
 
 

Milá farní rodino! 

Jsou před námi „prázdninové“ měsíce a proto vám chci popřát radost z letní přírody, hodně 

sluníčka, blízkost rodiny, přátel a potěšení z objevování nových světů. Po pandemii covid-

19 jsme všichni vyčerpaní, proto musíme nabrat sílu z voňavé a prosluněné přírody. 

V měsíci září začne příprava pro biřmovance (15 – 30 let) a Kurz víry pro dospělé – jako 

příprava ke křtu, dalším svátostem a k prohloubení křesťanského života. Prosím, staňte se 

misionářkami a misionáři, pozvěte své blízké, přátele, sousedy … A ještě lépe, nabídněte 

jim doprovod, aby se nebáli vydat na dobrodružnou cestu s Ježíšem Kristem. 

S přáním Božího požehnání na všech vašich cestách 

O. Jiří Můčka, OMI a spolubratři 
 

 

 

POUŤ K PANNĚ MARII KLOKOTSKÉ 
Čtvrtek 12. 8. 2021 

19 h Varhanní koncert (Ladislav Šotek – varhany a hosté) 

Sobota 14. 8. 2021 

8 h mše sv. – P. Pavel Němec (administrátor v Jistebnici) 

10 h mše sv. Mons. Pavel Posád (pomocný biskup českobudějovický) 

14 h beseda s biskupem 

15 h Klokotské hodinky a svátostné požehnání 

17 h mše sv. – P. Karl Zaiser, OMI 

Neděle 15. 8. 2021 

10 h mše – P. Vlastimil Kadlec, OMI 

15 h zpívané Klokotské hodinky a svátostné požehnání 

Živé přenosy (s výjimkou sobotní mše sv. v 10.00 h): na www.klokoty.cz 

V sobotu dopoledne (8-13 h) bude přístup ke kostelu omezený. 

Na této akci se bude fotografovat. 
 

 

 

http://www.klokoty.cz/


ZPRÁVA ZE ZIMBABWSKÉ MISIE MARAIRE, KVĚTEN 2021 
 

Posíláme vděčné pozdravy. 

„Blaženější je dávat než dostávat,“ říká 

sv. Pavel ve Skutcích apoštolů. Jak moc asi 

musí být šťastní naši podporovatelé a dárci, 

když i my v Zimbabwe, kdo od nich tolik 

dostáváme, jsme opravdu hodně šťastní? 

Cítíme velikou vděčnost, a tak se s vámi 

chceme zase jednou na pár řádkách podělit 

o naše radosti a starosti. 

V misii Maraire jsme díky darům z Česka 

a Německa vybavili kuchyň linkou 

a skříněmi, takže už se dá plně používat jako 

kuchyň. Naše hospodyňka je z ní nadšená 

a i já sám ji rád využívám např. na pečení 

sušenek nebo buchty. Z finančních darů 

jsme také splatili dluhy za nový dieselový 

agregát, který jsme museli koupit na konci 

minulého roku, a za opravy dvou starých, 

které se však, jak se později ukázalo, zrovna 

nevyplatily. Jinak se finančně držíme těsně 

nad hladinou nuly; dolů nás stále táhne 

veliká spotřeba nafty a její rostoucí cena. 

V St. Luke, jiné oblátské misii na druhém 

konci Zimbabwe, mají otcové ve farním 

domě elektřinu konečně zase každý den. 

Část darů od dárců z Česka i Německa šla 

právě k nim na systém solární elektřiny. 

I oni posílají dárcům vděčné pozdravy. 

V Maraire zatím pěstujeme sladké 

brambory a různé další tradiční plodiny. 

Poctivě zaléváme, neboť období dešťů už 

dávno skončilo. Mě byste viděli zalévat 

hlavně vodní melouny, česnek, mrkev (spíše 

netradiční plodiny) a ovocné stromky. 

Charles zase zalévá hlavně okrasné keře 

a květiny, kterých už vysázel velikou 

spoustu. Misie se tak začíná rýsovat 

na pozadí divokého buše. Práce na zahradě 

je naším odpočinkem, protože jinak opravdu 

makáme v pastoraci a v managementu nové 

misie. Přežili jsme náročné Velikonoce se 

křty 20 dospělých a starších dětí, měli radost 

z vydařeného prvního setkání mládeže z celé 

misie, navštěvujeme staré a nemocné, často 

ve velmi odlehlých koutech. Přečkali jsme 

období dešťů, které bylo nejmokřejší 

za posledních dvacet let. S naším velkým 

teréním autem jsme několikrát zapadli do 

bahna, ale s pomocí mnoha rukou, kamenů 

a heveru se z bahna zase pokaždé dostali. 

Bohu díky se nám zatím vyhýbá 

koronavirus. 

Co nás v Maraire čeká v brzké době? 

Chtěli bychom pokračovat v rozvoji 

infrastruktury misie, zejména zdokonalit 

systém čerpání vody tak, aby pumpa ve vrtu 

byla poháněna solární energií, pokud možno 

ze současných panelů. Dále budeme 

potřebovat pomoci s vybavením farní 

kanceláře, jedná se zejména o nábytek. 

V jednom loňském grantovém řízení se na 

nás bohužel nedostalo. O pomoc s těmi 

projekty bychom vás zase rádi požádali. 

Potravinovou pomoc pro chudé jsme teď 

v poslední době dostali z jiných zdrojů, tak 

jsme za ni vděční, ale za nějaký čas vás o ni 

zase možná požádáme. 

Co nás však čeká ve velmi brzké době, je 

slavnostní otevření misie Maraire. Dosud se 

to odkládalo kvůli pandemii. Teď nám 

biskup konečně oznámil datum: 5. června. 

Takže makáme ještě víc, organizujeme 

přípravné práce, zkrášlujeme exteriéry 

i interiéry a děsíme se, jak to všechno 

zvládneme. Naše chudá farnost bez struktur 

musí připravit v buši slavnost pro cca 200 

„VIP hostů“ a několik dalších stovek 

„obyčejných lidí“ ze širokého okolí. Je to 

celkem drsná finanční ždímačka pro naše 

farníky. Mě to děsí, ale farníci se na to přesto 

těší. A já věřím, že si tu jedinečnou událost 

užijí a že přispěje k rozvoji Boží misie 

v Maraire. 

Váš Karel Mec OMI  

 

 



MEZINÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES V BUDAPEŠTI 
 

Pro církev má od jejích počátků veliký 

význam pouť, tedy putování na místa, kde se 

ve společenství a v modlitbě zvlášť 

intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. 

Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či 

sanktuária, ale jeden druh pouti překonává 

hranice konkrétních míst. Zaměřuje se 

přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, 

kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to 

eucharistický kongres. 

Slovo „kongres“ možná zní trochu 

úředně, ve skutečnosti jde o náboženské 

setkání, které je příležitostí ve společenství 

prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je 

největším darem, který nám Pán odkázal. 

Kromě eucharistických kongresů 

v jednotlivých diecézích či zemích – 

v České republice byl naposledy před šesti 

lety – se pravidelně koná také kongres 

mezinárodní, organizovaný Svatým 

stolcem. Ten nejbližší je svolán 

do Budapešti v termínu od 5. do 12. září 

letošního roku a papež František plánuje 

osobně předsedat slavnostní závěrečné mši 

svaté v neděli 12. září. 

Rádi bychom Vás proto do Budapešti co 

nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá 

farní či jiná společenství. 

Aby byl eucharistický kongres skutečně 

světový, musí začínat už na úrovni 

jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že 

se s námi ve stejných chvílích spojují 

křesťané z celého světa, postavme 

Eucharistii do centra svých společných 

aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a 

Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme 

adorace, místní poutě i vzdělávací akce, 

modleme se společně za to, aby mezinárodní 

eucharistický kongres byl bohatým 

duchovním přínosem pro nás i pro svět. 

Kdo by se chtěl zapojit do české delegace 

mířící do Budapešti, může sám kontaktovat 

Poutní centrum královéhradecké diecéze, 

které přípravu cesty koordinuje. E-mail: 

poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731598752. 

Potřebné informace najdete rovněž 

na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že 

cestování po Evropě - za předepsaných 

hygienických podmínek – bude 

bezproblémové. Blíže budou jednotliví 

účastníci informováni podle vývoje. Ostatní 

věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému 

kongresu připojili modlitbou právě 

ve farnostech či jiných společenstvích. 

Vaši čeští a moravští biskupové 

Nebeský Otče, prameni života,  
naplň nás svým Svatým Duchem, abychom rostli v lásce ke Kristu, který za nás obětoval 

svůj život, a poznávali ho přítomného v Eucharistii. On je náš Pán a Mistr, náš pokrm a náš 
přítel, náš lékař a náš pokoj. Dej nám odvahu, abychom přede všemi vydávali svědectví  

o jeho radosti a síle. Dej, aby příprava na eucharistický kongres i jeho slavení vedly 
k opravdové duchovní obnově křesťanských obcí a měst, národů Evropy i celého světa. 

Amen. 
 

DIECÉZNÍ POUŤ 2021 
V sobotu 9. října 2021 proběhne Diecézní pouť v Českých Budějovicích. Patronem pouti 
bude sv. Jan Nepomucký, který je patronem vod, mostů, poutníků a také naší diecéze.  

V programu je po přivítání poutníků a divadle o sv. Janu Nepomuckém v katedrále 
pontifikální mše v kostele Obětování Panny Marie. Po obědě je připravená přednáška  

o počátcích křesťanství v naší zemi, prohlídky klášterního kostela a biskupství pro 
zájemce, adorace, uctění ostatků sv. Jana Nepomuckého a nakonec společné ukončení  

v katedrále sv. Mikuláše. Během odpoledního programu mají děti svůj speciální program. 



TÁBORSKÁ STRAVENKA 
 

Projekt Táborská stravenka pomáhá 

lidem bez domova obnovovat pracovní 

návyky a nabízí jim možnost být 

prospěšnými pro společnost. 

Pokud Vám není lhostejná čistota města 

Tábor a chtěli byste skutečně účelným 

způsobem pomoci lidem bez domova 

s různými osudy, můžete na úklidovou 

činnost lidí na okraji společnosti přispět 

svým darem. Váš dar proměníme 

ve stravenku v hodnotě 60 Kč a věnujeme ji 

lidem bez domova, kteří se hodinou svého 

času podílejí na úklidu města. 

Projekt Táborská stravenka je založený 

na křesťanské lásce a osobním lidském 

kontaktu s druhým člověkem. Má pozitivní 

dopad nejen na chování lidí bez domova, ale 

také na čistotu životního prostředí města 

Tábor. Na realizaci projektu se kromě 

táborské Charity podílí také Město Tábor, 

Technické služby Tábor a charitní 

dobrovolníci, kteří zajišťují bezproblémový 

průběh dobrovolných úklidů a dohlížejí na 

lidi bez domova při provádění dobrovolných 

úklidových akcí. Jakékoli dotazy k tomuto 

projektu Vám rád zodpoví František Kynčl. 

 

tabor.charita.cz/stravenka 

Přispět můžete na  číslo účtu 297018390/0300  
 

 

Emauzy - 11. 7 - 18. 7. 2021 

LETNÍ TÁBOR "NOEMOVA ARCHA" 
Není zatím naplněn, můžete ještě přihlašovat děti. 

Přihlášky karolina.peroutkova.14@gmail.com  

nebo mob. 728 616 382 (pouze 15 - 20 hodin). 

Děkujeme za váš zájem. Za přípravný tým Karolína Peroutková, hlavní vedoucí 
 

KURZ UČITELSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ 
Teologická fakulta JU od příštího akademického roku otevírá v Českých Budějovicích 

tříletý katechetický kurz v rámci celoživotního vzdělávání.  

Tento kurz je určen pedagogům, kteří si tak mohou rozšířit své vzdělání o třetí aprobaci a 
pak mohou učit náboženství na základních a středních školách, a laikům, kteří mají 

středoškolské vzdělání a mohou se po absolvování katechetického kurzu zapojit do výuky 
náboženství ve farnostech. 

Výuka bude probíhat většinou o sobotách - 10 -12 sobot za rok. 

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-06-tf-jcu-kurz-ucitelstvi 
 

Prosíme o kytky a zelené z vašich zahrádek na výzdobu našeho kostela. 

Přinést je můžete vždy čtvrtek večer do 17.30 h. 

Také prosíme, kdo by mohl pomoci  

s úklidem – každý pátek ráno od 8 h. 

 



PROSÍME O POMOC PŘI POUTI 

V srpnu prosíme zvláště o modlitbu o požehnání pouti k P. Marii Klokotské 

● stavění polního oltáře v sobotu 7. 8. - od 8.30 h 

● kdo by mohl přinést květiny nebo „zelené“ (do čtvrtku 12. 8. 17h), můžete také  

na výzdobu přispět finančně v zákristii 

● generální úklid před poutí čtvrtek - pátek 12. a 13. 8. od 8 h 

● schůzka ministrantů - nácvik hlavní poutní bohoslužby v pátek 13. 8. v 18 h 

● Prosíme o buchty, které budou vítaným občerstvením v Emauzích (pátek večer nebo 
sobotu ráno) 

Napište se prosím v zákristii na: 

● noční hlídání polního oltáře a hlídání kostela v sobotu i v neděli 

● v pátek před poutí 13. 8. se nekoná adorace, svátost smíření bude 17.30 – 19.30 

 
 

V září začne opět v Klokotech VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

pro školní i předškolní děti (5-7 let) 

První hodina, kde se domluví časy výuky, bude v pátek 3. 9. v Emauzích v 16 h 

 

BENJAMÍNEK začne opět v Emauzích 7. 9. 2021 – úterý – 10 h 

Misijní klubko začne 23. - 24. 10. 2021 

informace: Jarmila Kramářová 608 866 432 
 

 

 

VEČERNÍ PROHLÍDKY KLOKOT – 19.30 h 

průvodkyně Marie Janouchová 

 varhaník Ladislav Šotek, zpěv Jana Wilkes 

29. 6.  13. 7.  27. 7.  17. 8.  24. 8.  7. 9. 

vstupné – 100 Kč 

rezervace po-pá 9-16 h - 731 139 306, klokotypoutni@centrum.cz 
 

 

 

19. dne každého měsíce a každou středu v měsíci do 8. 12.  

můžete získat plnomocné odpustky v rámci jubilejního roku ke cti sv. Josefa  

za dodržení obvyklých podmínek: zpověď, sv. přijímání,  

modlitba na úmysl sv. Otce, zřeknutí se jakéhokoliv hříchu + modlitba  

nebo úkon zbožnosti ke cti sv. Josefa. 
 

 

mailto:klokotypoutni@centrum.cz


ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 27. 8. pátek - 17.45 h - Večer chval 

 29. 8. neděle - 10 h - mše sv. pro rodiny s dětmi (poděkování za prázdniny 

 a prosba o požehnání do nového školního roku) 

 3. 9.  pátek – Emauzy - 16 h první hodina náboženství – informační 

 3. 9. pátek - táborák po mši svaté v 18 h na zahradě u Emauz  

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 2. 7. a 6. 8. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.30-19.30 h TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30-19.30 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

 4. 7. neděle – Pohnání – poutní mše svatá v 11.30 h 

 

9. 8. 2020 - pondělí - 9 – 16 h a po mši sv. 17.45 h 

Prosíme o pomoc při generálním úklidu Emauz 

Emauzy jsou místem setkávání nás všech. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ - 15-30 let 

Začínáme: pátek 10. září 2021 

Emauzy – 18 h 

Setkání bude probíhat každé dva týdny. 

Přihlašujte se na jiri@oblati.cz nebo na tel. 731 402 862 

 

KURZ VÍRY PRO DOSPĚLÉ – NOVÝ BĚH 2021/2023 
Rok a půl trvající program  kořeny křesťanství  sdílení  moje osobní otázky  

hledání odpovědí  křest  biřmování  eucharistie  sv. smíření  

Farní dům Emauzy, Staroklokotská 2, Tábor, 390 03. 

Začínáme ve středu 15. září 2021 v 18.00 h. 

Těšíme se na vás. 

Přihlašování nebo dotazy na: jiri@oblati.cz 
 

Od 7. srpna (sobota) bude možné zapisovat v zákristii  

intence na mše svaté pro první pololetí 2022. 

Je možné dávat také na mše svaté, které budou odslouženy  

mimo pořadí – v případě koncelebrace druhého kněze. 

 

 



 
 

1. SRPNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH   7. 8. 2021  

Setkání na Chorebu 
P. Martin Sedloň, OMI, misionář milosrdenství 
15.00 přednáška – Emauzy nebo farní zahrada 

 16.30 růženec a svátost smíření, 17 h mše svatá 
 

Modlitba cestujícího 
Svěřuji ti, Pane, tuto cestu a prosím tě za všechny, kdo jsou  

na cestách. Drž nad námi ochrannou ruku, abychom v pořádku dosáhli svého cíle. Těm, 
kteří jsou za volantem, daruj bdělost a jistotu. Všem těm, kteří se starají o bezpečnou  

a rychlou přepravu cestujících, odplať požehnáním. Amen 

 2. 7. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30,
17.30 -19.30 h tichá adorace, svátost smíření

 3. 7. sobota Svátek sv. Tomáše, apoštola
1. sobota v měsíci - mše sv. v 17 h

 4. 7. neděle 14. neděle v mezidobí - mše sv. 8.30 a 10 h
Dražice mše sv. - 8.30 h
Pohnání - poutní mše sv. - 11.30 h

 5. 7. pondělí Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů
Moravy 
státní svátek ● mše sv. 17 h

 6. 7. úterý sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
státní svátek ● mše sv. v 17 h

 9. 7. pátek svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 19.30 h
11. 7. neděle 15. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a 10 h 

Dražice mše sv. - 8.30 h
13. 7. úterý Fatimský den

Večerní prohlídka 19.30 h
14. 7. středa
15. 7. čtvrtek Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. 7. pátek Panny Marie Karmelské

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 19.30 h
18. 7. neděle 16. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30, 10 h

Dražice mše sv.8.30 h
22. 7. čtvrtek Svátek sv. Marie Magdalény
23. 7. pátek Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 19.30 h
24. 7. sobota sv. Šarbel Machlúf, kněz
25. 7. neděle 17. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30, 10 h

řeckokatolická mše sv. v 16 h
Poutní mše sv. Meziříčí - 11.15 h

26. 7. pondělí sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
27. 7. úterý Večerní prohlídka 19.30 h
29. 7. čtvrtek Památka sv. Marty
30. 7. pátek svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 19.30 h
31. 7. sobota Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30, 10 h 

Klokoty – události červenec 2021

bl. Hroznaty - mučedníka



 

 1. 8. neděle 18. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a 10 h
Dražice mše sv. - 8.30 h

 4. 8. středa
 6. 8. pátek Svátek Proměnění Páně

První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, 17.30-19.30 h
 7. 8. sobota 1. sobota v měsíci P. Martin Sedloň, OMI - 15 h přednáška, mše sv. 17 h

stavění polního oltáře 8.30 h
 8. 8. neděle 19. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30, 10 h ● Dražice mše sv. - 8.30 h

 9. 8. pondělí Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Generální úklid Emauz - 9 - 16 h a po mši sv. od 17.45 h
10. 8. úterý Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. 8. středy Památka sv. Kláry, panny
12. 8. čtvrtek Generální úklid před poutí od 8 h

19 h varhanní koncert, varhany - Ladislav Šotek a hosté
květiny a "zelené" na pouť přinášejte, prosíme, do čtvrtku do 17 h

13. 8. pátek Fatimský den ● Generální úklid před poutí od 8 h, mše sv. v 17 h, adorace není,
svátost smíření 17.30 - 19.30 h 
 18 h schůzka ministrantů - nácvik hlavní poutní bohoslužby

14. 8. sobota Velká klokotská pouť - Nanebevzetí P. Marie - 8 h mše sv. - P. Pavel Němec
10 h hlavní mše sv. - Mons.  Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický
14 h beseda s biskupem, 15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
17 h mše sv. - P. Karl Zaiser, OMI

15. 8. neděle Slavnost Nanebevzetí P.Marie ● mše sv. v 10 h - P. Vlastimil Kadlec, OMI
mše sv. v 8.30 není
15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním ● Dražice mše sv. nebude

17. 8. úterý Večerní prohlídka 19.30 h
20. 8. pátek Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 19.30 h
21. 8. sobota Památka sv. Pia X., papeže
22. 8. neděle 21.neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30,10 h

řeckokatol. mše sv.16 h●Dražice mše sv. - 8.30 h
24. 8. úterý Svátek sv. Bartoloměje, apoštola ● Večerní prohlídka 19.30 h
26. 8. čtvrtek *P. Vlastimil Kadlec, OMI
27. 8. pátek Památka sv. Moniky ● Večer chval 17.45 h ● svátost smíření 17.30 - 19.30 h
28. 8. sobota Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. 8.  neděle 22. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30, pro rodiny s dětmi v 10 h (s požehnáním 

do nov. škol. roku) ● Dražice mše sv. - 8.30 h

                         na účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.
najdete nás také na Facebook a Twitter

                                                       Farní vikáři na Klokotech:    P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241
                                                                          P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat -

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

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30, 10 h 

Klokoty – události srpen 2021

Koordinátorka MMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 19.30 nebo kdykoliv po domluvě. 
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

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

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze


