
Milí farníci. 

Tajemství Kristova vzkříšení, v němž 

Kristus zničil smrt, proniká svou mocnou 

silou náš život, aniž si to často uvědomu-

jeme. Proto je třeba, abychom se vědomě 

do tohoto tajemství ponořili a skrze 

prostředky, které nám církev nabízí, 

přijali milost, kterou nám Pán chce dát. 

Velikonoce se nejen připomínají, ony se 

slaví a především se žijí. My se je však 

musíme učit prožívat, aby se postupně 

to podstatné z Velikonoc stalo trvale 

součástí našeho života. To všechno ale 

vyžaduje naši pozornost, náš čas, naše 

rozhodnutí. Můžeme Velikonocemi projít, 

aniž se setkáme s Kristem; můžeme je 

však také prožít v jeho blízkosti, spolu 

s ním, doslova na jeho hrudi v blízkosti 

jeho srdce. Velikonoce jsou svátky naše-

ho sjednocení s Kristem. Ve křtu jsme 

byli s Kristem spojeni a obnova křtu, 

na kterou se většina z nás celou dobu 

postní připravuje, je jakýmsi vrcholem 

celých Velikonoc z pohledu našeho osob-

ního prožívání.(převzato z www.vojtechkodet.cz) 

 

 

 

V sobotu 12. 5. 2018 se v Plasích u Plzně 

uskuteční Festival Oblátských povolání. 

Chci vás na tuto akci srdečně pozvat. Je 

určena pro mladé, pro rodiny s dětmi, ale 

i pro ty, jejichž děti již „vyletěly z hníz-

da“. Něco málo z programu: 10:30 Work-

shopy, 14:30 M. O. Vácha, 20:00 

Worship, OMI Caffé, Tichá story, 

Running for Vocations, Program pro děti. 

Možnost navštívit klášter Plasy. Pokud 

bude více zájemců, pojedeme autobusem. 

Předpokládaný příspěvek na dopravu by 

byl 200 Kč, děti zdarma. Zapisovat se 

můžete v sakristii klokotského kostela 

nebo u o. Jiřího, OMI. 

Velikonoce s Kristem přeje P. Jiří Můčka, 

OMI, oblátská komunita a pastorační tým  

Ve čtvrtek 3. května 2018 v 18:00 bude 

v Emauzích první setkání pro dospělé, 

kteří by chtěli přijmout křest. Tato 

příprava je určená také pro ty, kteří byli 

v dětství pokřtěni, ale již nepřijali eucha-

ristii a svátost biřmování. Prosím pozvěte 

své blízké, rodinné příslušníky, přátele, 

sousedy,… Přípravu povede oblátská 

komunita z Klokot. Zájemci se, prosím, 

hlaste u o. Jiřího, OMI (731 402 862, 

Jiri@oblati.cz) 

Opravy a investice na Klokotech 2018 
Vážení farníci, poutníci a přátelé mariánského poutního místa Klokoty. I letos se na vás 

obracím s prosbou o finanční pomoc na tyto předpokládané akce: 

1. Dokončení restaurování štukové výzdoby a výmalby interiéru klokotského kostela. 

Rozpočet je 506 990 Kč. Předběžně je nám přiznán příspěvek od MK České republiky, 

v orientační výši max. do 400 000 Kč. Můžete přispět osobně nebo na účet u České 

spořitelny 4634722329/0800 VS 1111. 

http://www.vojtechkodet.cz/


2. Vytvoření nového WC v poutním areálu. Předběžná cena 400 000-500 000 Kč (podle 

rozsahu prací). Můžete přispět osobně na účet u České spořitelny 4634722329/0800 VS 

2222. 

3. Můžete si adoptovat nové sochy (v nadživotní velikosti) do Klokotského betléma. 

Ovečka 11 000 Kč, (instalována v prosinci 2017), hlava volka 7 000 Kč, figura jednoho 

stojícího krále   17 500 Kč a materiál + doprava do 10 000 Kč. (Instalovány budou 

v prosinci 2018). Můžete přispět osobně nebo na účet u České spořitelny 

4634722329/0800 VS 2018.  Rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.  

Kontaktujte nás, prosím, na tel. 381 232 584 nebo na klokotyomi@volny.cz 

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

 
 

Festival oblátských 

povolání  
12. 5. 2018 Plasy 10-24 h 

Nech se sbalit Hospodinem! 

WORKSHOPY 10.30 

M. O. Vácha 14.30 

WORSHIP 20.00 
OMI CAFÉ, TICHÁ STORY, RUNNING 

FOR VOCATIONS,  

PROGRAM PRO DĚTI 

vlatimil@oblati.cz 733 755 901 

Jiri@oblati.cz 731 402 862 
 

 

 

Středisko volného času Síť 

a Kolpingova rodina Klokoty 
pořádají 

Letní tábory 
A 1 …6-11 let…8.-15.7….1550,- 

Přihlášky A 1 na: www.svcsit.cz 

--------------------------------------- 

B 1 …12-17 let…29.7.-5.8….1850,- 
Info a přihlášky B 1: Karolína Peroutková 

karolina.peroutkova.14@gmail.com 

 tel.: 728 616 382 (16.-21. hod) 

Hanka Koukalová 

hanka.koukalova13@gmail.com 

Kapacita je omezená, tak neváhej 

a přihlas se ještě dnes! 

Těší se na Vás: Kája, Hanka, Michal, 

Janka, Zdenda a další vedoucí… 
 

 
 

14. května 2018 – Opařany  

Dětská vikariátní pouť – 

 sv. František Xaverský a misie 
 

 

 

Přispět do naší Postní kasičky 

na projekt MMD na elektřinu školy 

v Kongu můžete ještě 

do 2. neděle velikonoční 8. 4. 

Také postní papírové kasičky přineste 

do kostela do 8.4.2018. Pán Bůh 

zaplať! 

 

 

 

V roce 2019 se uskuteční Světový den 

mládeže v Panamě. Přihlášky, duchovní 

příprava a informace najdete na: 

https://panama2019.signaly.cz. Konec 

přihlášek je 30. 6. 2018. Doporučujeme 

věk mladých od 18 let do 30 let. Termíny: 

16. - 21. 1.: Týden evangelizace (pobyt v 

diecézi) 22. - 27. 1.: Světový den mládeže 

Panama Přibližná cena: letenka cca 20 

000 - 40 000 Kč dle způsobu a času 

objednání balíček poutníka (250 USD) 

fond solidarity (10 EUR) doprava po 

Panamě (do diecéze a zpět cca. 2 000 Kč) 

náklady na pobyt v diecézi a před 16. 1. a 

po 27. 1. (cca 1000 Kč) Dotazy, postřehy 

komunikujte s Vojtěchem Orlíkem: 

mladez@cirkev.cz, tel.: 220 181 753.  

 

mailto:vlatimil@oblati.cz
mailto:Jiri@oblati.cz
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Postní duchovní obnova        
V sobotu 17. 3. se v Klokotech usku-

tečnila postní duchovní obnova farnosti. 

Od 14.30 hodin probíhala v Emauzích 

promluva O. Günthera Ecklbauera, OMI, 

misionáře milosrdenství, který v současné 

době působí v komunitě oblátů v Plasích, 

v západních Čechách. Téma bylo aktuální 

„Půst dnes?“ Otec Günther připomněl pro 

postní dobu důležité tři věci modlitbu, 

almužnu a půst, které mohou být obnovou 

našeho vztahu k Bohu, k bližním a k sobě. 

Také upozornil na potřebu půstu od 

přemíry různých aktivit, které nás 

nepřibližují, ale spíše odvádějí od 

postních úmyslů. V druhé části se 

účastníci seznámili s myšlenkami papeže 

Františka z homilie při postní eucharistii v 

kapli Domu sv. Marty, při které Svatý 

otec zdůrazňoval, že máme denně bdít 

nad tím, co se děje v našem srdci, 

abychom se nevzdálili od Pána, ale svůj 

vztah obnovili a prohloubili. Na příběhu 

Davida a krále Šalamouna z první knihy 

královské (1 Král 11,4-13) vysvětlil, jak 

Šalamoun selhal v důležité věci, nezůstal 

věrný Pánu a následoval cizí bohy, aniž si 

toho všimnul. David byl hříšník a stal se 

svatým. V následné diskusi se účastníci 

vyjádřili, co je nejvíce je v příběhu 

o Davidovi a Šalamounovi oslovilo. 

Po promluvě byla příležitost ke svátostí 

smíření, farníci a poutníci mohli využít 

zpovědní služby tří kněží. Poté 

následovala modlitba růžence a mše 

svatá, kterou vedl o. Günther se 

spolubratry obláty. 

Na závěr byla v poutním domě Emauzy 

beseda s o. Güntherem, při které 

odpovídal malým i dospělým účastníkům 

na jejich dotazy, hlavně z jeho 

současného působení v Plasích a působení 

misionáře v islámském světě, v Pákistánu, 

v Libanonu a Egyptě. 

Postní duchovní obnovy se zúčastnil velký 
počet zájemců, vydařila se a jistě přispěla 
k přípravě na Velikonoce LP 2018. 

                                 Ing. Pavel Vejskrab 
 

 

 

 

Nová publikace od Radka Gálise  

„Černí baroni od Černé věže“ 
Po úspěšných jihočeských vzpomínkách 

na Miloslava Vlka, Náš kardinál, vydal 

Radek Gális vynikající knihu reportáží, 

kde na osudech politicky nespolehlivých 

a ze společnosti vyloučených pétépáku 

líčí poutavě dopady „třídního boje“. Mezi 

nimi je například Petr Frank, jehož otec 

byl majitelem tiskárny na Budějovické 

ulici v Táboře, stejně jako Mons. Václav 

Kulhánek z Drahova u Veselí nad Lužni-

cí, bývalý kancléř a archivář českobu-

dějovického biskupství. Ke Švandrlíkově 

„pohodě“ říká jeden z nich, Stanislav 

Češka z truhlářského rodu v Lišově: „ 

Pojmy PTP a Černí baroni se mezi lidi 

dostaly skutečně hlavně díky jeho knížce 

a filmu, ale tehdejší tvrdá realita vyla 

zkreslena legrací, kterou Švandrlík líčí 

a zlehčuje tak skutečný život a osudy 

vojáků PTP, které tak humorné nebyly.“ 

Švandrlík totiž byl u TP Technických 

praporů které neměly v zásadě končit 

likvidací třídy politicky nespolehlivých. 

Autor si přeje, aby tato cenná svědectví, 

vycházející v době, kdy sraz PTP – VTNP 

(Pomocných technických praporů – 

Vojenských táborů nucených prací) končí 

po třech desetiletích svou činnost, 

přispěla příslušníkům mladších generací, 

pro něž je komunistická totalita naštěstí 

již jen pojmem z dějepisu, poznat osudy 

lidí tvořících dějiny města pod Černou 

věží. S mini se již osobně nesetkají.   

(á 280 Kč, můžete si objednat v krámku)                           

    MVDr. Rytíř 
 



Ohlédnutí za rokem 2017 

Farnost Klokoty 
V roce 2017 bylo v naší farnosti:  75 

křtů (43 dětí do 1 roku, 20 dětí do 7 let, 4 

do 14 let, 8 nad 14 let), první sv. přijímání 

10; 11 sňatků, 28 pohřbů, uděleno 7 

svátostí biřmování 

Děkujeme Městu Tábor, Ministerstvu 

kultury a všem dárcům za podporu při 

renovaci našeho poutního místa v roce 

2017. Děkujeme i za všechny ostatní 

dary.  

Upřímné Pán Bůh zaplať! 

Farnost Dražice 
Křty – 1 (dítě do 1 roku), první sv. 

přijímání – 5,  biřmování – 0, sňatky – 1, 

pohřby – 0,  

Děkujeme obcím za podporu. Děkujeme i 

za všechny finanční a ostatní dary.  

Upřímné Pán Bůh zaplať! 

 

V roce 2017 bylo odesláno 3,80 kg 

použitých poštovních známek na chari-

tativní účely (od roku 1999 bylo odesláno 

celkem 293,70 kg)    MVDr. Rytíř.

Adopce na dálku za rok 2017:   

Placeno: 21. 2. 2017 - 7000 Kč + 41 Kč 

poštovné  (Uganda - Irene Nakato) 

26. 9. 2017 - 6500  Kč + 41 Kč 

poštovné (Haiti - Sofía Carrénard ) 

Příspěvek na vánoční dárek dětem 20. 12.  

- 2 x 1000 Kč + 2x 30 Kč poštovné 

celkem: příjmy: 19 200 Kč 

              výdaje: 15 642 Kč 
 

Moc děkujeme všem, kteří se rozhodli 

našim adoptovaným dětem podat 

pomocnou ruku a pomohli. 

Na adopci může  přispívat kdokoli - jak 

pravidelně, tak jednorázově u L. Kopři-

vové, v sakristii, nebo ve farní kanceláři. 

Finanční příspěvky jsou využity na uhra-

zení školného, školní uniformy, pomůcek, 

mimoškolních aktivit a zdravotní péče.  
 

MMD 

Půst - Nigérie, učňovské středisko 

sbírka a velikonoční dílna…. 18 289 Kč 
 

Advent - dárky pro děti  

na Madagaskar 

sbírka a Vánoční dílna…..22 300 Kč 

adopce - Bedlet Clairsant, Haiti 

6 000 Kč 
 

PMD 

Misijní neděle a štrúdlování 

8 559 Kč +2 514 Kč 

 

Příspěvky na rádio Proglas – 8 100 Kč  

a TV Noe – 4 900 Kč 

 
Táborský chrámový sbor měl v roce 2017 
celkem 15 vystoupení, z toho doprovázel 

12 bohoslužeb.        L. Šotek  

 



 

Můžete se stále přihlásit na Pouť 

českobudějovické diecéze do Svaté země 

za účasti biskupa Mons. Vlastimila 

Kročila 

Termín: 9.10. – 16.10.2018 

Cena: 21.900,- Kč 

Cena nezahrnuje: 120 USD vstupy, 

hromadné poplatky a obslužné – uhradíte 

v Izraeli 

Zájemci se mohou písemně hlásit 

vicekancléři V. Kubešovi, 

mailto:kurie@bcb.cz,  nebo poštou na 

adresu:Biskupství českobudějovické,  

Biskupská 4,  370 21 České Budějovice. 

V přihlášce je třeba uvést: jméno, 

příjmení, adresa trvalého bydliště včetně 

PSČ, telefonní (příp. e-mailový)kontakt. 

Dále je třeba uvést jména účastníků, 

kteří by chtěli být společně ubytováni. 

Termín podání závazné přihlášky je 

nejpozději do 10.4.2018. 

Platnost cestovního pasu musí být 

minimálně ještě 6 měsíců po návratu. 
 

Vzpomínka na P. Františka Chuma                                                       
Každého z nás ovlivní na cestě víry určitě 

rodiče, kterým bychom neměli přestat 

děkovat za předání víry. Mezi další patří 

naši duchovní, kteří nás v různých 

etapách života provázejí. Já bych chtěla 

zavzpomínat na našeho duchovního 

správce z farnosti Pohnání P. Františka 

Chuma, od jehož úmrtí uběhlo 25. 3. 

třicet let. Na faru v Pohnání už po něm 

nikdo nepřišel. Byl to tedy poslední kněz, 

který žil v této malé obci a všichni na něj 

s láskou vzpomínají. Vracím se do hodin 

náboženství, na které dojížděl do Rati-

bořských Hor jen kvůli nám čtyřem 

sourozencům a ve kterých nás učil k lásce 

Bohu a Panně Marii. Nedá se zapomenout 

na nádherné májové pobožnosti, kde jsme 

viděli velikou úctu k naší nebeské matce. 

     P. Chum na faře v Pohnání žil dlouhá 

léta ve velmi skromných podmínkách. 

Sloužil svým ovečkám až do své smrti. 

Stáří snášel trpělivě a s odevzdaností vše 

co přinášelo. 

     Já osobně na něj vzpomínám s velkou 

láskou, byl to takový duchovní vůdce, 

který mi velmi chybí. Ještě dnes když se 

dívám do oken fary, kde nám jako dětem 

mával na cestu domů, je mi smutno. 

Na jeho hrob zamíří mnoho jeho farníků. 

Věřím, že nad námi bdí i v nebeském 

království a my se za něj nepřestáváme 

modlit. 

     P. Chum miloval Matku Boží Pannu 

Marii a odešel na věčnost v ranních 

hodinách po mši sv. 25. 3. 1988 na velký 

Mariánský svátek.   Farnice z Pohnání 
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Velikonoce – už po kolikáté?!  

Velikonoce – už po tolikáté... 
O Matce Tereze se vypráví krátký příběh. 

Když se jednou ujala zubožené opuštěné 

dívky, zažila zvláštní věc. Ta dívka se jí 

podívala do očí a unaveně se zeptala: 

„Proč to děláš?“ Matka Tereza jí odpo-

věděla: „Protože tě mám ráda.“ Holčička 

se rozzářila a třikrát zašeptala: „Řekni to 

ještě, řekni to, řekni to ještě.“ 

Jsou tu další Velikonoce. Přichází možná 

po 10., 20., nebo po 50.?  Znovu slyšíme 

ten samý pašijový příběh o Ježíšově 

umučení a v podvědomí nám může nasko-

čit: Už to slyším po tolikáté. To znám... 

Slova po nás stékají, aniž by se nás 

dotkla. Co s tím? 

I když si to nemusíme uvědomovat, naše 

srdce jsou tu a tam, více či méně vyprahlá 

a bolavá, bezradná či otupělá. Zkusme 

zvednout hlavu a znovu se zadívat 

na Ježíše. 

Boží slovo o Jeho smrti, která ale není 

koncem, je živé a aktuální pro nás 

všechny bez rozdílu. V každé situaci, 

kterou prožíváme, zaznívá opětovně 

poselství: má láska k tobě nemá hranice. 

Nedávám ti něco, ale sám sebe. Mám moc 

vyvést tě z hrobů, kde umřela tvá naděje, 

tvá ochota odpouštět, tvá důvěra v člo-

věka, tvé rozhodnutí zůstat věrný….  

Mám moc vracet život. 

Tyto Velikonoce chtějí přinést novou 

naději i tobě, posílit tvoji víru v Boží 

věrnost. Abys mohl/ mohla opět vykročit 

v tichém úžasu nad Boží odpovědí 

na otázku: „Proč to děláš, Bože?“ 

„Protože tě miluji.“ 
Bože, 

řekni mi to 

ještě 

jednou… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercicie pro rodiny s dětmi 
20.-25.8. 2018 

fara Nečtiny (divoký Západ) 

Misijní obsahem i podmínkami  

Týden s misionářem milosrdenství 

P. Martinem Sedloňem OMI 

Dopolední duchovní program 

Společné vaření 

Odpolední výlety, hry a účast  

na kulturním programu mládežnické 

brigády Workship 

500 Kč na týden a na osobu 

Více info a přihlašování na 

Missio.cb@gmail.com (603 224 665) 
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Intence od 1. května 

Od 1. 5. (úterý) bude možné zapisovat 

v sakristii intence na mše sv. na říjen – 

listopad – prosinec 2018. 

 Je možné dávat také na mše svaté, které 

budou odslouženy mimo pořadí – 

v případě koncelebrace druhého kněze. 

 
Oblastní setkání Charismatické 
obnovy 
Srdečně zveme do Českých Budějovic na 
Oblastní setkání Charismatické obnovy, 
které proběhne 21.4. 2018 v DK Metropol. 

    
http://www.cho.cz/udalosti/Oblastni-setkani-

CHO-v-Ceskych-Budejovicich.html 

 
 

ČKA- přednáška – 11. 4. Emauzy - 18 h 

Mgr. Martin Klapetek, Ph. D.  

Islám v Evropě  

různorodost muslimských komunit  

v Evropě 

 

25. 5. 2018 proběhne opět i na Klokotech 

NOC KOSTELŮ 

– kdo by byl ochotný pomoci, může se 

přihlásit u pí Pecherové 

 

Církevní základní škola Orbis-Pictus, 

Budějovická 825, Tábor 

Vás zve 3. a 4. 4. 2018 od 9 do 16 hodin  

na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 

2018/19    www.orbiska.cz 

 

Týden modliteb za duchovní povolání 

Od 16. do 22. dubna 2018 proběhne 

Týden modliteb za duchovní povolání  

a Světový den modliteb za duchovní 

povolání (Neděle Dobrého pastýře, 4. 

neděle velikonoční). 
www.hledampovolani.cz. 

 

Studentský Velehrad - celostátní setkání 

vysokoškoláků www.studentskyvelehrad.cz 

Je to na tobě      19.-22. 4. 2018  
 

 

OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot: 
 

 6. 4. – První pátek v měsíci – 

celodenní adorace v kostele-11-

16.30 h, 17.30-18.45 h adorace 

s modlitbami a zpěvem, 18.45 - 

20.00 h tichá adorace. Adorace 

a svátost smíření v kostele každý 

pátek 17.30 – 20.00 h 

Prosíme, napište se v sakristii 

na adorační službu.  

 7.4. - 1.5. - Setkání oblátských 

laiků 

 8. 4. – neděle - zakončení Novény 

k Božímu milosrdenství – 15 h 

(svátost smíření) 

 13. 4. – pátek – Večer chval 
 15. 4. – Emauzy – 18 h – setkání 

CHO 

 18. 4. - středa – 17.45 h– posezení 

 u čaje nad Biblí 

 21. 4. – sobota – Emauzy – 15 h- 

Misijní klubko 

 22. 4. – neděle – po mši sv. – 

Misijní štrůdlování  
 22. 4. – neděle - 16 h – 

řeckokatolická mše sv. 

 24. 4. – úterý – 17.45 h – mše sv. 

pro ty, kteří zažili rozpad vztahu 

a jejich blízké 

 25. 4. – středa – Emauzy – Setkání 

seniorů  

 27. 4. – sobota – v 17.45 h - 

táborák na farní zahradě  

 

Národní pochod pro život a rodinu 

Praha-sobota-7.4.2018 

Začátek 10.30 katedrála, zakončení 16 h 

Více na www.pochodprozivot.cz 

 

Novéna k Božímu milosrdenství 

v Klokotech  

1. a 2. 4. – v 15 h, 3. - 7. 4. – 16.15 h 

zakončena bude adorací 8. 4. v Neděli 

Božího milosrdenství v 15 h   

 (možnost přistoupit ke svátosti 

smíření) 

http://www.orbiska.cz/
http://www.hledampovolani.cz/
http://www.pochodprozivot.cz/


 

 1.4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. 10 h s žehn. pokrmů  

po mši sv. prodej výrobků z velikonoč. dílny 

Novéna k Bož. milosrdenství v 15 h

16 h řeckokatolická mše sv. s žehnáním pokrmů 

2.4. pondělí 

4.4. úterý

6.4  pátek

mi, 18.45-20 h - tichá adorace, svátost smíření 16.30 - 17 h, 17.30 - 20 h, mše sv. 17 h

7. 4. sobota 1. sobota v měsíci                                  Emauzy - OMI laici          

8.4. neděle

10.4. úterý Emauzy - 9.30 h - Benjamínek 

11.4. středa

13.4. pátek

15.4. neděle

Emauzy - 18 h - CHO

17.4. úterý Emauzy - 9.30 h - Benjamínek 

18. 4. středa

20.4. pátek

21.4. sobota Emauzy - 15 h - Misijní klubko

22.4. neděle

* po mši sv. Misijní štrůdlování                                               16 h řeckokatolická mše sv.

23.4. pondělí

24.4. úterý

25.4. středa

27.4. pátek

29.4. neděle

5. května

  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.

5. neděle velikonoční                                                                                       mše sv. v 10 h   

květen 2018

Svátek sv. Jiří, mučedníka        Emauzy - 9.30 h - Benjamínek              svátek o. Jiří Můčka,OMI

17.45 h - mše sv. pro ty, kteří zažili rozpad vztahu a jejich blízké

 4. neděle velikonoční                                                                                       mše sv. v 10 h 

1. sobota v měsíci - P. Jaroslav Karas, 16 h - Klokotské hodinky, 17 h mše svatá s promluvou

Novéna k Božímu milosrdenství  3. 4. - 7. 4. (úterý - sobota) od 16.15 h

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

na účet české spořitelny 4634722329/0800, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.

 Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka                                                              

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

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

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

16. -22. 4. Týden modliteb za duchovní povolání

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

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

Emauzy - 17.45 táborák na farní zahradě   sv. smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h

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

Svátek sv. Marka, evangelisty   Emauzy - 17.45 h Setkání seniorů     18.15 h mše sv. v nemocnici

 Pondělí v oktávu velikonočním  mše sv. v 10 h s žehnáním pokrmů

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

  svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h 

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

2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)           mše sv. v 10 h + sbírka na toalety

Pokud není uvedeno jinak,        

mše sv. každý den                

po-so 17 h                  

ne 10 h   

stř-nemocnice 18.15 h

Klokoty - události duben 2018

 Emauzy - 18 h - přednáška ČKA                                    18.15 h mše sv. v nemocnici

3. neděle velikonoční                                      Dětská mše sv. v 10 h +  sbírka na repatriaci 

Emauzy - 9.30 h - Benjamínek                      15.45 h - Modlitby matek 

svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20 h + Večer chval 17.45 h

První pátek v měsíci - celodenní adorace - kostel 11-16.30 h, 17.30-18.45 h adorace s modlitba-

Novéna k Bož. milosrdenství v 15 h


