondělí velikonoční – mše sv. 

 

Novéna k Božímu milosrdenství 

10.00 s žeh. 
pokrmů 

15.00 

8.30 

Drhovice 

 11.30 

Ratibořice 

 

Klokoty - svátost smíření ve sv. týdnu 16.15 – 17.00 h (do velkopátečních obřadů) 
*15.30 h Velká klokotská křížová cesta v přírodě, 15.45 h Křížová cesta v kostele 

pro seniory (v případě nepříznivého počasí pro všechny),  
můžete sledovat online na www.klokoty.cz nebo na YouTube Farnost Klokoty      

 

                                                                NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ V KLOKOTECH 
začíná na Velký pátek 7. 4. 2021 - po Křížové cestě (v kostele) před růžencem 

8. - 10. 4. – v 15 h, 11. - 15. 4. – 16.15 h 
zakončena bude adorací 16. 4. v Neděli Božího milosrdenství v 15 h    

(možnost přistoupit ke svátosti smíření) 
 

Zveme mladé na: 
UNITED  multižánrový křesťanský festival 

22.4.2023 KD VLTAVA České Budějovice www.festivalunited.cz 
 

Enter camp&junior 

ENTERjunior: 13.8.-19.8.2023 (13-15 let)  ENTERcamp: 21.8.-27.8.2023 (16-23 let) 

Kde: Diecézní centrum života mládeže Ktiš      Přihlášky: od 1.3.2023 

entercamp.cz anebo prolidi.online                facebook.com/camppromlade  

http://www.klokoty.cz/


        čtvrtek 6. dubna 2023  9 – 11 h  rezidence - kavárna klokotského obchůdku 

VELIKONOČNÍ DÍLNA 
  budeme tvořit různé velikonoční dekorace 

přineste si: vyfouklá vajíčka, krabičku na výrobky, přezůvky 
Výrobky z dílny budeme nabízet po mši svaté v neděli 9. 4.  

Výtěžek z prodeje bude použit na pomoc oblátům na Ukrajině 
bližší informace a kontakt: Marie Šittová 776 707 268 

srdečně zve: Římskokatolická farnost Tábor – Klokoty, OMI 
 

MODLITEBNÍ TRIDUUM MODLITEB MATEK 
- v pátek 24. 3. v 15.45 h v kostele 

 - v sobotu 25. 3. v 15.45 h v „zasedačce u Betléma“ 
- v neděli 26. 3. v 15 h adorace v kostele 

 

středa 19. dubna, 19 h  klášterní kostel (nám. Mikuláše z Husi) 

Česká křestanská akademie zve na pořad Ludmily Peřinové a Evy Kozinské  

o Editě Steinové, řeholnici, filozofce a mučednici za nacismu. 
 

Klokotská burza 3. 6. sobota. Sběr věcí v květnu. Informace v květnovém Fiatu. 

 

             ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
 5. 3. + 19.3. neděle – 10 h – mše sv. pro rodiny s dětmi 
 17. 3.  pátek – 16.30 h – Křížová cestu v kostele – povede mládež 
 24. 3.  pátek – 16 h – Kající pobožnost pro děti - rezidence 
 2. 4. + 16. 4. neděle – 10 h – mše sv. pro rodiny s dětmi 
 6. 4.  čtvrtek – 9 h – Velikonoční dílna pro děti – rezidence 

 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 
 3. 3. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.40-19.00 adorace s modlitbami a zpěvem, 18.45-19.00 tichá adorace 
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.40 - 19.00 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  
 26. 3.  neděle – 16 h – řeckokatolická mše sv. a 23. 4. - neděle – 16.30 h 
 26. 3. neděle – změna na letní čas – posouvá se z 2.00 h na 3.00 h 
 1. 4.  sobota – 15.30h – kostel – Postní duch. obnova – P. Martin Sedloň, OMI 

 

19. 3. - neděle - Sbírka na topení v našem kostele 
7. 4. - pátek – Velkopáteční sbírka na Svatou zemi 

 

PRO DĚTI – namalujte Pozdrav k velikonocům pro babičky a dědečky v domovech  
pro seniory či nemocné v hospicích. Pošlete emailem na katechetky@bcb.cz či doručte  

na Pastorační středisko, Široká 27, 370 01 Č. Budějovice do 24. 3. 2023.  
Můžete také přinést na náboženství nebo do Farní kanceláře. Děkujeme! 

mailto:katechetky@bcb.cz


 
 

        VELIKONOCE 2023 - prosíme o pomoc                              
 velikonoční úklid kostela a okolí středa 5. 4. v 8 h 

 Prosíme, kdo by mohl přinést květiny a zelené na velikonoční výzdobu v kostele,  
a to do úterý večera 4. 4. Můžete přispět také finančně v zákristii. 

 Prosíme o pomoc při hlídání u Božího hrobu – 8. 4. - Bílá sobota – 10 - 15 h.  
Napište se, prosím, v zákristii.    

 5. 4. středa - setkání ministrantů – nácvik na velikonoční liturgii v 18 h 
 Na Bílou sobotu bude ministrantský nácvik na velikonoční liturgii v 8 h. 

Všem předem děkujeme! Přejeme požehnané Velikonoce! 
 

Letní tábor pro děti se letos na Klokotech nekoná. 
Příměstský tábor bude 7. – 11. 8. 2023. Bližší informace v květnovém Fiatu 

 3. 3. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele

11 - 16.30, 17.40 - 19.00 h

Svátost smíření 16.30 - 17.00, 17.40 - 19.00 h

Křížovou cestu povede Neokatechumenátní společenství - 16.30 h v kostele

 4. 3. sobota 1. sobota v měsíci, mše sv. 17 h

 5. 3. neděle 2. neděle postní ● mše sv. v 8.30 a 10 h mše sv. pro rodiny s dětmi

Dražice mše sv. v 8.30 h

10. 3. pátek Křížovou cestu povede pastorační rada - 16.30 h v kostele

Svátost smíření a adorace 17.40 - 19.00 h

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

Dražice mše sv. v 8.30 h 

13. 3. pondělí Výroční den zvolení papeže Františka

17. 3. pátek Křížovou cestu povede mládež - 16.30 v kostele

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

Svátost smíření a adorace 17.40-19.00 h

19. 3. neděle 4. neděle postní ● mše sv. v 8.30 a 10 h mše sv. pro rodiny s dětmi

sbírka na topení v našem kostele

Dražice mše sv. v 8.30 h

20. 3. pondělí Slavnost Sv. Josefa, snoubence P. Marie ● *P. Vyhnálek, OMI 

24. 3. pátek Triduum Modliteb matek 15.45 h kostel● Kající pobožnost pro děti - 16 h rezidence

Křížovou cestu povedou oblátští asociovaní - 16.30 h v kostele 

Svátost smíření a adorace 17.40 - 19.00 h

25. 3. sobota Slavnost Zvěstování Páně

Triduum Modliteb matek 15.45 h rezidence

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti  

26. 3. neděle 5.  neděle postní ● mše sv. v 8.30 a 10 h ● 16 h řeckokatolická mše sv.

Zakončení Tridua Modliteb matek - 15.00 h v kostele

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

31. 3. pátek křížovou cestu povedou děti 16.30 v kostele

svátost smíření a adorace 17.40 - 19.00 h

Klokoty – události březen 2023 Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h                               

ne 8.30 a 10 h



 
 

 1. 4. sobota 1. sobota • Duchovní obnova - P. Martin Sedloň, OMI

15.30 přednáška v kostele, 16.15 svátost smíření,

mše sv. v 17 h

 2. 4. neděle Květná (Pašijová) neděle - přineste si kočičky • mše sv. 8.30 a 10 h pro rodiny s dětmi

Dražice mše sv. v 8.30 h

 5. 4. středa velikonoční úklid 8 h •  nácvik ministrantů 18 h

 6. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek • mše sv. v 17 h

Rezidence - 9 h - Velikonoční dílna pro děti 

Dražice mše sv. v 18.30 h
 7. 4. pátek Velký pátek - den přísného postu Velkopáteční obřady v 17 h - Velkopáteční sbírka

na Sv. zemi •Velká klokotská křížová cesta 15.30 h,v kostele pro seniory 15.45 h 

svátost smíření a adorace nebude
 8. 4. sobota Bílá sobota•nácvik ministrantů na velikon. obřady8 h•možnost soukromé modlitby u Bo-

žího hrobu 10 - 15 h • Novéna k Božímu milosrdenství - 15 h•Velikonoční vigilie - 19.00 h
 9. 4. neděle

po mši sv. prodej výrobků z Velikonoční dílny • Novéna k Bož.milosrdenství - 15 h
přineste postní papírové kasičky • Dražice mše sv. v 8.30 h

10. 4. pondělí Pondělí v oktávu velikonočním mše sv. v 10 h s žehnáním pokrmů • Novéna k Božímu 
milosrdenství - 15 h • Drhovice mše sv. v 8.30 h
Novéna k Božímu milosrdenství 11. - 15. 4. (úterý - sobota) od 16.15 h

14. 4. pátek sv. smíření, adorace 17.40 - 19.00 h
16. 4. neděle

Adorace - zakončení Novény k Božímu milosrdenství - 15 h (svátost smíření)

21. 4. pátek sv. smíření, adorace 17.40 - 19.00 h
23. 4. neděle

Dražice mše sv. v 8.30 h
24. 4. pondělí svátek o. Jiří Můčka OMI

25. 4. úterý sv. Marka, evangelisty

28. 4. pátek sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze • sv. smíření, adorace 17.40-19.00 h
29. 4. sobota svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
30. 4. neděle

Na požádání vystavíme potvrzení.

najdete nás také na Facebook a Twitter

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

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

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

Koordinátorka OMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665

  Výpomocní duchovní na Klokotech:  P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241

3. neděle velikonoční • mše sv. v 8.30 a 10 h • řeckokatolická mše sv. - 16.30 h

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

 na účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na presbytář 5810852339/0800.

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

Klokoty – události duben 2023

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

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - mše sv. v 10 h s žehnáním pokrmů (mše sv. v 8.30 není)

2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) • mše sv. v 8.30 a 10 h pro rodiny s dětmi

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00 h, v pátek 17.40 - 19.00 h nebo kdykoliv po domluvě. 
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

Novéna k Božímu milosrdenství po kříž. cestě v kostele

Dražice mše sv. v 8.30 h

4. neděle velikonoční • mše sv. v 8.30 a 10 h, Dražice mše sv. v 8.30 h

Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h                                    

ne 8.30 a 10 h          


