Milí farníci.
V měsíci srpnu srdečně zvu vás i vaše
blízké na hlavní pouť k Panně Marii
Klokotské. Jak je u nás zvykem, je to
vždy nejbližší sobota k slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie. Letos to
bude sobota 12. srpna. Hlavní mše
svatá bude v 10 h a celebrantem, dá-li
Pán, bude Mons. Jan Baxant, biskup
litoměřický.

V měsíci září, ve dnech 19. – 20.,
přivítáme na Klokotech kopii sochy
Panny Marie Fartimské. A ve dnech
22. – 23. 9. proběhne v Táboře a na
Klokotech celodiecézní pouť. Bylo by
dobře, kdybyste si tato data zapsali a
přišli slavit s vašimi rodinami a přáteli.
Přeji vám požehnaný srpnový čas.
P. Jiří, OMI

************************************************************************
1. SRPNOVÁ SOBOTA
1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA
NA KLOKOTECH
NA KLOKOTECH
5. srpna 2017
2. září 2017
P. Jan Kuník
P. Jan Kulhánek

16 h modlitba Klokotských hodinek
16.30 růženec a svátost smíření
17 h mše svatá se svátost. požehnáním
Po mši sv. posezení v Emauzích
*************************************************************************************

V září začne opět v Klokotech páteční výuka náboženství
První hodina, kde se domluví časy výuky,
bude v pátek 8. 9. v Emauzích v 16 h,
od 17 h zveme na mši svatou jako poděkování za prázdniny
a prosbu o požehnání do nového školního roku,
po mši svaté v 18 h na zahradě u Emauz táborák.

Přejeme dětem, učitelům, rodičům a všem požehnaný srpen
– ještě celou půlku prázdnin!!!

Prosíme o pomoc
při pouti:
V srpnu prosíme zvláště o modlitbu o
požehnání pouti k P. Marii Klokotské
* stavění polního oltáře v sobotu 5. 8.
- od 8 h
* kdo by mohl přinést květiny nebo
„zelené“ (do pátku rána 11. 8.), můžete
také na výzdobu přispět finančně
v sakristii
* generální úklid před poutí v pátek
11. 8. od 8 h
* schůzka ministrantů - nácvik hlavní
poutní bohoslužby v pátek 11. 8. v 18 h
* Prosíme o buchty, které budou
vítaným občerstvením v Emauzích
Napište se prosím v sakristii na:
* noční hlídání polního oltáře
* hlídání kostela v sobotu i v neděli
* změna - v pátek před poutí 11. 8. se
nekoná adorace, svátost smíření bude
17.30 – 20.30
*******************************
Od 6. srpna (neděle) bude možné
zapisovat v sakristii intence
na mše svaté pro první pololetí 2018.
Je možné dávat také na mše svaté, které
budou odslouženy mimo pořadí –
v případě koncelebrace druhého kněze.
Prosíme o pomoc při generálním úklidu
Emauz 31. 7. - 1. 8. 2017
Vždy od 8 hodin celý den. Přijďte dle
vašich možností.
Emauzy jsou místem setkávání nás
všech.

Příměstský tábor Klokoty
poutní dům Emauzy
31. 7. – 4. 8. 2017
(hlavní program: 8-16 h)
M. Šittová , 776 707 268
majasittova@seznam.cz,
M. Frejlachová, 739 182 739
Mfrejlachova@gmail.com
V polovině srpna začíná Celostátní
setkání mládeže v Olomouci.
Jedná se o mimořádnou příležitost, jak
zakusit společenství svých vrstevníků,
společenství církve.
Přihlásit se je možné na webu:
olomouc2017.signaly.cz

OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ
 4. 8. – První pátek v měsíci
celodenní adorace v kostele 11.00 16.30, 17.30 - 18.45 s modlitbami a
zpěvem, 18.45 - 20.30 tichá adorace.
Adorace se svátostí smíření
v kostele každý pátek 17.30 – 20.30
Prosíme, pomozte nám s adorační
službou hlídání a napište se v sakristii.
 4. - 12. 8. - novéna P. M. Fatimské
 5. 8. – 1. srpnová sobota - P. Jan
Kuník
 13. 8. – neděle – sbírka na opravu
kostela
 25. 8. - pátek -17.45 - Velká
klokotská křížová cesta
 27. 8. - neděle - 16 h řeckokatolická
mše sv.
 2. 9. – 1. zářijová sobota - P. Jan
Kulhánek

Farnost Klokoty má nové internetové stránky
adresa je stejná

www.klokoty.cz

Klokoty – události srpen 2017

Pokud není uvedeno
jinak, mše sv.

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
každý den
15.45 h - Emauzy - Modlitby matek
po-so 17 h,
4. 8. pátek Památka sv. Jana Marie Vianeye, kněze
ne 10 h, středaPrvní pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30
nemocnice 18.30
16.30 h - růženec a svátost smíření, 17 h mše sv., adorace
s modlitbami 17.30 - 18.45, do 20.30 tichá adorace, svátost smíření 17.30 - 20.30
5. 8. sobota 1. sobota - P. Jan Kuník - 16 h Klokotské hodinky, 16.30 růženec, 17 h mše sv.,
po mši sv. posezení v Emauzích
brigáda - muži - 8 h stavění polního oltáře
6. 8. neděle Svátek Proměnění Páně
mše sv. v 10 h
8. 8. úterý Památka sv. Dominika, kněze,
9. 8. středa Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, 18.30 mše sv. v nemocnici
10. 8. čtvrtek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. 8. pátek Památka sv. Kláry, panny , mše sv. v 17 h P. Václav Hes
Generální úklid před poutí od 8 h
adorace není , svátost smíření 17.30 - 20.30
18 h schůzka ministrantů - nácvik hlavní poutní bohoslužby
Květiny a "zelené" na pouť přinášejte, prosíme, do pátku rána
Velká
klokotská
pouť - Nanebevzetí P. Marie - 8 h mše sv. - P. David Mikluš
12. 8. sobota
10 h hlavní mše sv. - biskup litoměřický mons. Jan Baxant
1. 8. úterý

14 h beseda s biskupem, 15 h Klokotské hodinky, 17 h mše sv.-P. Mariusz Piwowarzyk,OMI

13. 8. neděle 19. neděle v mezidobí mše sv. v 10 h - Mons. David Henzl, generální vikář českobudějovické diecéze, 15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
14. 8. pondělí Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15. 8. úterý Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek
od 16 h svátost smíření, v 17 h mše sv. - P. Martin Sedloň, OMI,
18. 8. pátek
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20.30
20. 8. neděle 20. neděle v mezidobí
mše svatá v 10 h
21. 8. pondělí Památka sv. Pia X., papeže
22. 8. úterý Památka Panny Marie Královny
24. 8. čtvrtek Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. 8. pátek
Velká klokotská křížová cesta 17.45 h
*P. Vlastimil Kadlec, OMI
Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h
27. 8. neděle 21. neděle v mezidobí mše svatá v 10 h s požehnáním do nového školního roku
16 h řeckokatolická mše sv.
28. 8. pondělí památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. 8. úterý památka Umučení sv. Jana Křtitele
ze září 2017
2. 9. sobota 1. sobota - P. Jan Kulhánek, 16 h klok. hodinky,17 h mše svatá, po mši posezení v Emauzích
8. 9. pátek
17 h mše sv. pro děti - poděkování za prázdniny, 18 h oheň - zahrada u Emauz
Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 20.30 nebo kdykoliv po domluvě.
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03
tel: 381 232 584 e-mail: klokotyomi@volny.cz http://www.klokoty.cz
http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet České spořitelny 4634722329/0800, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
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)
Diecézní ředitelka PMD - Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

