
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY PŘEHLEDNĚ 
 

Apoštolská penitenciárie na žádost 

České biskupské konference prodloužila 

dovolení, aby věřící mohli získat 

plnomocné odpustky pro duše zesnulých 

již týden před dušičkami. Kromě toho 

Apoštolská penitenciárie z pověření 

papeže Františka umožnila letos získat 

plnomocné odpustky pro duše zesnulých 

po celý listopad. Jednotlivé možnosti: 
 

1) Odpustky, které je běžně možné 

získat 2. listopadu spojené s návštěvou 

kostela, je letos možné získat kterýkoli 

den měsíce listopadu podle vlastní volby. 

Podmínky v daný den: 

- návštěva kostela nebo kaple, 

- modlitba Otčenáš, 

- modlitba Věřím, 

- modlitba na úmysl Svatého Otce, 

- vyloučení sebemenšího zalíbení 

v hříchu, 

- svaté přijímání; 

a v okruhu těchto dní svátost smíření. 
 

2) Odpustky, které je běžně možné 

získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. 

listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je 

letos možné získat kterýchkoli osm dní 

od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. 

Podmínky v daný den: 

- návštěva hřbitova, 

- modlitba za zesnulé, 

- modlitba na úmysl Svatého Otce, 

- vyloučení sebemenšího zalíbení 

v hříchu, 

- svaté přijímání; 

a v okruhu těchto dní svátost smíření. 
 

3) Ti, kdo nemohou do kostela či na 

hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou 

získat odpustky doma před zobrazením 

Krista nebo Panny Marie. Podmínky: 

- v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují 

kostel či hřbitov,  

- zříci se jakéhokoli hříchu, 

- vzbudit úmysl přijmout eucharistii, 

vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého 

Otce jakmile to bude možné, 

- pomodlit se za zemřelé (breviář, 

růženec, korunku, četbou Písma) nebo 

vykonat skutek milosrdentsví spojený 

s obětováním svých těžkostí Bohu. 

  



„ZŮSTAŇTE DOMA,“ VYZÝVÁ BISKUP TOMÁŠ HOLUB 
 

Dopis plzeňského biskupa Tomáše Holuba k aktuálnímu dění. 

Sestry a bratři, 

v těchto dnech se na nás obrátil pan 

ministr zdravotnictví́ s kratičkou, ale o to 

důležitější výzvou: „prosím, zůstaňte 

doma.“ 

Osobně jeho prosbu plně podporuji: Je 

naléhavě třeba vyvarovat se všech 

zbytečných i nadbytečných kontaktů. 

Proto i já Vás prosím: zůstaňte doma. 

Jen bych chtěl slůvko doma pro nás 

křesťany trochu upřesnit, a to i po 

konzultaci s mým osobním lékařem, 

panem doktorem Cyrilem Muchou: 

Doma znamená nejen v našem bytě 

mezi čtyřmi stěnami, které v nás mnohdy 

sami o sobě zvyšují úzkost, jež může 

následně mít i neblahý vliv na naši 

imunitu. Doma pro nás křesťany znamená 

také zůstávat v blízkosti našeho Pána. A 

proto k našemu domovu jednoznačně 

patří i náš kostel. 

Zcela podporuji, abychom tam v duchu 

tak potřebné zodpovědnosti nyní 

nechodili společně, ale abychom toto 

místo vyhrazené pro domácí setkání 

s Bohem navštěvovali jednotlivě. 

Setkání s Kristem v eucharistii bytostně 

patří k domovu katolických křesťanů. 

Proto Vás, sestry a bratři, povzbuzuji: 

navštěvujte jednotlivě při dodržení všech 

hygienických předpisů Váš kostel, abyste 

si ze setkání s Pánem života a naším 

dobrým Pastýřem mohli odnést do svých 

domácností rozměr pokoje, který vytváří 

skutečný domov a tento svět ho nemůže 

dát. Ale znovu zdůrazňuji: mám nyní 

na mysli návštěvu kostela pro jednotlivce. 

Proto, i když se v kostele nebo v jeho 

okolí uvidíte s Vašimi přáteli, 

nezastavujte se s nimi k rozhovoru, jen 

jim třeba na dálku zamávejte. A hlavně se 

za sebe navzájem modlete. 

Své spolubratry kněze moc prosím, aby 

Vám toto setkání s Pánem umožnili, aby 

při velmi pečlivém dodržení všech 

hygienických předpisů byli těmi, kdo 

Vám umožní toto setkání s Pánem skrze 

Eucharistii, požehnání i smíření. 

A pak – naším domovem je i příroda, 

stvoření dané lidem od dobrého Boha 

jako náš pozemský domov. Nezůstávejme 

tedy podobně jako apoštolové po Kristově 

smrti ve strachu za zavřenými dveřmi. 

V přírodě je místo, kde, když jsme sami či 

jen ve skutečném rodinném kruhu, 

můžeme i sundat jinak tak potřebnou a 

pro naše zdraví důležitou roušku, Boha 

chválit i prosit a nadechnout se vůně 

Božího domova. 

Sestry a bratři, modlím se intenzivně za 

nás všechny a připomínám naše letošní 

diecézní motto: „Nebojte se, já jsem 

přemohl svět!“ Zvu Vás nejen k velké 

zodpovědnosti, ale také k plnosti života: 

zůstaňme doma v plnosti toho, co domov 

skutečně znamená. 

Váš biskup Tomáš 
 

Jsem rád, že obsah dopisu odráží obsah 

mé diskuse s Otcem biskupem. Je třeba 

chovat se zodpovědně a dodržovat 

všechna hygienická pravidla, tak jak je 

doporučuje ministr zdravotnictví. 

Duchovní a duševní pohoda je však 

nedílnou součástí prevence proti současné 

virové nákaze, a proto povzbuzení 

k návštěvě kostela i k procházkám 

v přírodě chápu i z lékařského hlediska 

za velmi vhodné. 

As. MUDr. Cyril Mucha 

1 LF UK Praha, 

člen Centrální Etické komise MZ ČR 
 



INSTRUKCE, JAK PŘISTUPOVAT KE SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ NA RUKU 
 

Milí spolubratři v kněžské, jáhenské 

službě a akolyté, 

při pastoračních návštěvách jsem 

zaznamenal při podávání svatého 

přijímání skutečnost, že většina věřících 

nebyla dostatečně poučena o tom, s jakou 

úctou a důstojností se má eucharistie 

přijímat. Protože se podobná situace 

odehrává ve všech diecézích, byla 

rektorem pražského semináře Mgr. Janem 

Kotasem vypracována instrukce, jak ke 

svatému přijímání na ruku přistupovat, 

aby mohla být při tomto posvátném 

úkonu zachována i náležitá úcta. Prosím 

seznamte své věřící s předloženým 

poučením, jak důstojně přijímat na ruku. 

Nejlépe to lze učinit na webové stránce 

farnosti, při mši svaté, katechezi či při 

osobním setkání. Ať vás Pán provází a 

Panna Maria ochraňuje v těchto 

nelehkých časech. 

 

+ Vlastimil, biskup českobudějovický 

 

ZPŮSOB PŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE V DOBĚ EPIDEMIE 
 

Podávání Eucharistie na ruku  

poznámka na úvod 

Současná epidemie nám 

do každodenního života i do praxe víry 

přináší různá omezení – snažíme se bránit 

nezvladatelnému šíření nákazy a chránit 

ty, kdo jsou mezi námi zvláště zranitelní. 

Úkolem následující krátké stati je 

poskytnout inspiraci a případný korektiv 

pro přijímání Eucharistie v tomto čase 

nouze. Text nechce vyhodnocovat situaci, 

posuzovat ochranná opatření či vstupovat 

do obecných diskusí o podávání svatého 

přijímání. 

Mnozí diecézní biskupové, jednotlivě 

či společně v rámci biskupských 

konferencí, dali svým věřícím doporučení 

či přímo vydali rozhodnutí o tom, že 

v době epidemie Covid-19 má být 

Eucharistie podávána a přijímána na ruku 

– což je obecně v církvi latinského obřadu 

jedna z legitimních možností (při 

zachování stanovených podmínek). 

Důvod tohoto kroku biskupů je 

nasnadě: nákaza se šíří kapénkovou 

infekcí, nejvíce tedy ze sliznic úst a nosu 

při dýchání, kašlání a kýchání - a proto 

podávání do otevřených úst znamená 

vyšší riziko přenosu infekce rukama 

podávajícího z jednoho přijímajícího 

na druhého než podávání na ruku. 

Podobná opatření známe i z minulosti, 

například z období morových ran – 

Eucharistie se tehdy pomocí vhodného 

nástroje podávala nemocnému z ulice do 

okna či dveří jeho domu, tedy „na dálku“, 

aby se zachovala bezpečnější vzdálenost. 

Duchovně 

Přijímání Eucharistie na ruku má 

ovšem svoji ušlechtilou formu, o kterou je 

třeba dbát a která se odvozuje ještě 

z praxe antické církve. Mnohým lidem je 

málo známá. Nejde tu jen o estetiku či 

technické provedení přijetí Těla Páně, ale 

především o vtělený duchovní postoj, 

do kterého nás Tradice uvádí. 

Pozoruhodné svědectví o této starobylé 

praxi nám přinášejí antické katecheze pro 

nově pokřtěné, konané ve čtvrtém století 

biskupem sv. Cyrilem Jeruzalémským a 

Janem. S mimořádným duchovním i 

teologickým vhledem pojednal o těchto 

antických svědectvích v jednom ze svých 

postních kázání i Josef Ratzinger, ještě 

jako arcibiskup v Mnichově. Říká: 

„Když čteme texty Otců, vidíme, v jaké 

bázni tehdy přijímali eucharistii. U Cyrila 



Jeruzalémského ve IV. století najdeme 

jeden zvlášť krásný text. Líčí ve svých 

křestních katechezích komunikantům, jak 

to mají dělat. Mají předstoupit a ze svých 

rukou vytvořit trůn, pravou položit přes 

levou, aby ruce byly trůnem pro krále a 

zároveň znázorňovaly kříž. Jde mu o toto 

symbolické vyjádření plné krásy a 

hloubky: člověk svýma rukama vytváří 

kříž, který se stává trůnem, na nějž 

vstoupí Král. Natažená, otevřená ruka se 

tak může stát symbolem toho, jak se 

člověk staví před Hospodina, otevírá mu 

své ruce, aby se mohly stát nástroji jeho 

blízkosti, trůnem jeho milosrdenství 

v tomto světě. 

 

… církev zápasila… o bázeň srdce, 

která se sklání před tajemstvím Boha, 

jenž se nechává vložit do našich rukou. 

Neměli bychom přitom zapomenout na to, 

že nečisté jsou nejen naše ruce, ale také 

náš jazyk a také naše srdce… Největším 

rizikem a zároveň nejvyšším vyjádřením 

pro milostiplnou Boží dobrotu je, že se ho 

smí dotýkat nejen ruka a jazyk, ale také 

srdce. Že Pán do nás vstupuje a v nás a 

s námi žije, že se chce zevnitř stát 

středem našeho života a jeho 

proměněním.“ 

Co si z těchto hlubokých textů můžeme 

vzít pro naši praxi? 

1. Vše začíná křtem, uvěřením 

v Krista a v jeho živou spasitelnou 

přítomnost, pro niž nás Duch Svatý 

připravil: Proto na našem vysloveném 

vyznavačském Amen záleží. 

2. Naše Bohem stvořená tělesnost, 

skrze křest naroubovaná na tajemství 

vtělení, má i ve své křehkosti úctyhodný 

úkol: účastní se na díle Boží milosti a 

stává se jejím nástrojem – jak na její cestě 

do našeho srdce, tak na její cestě k našim 

bližním: Proto na našem těle při 

Eucharistii záleží. 

3. Jsme podle Tradice zváni, abychom 

Eucharistii nejen přijímali, ale abychom ji 

přijímali s bázní, která podstatně přináleží 

k setkání Boha a jeho stvoření. Ale naše 

klanění i stání před Otcem musí být jen 

podle Božího Syna, jeho smrti a 

zmrtvýchvstání, jinak by bylo buď 

otrockou ponížeností, anebo rouhavou 

pýchou: Proto na našem klanění i stání 

před Otcovou tváří, s Ježíšem a nikdy bez 

něj, záleží. 

4. Setkání s Bohem při Eucharistii 

vrcholí láskyplnou vydaností Boha 

člověku, ale také láskyplnou vydaností 

člověka Bohu. Trůnem i oltářem je kříž: 

Proto na našich vydávajících se 

otevřených dlaních složených do podoby 

Kristova kříže záleží. 

Pán přichází, aby v nás žil a proměnil 

nás v sebe a abychom se stali nástrojem 

jeho blízkosti v tomto světě. Nakonec se 

tedy naše otevřené dlaně a otevřená ústa 

musejí otevřít k pravému chrámu, kde si 

Pán buduje příbytek: Proto na našem srdci 

a na našich bližních záleží. 

Velmi prakticky 

- Před svatým přijímáním se nejprve 

pokloníme přítomnému Kristu. V našich 

zemích máme dobrý zvyk poklonit se 

Pánu společně při zpěvu Beránku Boží, 

jinde to lidé dělávají různě individuálně, 

někdy třeba i trochu chaoticky a 

nevyzpytatelně. 

- Přijímající předstoupí před 

podávajícího a zdvihne své ruce do výše 

prsou, složené pravou dlaň přes levou do 

tvaru kříže. Dlaně jsou otevřené tak, že ta 

horní je uctivě a bezpečně připravena jako 

trůn pro přijetí Krista. 

- Podávající ukáže přijímajícímu 

Tělo Páně a vyznavačsky říká: Tělo 

Kristovo. Přijímající hledí na hostii a 

stejně vyznavačsky odpovídá: Amen! 

- Potom podávající pokojně položí 

hostii do připravené dlaně přijímajícího. 

Ten přijme Tělo Páně buď hned před 



knězem nebo ustoupí o krok stranou, 

spodní rukou hostii vezme z dlaně a hned 

si ji vloží do úst. Udělá to tak, aby 

podávající s jistotou viděl, že hostie byla 

přijata a není nikam odnášena. 

- Při přijímání do úst je rozdíl jen 

v tom, že přijímající po vyslovení Amen 

otevře dostatečně ústa s připraveným 

jazykem tak, aby podávající mohl hostii 

bezpečně položit právě na jeho jazyk. 
 

POZVÁNKA DO ŽIVÉHO RŮŽENCE 
 

Na Klokotech se již rok modlíme 

v Živém růženci za úmysly papeže 

Františka, za farnost a potřeby naše. Kdy 

jindy než při kulatém výročí poděkovat 

skupině téměř čtyřiceti farníků, že se 

společně vydali na cestu přímluvných 

modliteb a vše svěřují ochraně Panny 

Marie! 

Živý růženec tvoří společenství lidí, 

kteří se každý den modlí jeden desátek 

růžence. Členové se zavazují denně 

k modlitbě jednoho předem určeného 

desátku, který se po měsíci mění. 

Skupinka živého růžence se tak denně 

pomodlí celý růženec. Vždy 20 lidí se 

spojuje do jediné růže, která je tvořena 

z 20 tajemství - růženec radostný, 

bolestný, slavný a růženec světla. 

Společenství na Klokotech se neschází, 

ale je propojeno rozpisem desátků vždy 

na měsíc. 

V našich životech, rodinách, práci i 

farnosti je mnoho věcí, za které se 

chceme nebo potřebujeme modlit. Živý 

růženec vezme všechny tyto prosby na 

sebe. Hlavním úmyslem je každý měsíc 

evangelizační úmysl papeže Františka a 

modlitba za farnost, členové společenství  

ještě posílají každý měsíc své úmysly 

koordinátorce. Tou je u nás paní Lída 

Kopřivová. Pro více informací a zapojení 

je možné oslovit paní Kopřivovou osobně 

nebo napsat e-mail na adresu: 

ludmila.koprivova19@seznam.cz. 

Živý růženec vznikl v roce 1826 

ve Francii z podnětu mladé dívky Pauline  

Jaricot, která chtěla najít způsob, jak 

zachránit duše nevěřících lidí ve svém 

okolí. Založila společenství, které získalo 

misijní rozměr. Od té doby podporuje 

misie modlitbou a týdenním finančním 

darem na spolupráci při šíření evangelia. 

Modlitba je zasvěcena sv. Filoméně, 

kterou papež Řehoř XVI. jmenoval 

patronkou a ochránkyní této pobožnosti. 

Jsme farností ve správě Misionářů 

oblátů Panny Marie Neposkvrněné. 

V misiích máme v tuto chvíli otce Karla 

v Zimbabwe, podporujeme misii 

v Pákistánu, z naší farnosti odešla          

do Burundi Marie Misařová (z naší 

scholy) pomáhat postiženým dětem a 

jsme ve spojení se sirotčincem                 

v Tanzánii. I zde je naše pomoc 

modlitbou důležitá! 

HK, LK 

 

 

 
 

 
  



VÝZVA STÁLÉ RADY ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE 

K MODLITBĚ RŮŽENCE 
 

Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci 

COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který 

je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se 

bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, 

ať sami či společně v rodinách. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů 

proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí: 
 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, 

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna 

jako lékaře našich duší a těl. 

Shlédni na své děti, 

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech 

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. 

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, 

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, 

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, 

věčný život mrtvým. 

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. 

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým 

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás![1] 

Mons. Jan Graubner 

Mons. Jan Vokál 

Mons. Jan Baxant 

Mons. Martin David 

Olomouc, 7. října 2020 
 

[1] autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové 

zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,12.3.2020)
 

25. 11. 2020 - Iniciativa Červená středa 

3. ročník setkání na podporu pronásledovaných pro víru - www.cervenastreda.cz 

„Červená středa“ - je veřejná připomínka všech lidí pronásledovaných pro svou víru 
pořádaná Českou biskupskou konferencí spolu s Ekumenickou radou církví v ČR a 

Federací židovských obcí v ČR a v tentýž den se koná v několika zemích světa. Symbolem 
akce je červené světlo připomínající krev trpících. V našem kostele se připojíme  

mší sv. v 17 h. 
 

Prosba: Kdo by mohl darovat  

STROMKY NA VÁNOČNÍ VÝZDOBU Klokot,  

ať se, prosím, přihlásí ve farní kanceláři. 



 

 

 

 

nový katechetický pořad 

TV NOE - OVEČKY 

každý čtvrtek od 18.30 h v televizi NOE 

 s cílem přiblížit a vysvětlovat dětem (1. stupeň ZŠ)  

čtení následující neděle 

najdete  ho také ve videotéce www.tvnoe.cz. 

 

30. 1. 2021 pořádají naši farníci z Klokot a z Dražic  

FARNÍ PLES PRO MISIE V ZIMBABWE 

Místo konání v Dražicích v kulturním domě.  

Rezervace vstupenek v lednu 2021. 
 

 

On-line bohoslužby na Klokotech 

Po, Út, St, Čt, Pá, So - v 17.00 h. 

Ne - 8.30 h a 10.00 h. 

Mešní intence budou odslouženy. 

Bohoslužby jsou podle nejnovějších protiepidemických opatření  

od čtvrtka 22. října neveřejné.  

Můžete se připojit k živému vysílání bohoslužeb z Klokot na  

www.klokoty.cz nebo přímo na youtube (Farnost Klokoty). 

Možnost jednotlivě přistoupit ke sv. smíření a soukromé krátké modlitbě: 

Po, Út, St, Čt, Pá, So od 16.30 h do 17.00 h 
 

 

Možnost jednotlivě přijmout eucharistii  

(doporučujeme na dlaň ruky!) 

Po, Út, St, Čt, Pá: 17.30 h - 17.45 h       

So: 17.45h  - 18.15 h 

Ne: 9.15 h - 9.45 h a 10.45 h - 11.15 h 

Situace je vážná, proto vás žádáme, abyste se nezdržovali s přáteli, které potkáte před 
kostelem. A pouze jednotlivě přicházeli k přijetí svátosti eucharistie. Odřekněme si teď 

znovu fyzickou blízkost, abychom se z ní mohli zase co nejdříve radovat. 

Samozřejmě i nadále platí dispens od nedělní účasti na mši svaté. 

Myslíme na vás v modlitbě, prosím myslete i vy na nás. 

O. Jiří a oblátská komunita 

 

 

http://www.tvnoe.cz/


 

 
 

 1.11. neděle Slavnost  všech svatých - doporučený svátek
mše sv. 8.30 a 10.00

 2.11. pondělí Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
mše sv. - 9 h, 16.30 a 17 h

 4.11. středa

 6.11. pátek První pátek v měsíci  

 8.11. neděle 32. neděle v mezidobí
mše sv. v 8.30 a 10.00 h 

 9.11. pondělí

10.11. úterý

11.11. středa

svátek P. Martin Sedloň, OMI

12.11. čtvrtek

13.11. pátek

Fatimský den

15.11. neděle 33. neděle v mezidobí, mše sv. v 8.30 a 10.00 h

17.11. úterý Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

státní svátek  ● mše sv. v 17 h

21.11. sobota Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále

mše svatá v 8.30 h a 10.00 h

24.11. úterý Památka sv. Ondřeje Dũng - Lḁaca, kněze a druhů mučedníků

25.11. středa

26.11. čtvrtek výročí úmrtí o. Zdeňka Čížkovského († 2004)

29.11. neděle 1. neděle adventní

rorátní mše svatá 7 h, hlavní mše sv. v 10 h

30.11. pondělí Svátek sv. Ondřeje, apoštola  

najdete nás také na Facebook a Twitter

                                                           P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Klokoty – události listopad 2020
Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den              

po-so 17 h,ne 8.30a10 h,     

bez účasti lidu

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

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Svátek posvěcení lateránské baziliky

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
svátek P.  Karl Zaiser, OMI a P.  Karel Mec, OMI

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

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

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

Památka sv. Martina, biskupa

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

mše sv. v 17 h - Iniciativa Červená středa - za trpící, pronásledované pro svou víru

Památka sv. Anežky České, panny

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.40 - 20.00 nebo kdykoliv po domluvě. 

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

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

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


