
 
Milé sestry a bratři!  

8. prosince 2020 papež František vyhlásil Rok svatého Josefa. Bude se slavit až do 8. 

prosince 2021, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den upevňovat jeho 

příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli. Všichni věřící v Krista budou 

s pomocí svatého Josefa, opatrovníka Svaté rodiny z Nazareta, moci modlitbami 

a dobrými skutky získat útěchu a ulehčení od těžkých lidských útrap, kterými je 

poznamenána naše doba. Učitelský úřad církve nepřestává u svatého Josefa jako 

v nějakém pokladu – bohaté zásobě – s radostí nacházet staré i nové vznešené věci – jako 

hospodář, „který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré“ (Mt 13,52). Dosažení 

tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků. Plnomocný 

odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie 

a modlitba na úmysl papeže) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv 

hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje 

Apoštolská penitenciárie:  

a. — Svatý Josef, opravdový muž víry, nás povzbuzuje, abychom znova našli úzký 

synovský vztah s Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě, disponovali se k naslouchání a 

s hlubokým rozlišováním odpovídali na Boží vůli. Plnomocný odpustek se proto uděluje 

všem, kdo budou aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden 

den budou účastnit pobytu v duchovním ústraní, který bude obsahovat meditaci 

o svatém Josefovi.  

b. — V evangeliu se svatému Josefovi dává titul „muž spravedlivý“ (Mt 1,19). Josef je 

opatrovník „důvěrného tajemství, které je v hlubině srdce a duše“ — má totiž účast 

na Božím tajemství, a je proto mimořádným patronem vnitřního prostoru člověka; pobízí 

nás, abychom znovu objevili sílu mlčení, prozíravosti a spolehlivosti při plnění svých 

povinností. Ctnost spravedlnosti, kterou Josef tak skvělým způsobem uplatňoval, je plné 

přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu milosrdenství, „protože Božímu milosrdenství 

přísluší naplňovat skutečnou spravedlnost“. A proto se bude moci dostat daru 

plnomocného odpustku také těm, kdo podle příkladu svatého Josefa vykonají skutek 

milosrdenství — ať tělesný nebo duchovní.  

c. — Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal opatrovníkem Svaté rodiny 

z Nazareta, snoubencem blahoslavené Panny Marie a Ježíšovým otcem z hlediska zákona. 

Aby byly všechny křesťanské rodiny naléhavě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily 

příklad důvěrného společenství, lásky a modlitby, který byl plně přítomen u Svaté rodiny, 



uděluje se plnomocný odpustek věřícím, kteří se v rodinách nebo jako snoubenci 

pomodlí posvátný růženec. 

 d. — Boží služebník Pius XII. ustanovil 1. května 1955 svátek svatého Josefa dělníka – 

„s tím úmyslem, aby všichni lidé viděli důstojnost práce a aby se jí inspiroval sociální 

život a příslušné zákony založené na rovném rozdělení práv a povinností“. Plnomocný 

odpustek tedy bude moci obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení pod 

ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského 

dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby 

práce všech byla důstojnější.  

e. — Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že „Bůh je tam, kde je člověk 

v nebezpečí, tam, kde člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a opuštěnost“. Plnomocný 

odpustek se tedy uděluje věřícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi 

(v latinské tradici) nebo akathist ke svatému Josefovi, celý anebo aspoň jeho 

přiměřenou část (v tradici byzantské), anebo jinou zvláštní modlitbu ke svatému 

Josefovi z jiných liturgických tradicí, a to za církev pronásledovanou ad intra a ad 

extra a za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem pronásledování.  

Pro opětovné potvrzení všeobecného patronátu svatého Josefa v církvi uděluje tato 

Apoštolská penitenciárie – kromě uvedených okolností – plnomocný odpustek věřícím 

v Krista, kteří se pomodlí některou platně schválenou modlitbu nebo učiní úkon 

zbožnosti ke cti svatého Josefa, např. se pomodlí „Ad te, beate Ioseph“ [K tobě, svatý 

Josefe], zvlášť o výročních dnech 19. března a 1. května, o svátku Svaté rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa, v neděli svatého Josefa (v byzantské tradici), devatenáctého dne 

kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě, která je podle zvyku v latinském ritu 

zasvěcena památce tohoto světce.  

V dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plnomocného odpustku vylévá co 

největší měrou na seniory, nemocné, umírající a na všechny, kteří z legitimních 

důvodů nemohou vycházet, jestliže se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl 

splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, a u sebe doma nebo na jiném 

místě, kde je zadržuje nějaká překážka, se pomodlí modlitby ke cti svatého Josefa, 

útěchy nemocných a patrona dobré smrti, a s důvěrou obětují milosrdnému Bohu své 

bolesti nebo nesnáze svého života. 

          P. Jiří Můčka, omi 
 

HROMNIČNÍ POUŤ OTCŮ A MATEK NA KLOKOTECH   2. 2. 2021 ÚTERÝ 

16.30 růženec a svátost smíření 

17.00 mše svatá celebruje P. Karl Zaiser. OMI 

žehnání svící, průvod a zásvětná modlitba 

je nutná rezervace na tel. č.: 731 402 862 
 

 

Postní kasička na Klokotech! 
V našem kostele můžete přispět v postní době na pastorační činnost oblátů  

v Zimbabwe (P. Karel Mec, OMI). 
 

  



PRVNÍM SPECIÁLNÍM PEDAGOGEM V BURUNDI 

Marie Misařová, narozena v Jihlavě 

vystudovala Masarykovu univerzitu, obor Speciální pedagogika a obor Lektorství 
francouzského jazyka, pracovala 4 roky jako logopedka v ambulanci klinické logopedie 
v Táboře a v Milevsku, první misijní zkušenost: šestiměsíční dobrovolnický pobyt JET 

s komunitou Chemin Neuf v Bujumbuře, Burundi: od března 2019 v Burundi působí jako 
vůbec první speciální pedagog a logoped v zemi, založila centrum pro děti s autismem 

nazvané Talitha Koum 
 

Od doby, kdy ses objevila 

v Klokotech jako laskavá, čerstvě 

vystudovaná paní logopedka a následně 

iniciátorka Večerů chval, už uběhl 

pořádně dlouhý čas. Tvoje současná 

lokace je hlavní město Bujumbura 

v maličké středoafrické zemi Burundi. 

Mohla by ses nám představit? Co 

se událo, že jsi tak zřetelně změnila 

místo pobytu? 

  Pocházím z Jihlavy, kde jsem 

vyrostla společně se svým mladším 

bratrem Pavlem. Po gymnáziu jsem 

vystudovala speciální pedagogiku a 

lektorství francouzského jazyka, protože 

jsem se mezi nimi nemohla rozhodnout. 

Díky mé dobrodružné povaze jsem se 

toho během studií dost nacestovala. 

Různě dlouhé cestovně-poznávací pobyty 

převážně v evropských zemích jsem 

zakončila v roce 2014 stěhováním 

do města Tábor, kde jsem začala působit 

v rámci předatestační přípravy 

v ambulanci klinické logopedie. Nicméně 

ve mně stále dřímal dětský sen o cestě 

do Afriky, a v roce 2017 se opět probudil. 

Burundi, země, jejíž jméno jsem poprvé 

slyšela až ve videu od dobrovolníků 

v komunitě Chemin Neuf, mě okouzlilo 

již na dálku. Nemohla jsem, než všeho 

nechat, a jít za tím Božím hlasem, který 

mě volal k dalšímu dobrodružství. 

Dala bys nám nahlédnout do tvého 

života a prozradila nám, co a kdo tě 

v téhle myšlence na tvé životní cestě 

ovlivnil? Byly nějaké milníky v tvém 

životě, lidé, v jejichž přítomnosti ses 

nacházela, kteří tě v tomto nastavení 

doprovázeli nebo ovlivňovali? 

  Maminka mi často vypráví, že jsem 

o Africe snila jako malá holka, takže 

určitě jí patří velký dík, že tuto touhu 

ve mně neudusila a dodneška je mojí 

největší oporou. Studium speciální 

pedagogiky a francouzštiny mě skvěle 

připravilo na mojí aktuální misi 

ve francouzsky mluvící zemi, kde 

speciální pedagogika je velká neznámá 

a postižení je tabu. Z lidí mě velmi 

ovlivnilo setkání s kamarádkou přátel, 

která s námi trávila Silvestra v roce 2016, 

ta mi vyprávěla o komunitě Chemin Neuf 

a o misiích. To na mě tak zapůsobilo, že 

ještě toho večera jsem musela zkouknout 

stránky této ekumenické komunity, kde 

jsem narazila právě na to video, po jehož 

zhlédnutí jsem cítila, že mě tam Bůh zve 

a čeká, co na to řeknu já. Členové 

komunity po celý rok rozlišovali, zdali 

mě tam pustí, protože kvůli nestabilní 

politické situaci museli v dřívějších letech 

dobrovolníky evakuovat. Nicméně 

protože Pán Bůh tyto dveře otevřel a já 

řekla ano, nic už nemohlo jeho plán 

zastavit, proto jsem se v březnu 2018 

dostala do Burundi na 6měsíční 

dobrovolnický pobyt s komunitou, která 

mě doprovázela a do budoucna velmi 

ovlivnila. 

Z toho, co vím, mám dojem, že více 

než jasný cíl, za kterým by ses vydala, 

bylo na počátku určité Boží volání, 

které postupně nabývá jasné obrysy. Je 



to tak? Prozradíš, kam až tě tvoje 

hledání Boží vůle dovedlo teď? 

  Je to přesně tak, s každým dnem 

vystávají nové kontury Božího plánu, 

který mě nepřestává udivovat. Nikdy 

bych se nenadála, že se po mém 

dobrovolnickém pobytu v Burundi, do 

této překrásné země opět vrátím. Jde 

o každodenní hledání Boží vůle 

a odpovídání na nabídky, které z Jeho 

rukou přichází. Po návratu do Evropy 

v roce 2018 jsem se záhadně již necítila 

„doma“, i proto jsem se vydala 

na tříměsíční dobrovolnický pobyt 

do sirotčince Karibu Nyumbani 

v Tanzánii. Protože Tanzánie s Burundi 

sousedí, nemohla jsem nezajet v březnu 

2019 pozdravit přátele a svoji burundskou 

rodinu. A tak se stalo, že jsem tam zůstala 

prvně na několik měsíců jako výpomoc 

v kamarádově čerstvě založeném centru 

fyzioterapie s vizí komplexní péče 

zejména o pacienty po cévních 

mozkových příhodách. Ubytována jsem 

byla na ty první měsíce hned v sousední 

budově, u jedné kongregace milých 

burundských sestřiček.  

V Čechách jsi zanechala smutné 

rodiče, jejichž děti jsi svou laskavostí, 

profesionalitou a radostností zrychleně 

učila správné výslovnosti. V Burundi se 

zaměřuješ na pomoc dětem s autismem. 

Jak to vzniklo? 

  I v Táboře a v Milevsku jsem 

v ambulanci klinické logopedie hodně 

pracovala s dětmi i dospělými 

s rozličnými patologiemi, proto mě 4 roky 

praxe v ČR dostatečně vybavily na moje 

působení v Burundi. Ona logopedie není 

pouze o té správné výslovnosti, ale 

zejména o intervenci u osob všech 

věkových kategorií, pro které je 

komunikace obtížná nebo zcela nemožná. 

Pracovala jsem s dětmi s opožděným 

vývojem řeči, autismem, vývojovou 

dysfázií, dětskou mozkovou obrnou, 

poruchami učení, koktavostí, ale 

i s dospělými, kteří „ztratili řeč“ třeba 

po úraze nebo cévní mozkové příhodě. 

Proto i v Bujumbuře jsem se v centru 

fyzioterapie C.P.KINE věnovala zprvu 

zejména dospělým pacientům, 

s postupující osvětou se nicméně začali 

ozývat i rodiče dětí s opožděným 

vývojem řeči. A právě u některých 

z těchto dětí jsem mohla rozpoznat 

typické syndromy poruch autistického 

spektra a začít s dětmi pracovat 

na komunikaci pomocí obrázků, 

takzvaném systému VOKS – výměnný 

obrázkový komunikační systém. Nicméně 

tato intervence neřešila velký společenský 

problém – a to nepochopení a totální 

odmítnutí těchto dětí a jejich rodin 

burundskou společností. A právě z tohoto 

důvodu jsme se skupinkou 

zaangažovaných rodičů cítili, že bude 

třeba udělat něco více. A tak se ukázalo 

jasně, k čemu mě Hospodin v Burundi 

povolal: projektu Talitha Koum – 

Autisme Burundi. 

Můžeš popsat, v jaké fázi se projekt 

Talitha Koum nachází teď? 

  Společně s místní neziskovkou 

jsme 7. září 2020 otevřeli první centrum 

pro děti s autismem v Burundi. V denním 

centru děti tráví dny od pondělí do pátku, 

aktuálně máme 13 dětí ve věku 3,5 až 12 

let. Centrum zároveň nabízí terapie pro 

děti externí, zařizuje pravidelná setkávání 

a školení rodičů a zaměřuje se na osvětu 

ohledně autismu. Aktuálně se snažíme pro 

naše fungování získat financování, což je 

další nová výzva. 

To, co jsme zatím popisovali, 

ukazuje na poněkud nepohodlný 

způsob života, velká otevřenost novým 

výzvám a flexibilita. Jak se ti tohle 

nastavení daří? A jak ho živíš 

a udržuješ? 

  On by to pro někoho mohl být 

nepohodlný způsob života, pro mě je to 



však jedno velké dobrodružství. Pán Bůh 

nás nepovolává někam, kde bychom se 

trápili, a vždycky čeká na náš souhlas. 

Takže jsem na správném místě ve správný 

čas. Vzpomínám si, jak jsme se začátku 

bydleli s Johankou, to je skvělá paní 

ředitelka centra Talitha Koum, v našich 

kancelářích a každý večer jsme si musely 

vytahovat matrace zpoza skříní 

a instalovat moskytiéry. Byla to nutná 

oběť, která však byla odměněna – nyní 

bydlíme s kamarádkou Francouzkou, 

která nám nabídla ubytování ve svém 

domečku, který je kousek od centra. 

Každý den vnímáme, jak se Pán stará 

nejenom o centrum, ale i o naše 

každodenní lidské potřeby.  

Malinko jsme se doposud vznášeli 

ve výšinách. Jak vypadá tvůj běžný 

den? Co jsou praktické nebo všední 

věci, které musíš řešit a jak se ti to 

daří? 

  Každý den vypadá trošku jinak, 

protože se čas snažím rozdělit mezi 

několik různých aktivit, které se všechny 

točí kolem světa lidí s postižením. 

Pondělí a pátky trávím v centru Talitha 

Koum, úterý a čtvrtky v centru 

fyzioterapie a středy jsem v centru 

Akamuri, což je nejstarší a největší 

zařízení pro děti s postižením v Burundi. 

Někdy bych si přála, aby měl den 48 

hodin, často se vracím domů pozdě večer, 

ale zato s dobrým pocitem, že se ten den 

udála spousta pěkného. Vzhledem k mé 

přirozené nerozhodnosti je pro mě každé 

rozhodování náročným a dlouhým 

procesem, což mi trošku komplikuje 

vedení centra, nicméně na ty praktické 

věci tam Bohu díky nejsem sama. 

Co tě obzvlášť těší? 

  Neskutečná podpora, které se mi 

dostává ze strany rodiny a přátel. Vím, že 

v Burundi nejsem sama a že situace 

v zemi byť na druhém konci světa lidem 

není lhostejná.  

Za odpovědi děkuje Hana Koukalová 

Převzato z časopisu Setkání 2/2021 

 

Na Youtube kanále Marie Misařové jsou k dispozici videa ze života na misii 
v Burundi. 

 

 

 

 

PÁTEČNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY NA KLOKOTECH 
V NAŠEM KOSTELE BĚHEM POSTNÍ DOBY - 16.30 h    

   
 19. 2. OBLÁTŠTÍ ASOCIOVANÍ 
 26. 2. PASTORAČNÍ RADA  

 5. 3. NEOKATECHUMENÁTNÍ SPOLEČENSTVÍ  
 12. 3. MODLITBY MATEK 

  19. 3. DĚTI  
 26. 3. CHARISMATICKÁ OBNOVA 

 2. 4. VELKÝ PÁTEK - O. JIŘÍ, OMI – VENKOVNÍ KC – 15.30 h  
    (PRO SENIORY V KOSTELE 15.45 h) 

 
 

 



PAPEŽSKÝ TELEGRAM BIDENOVI:  

USILUJTE O AUTENTICKOU SPRAVEDLNOST A SVOBODU 

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta 
USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý 

dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění: 
 

U příležitosti vaší inaugurace jako 46. 

prezidenta Spojených států amerických 

vám zasílám srdečné přání všeho dobrého 

a ujišťuji vás o svých modlitbách, aby vás 

Všemohoucí Bůh obdařil moudrostí 

a silou k vykonávání tohoto vysokého 

úřadu. Kéž Američané pod vaším 

vedením nadále čerpají sílu z ušlechtilých 

politických, etických a náboženských 

hodnot, jež inspirovaly tento národ od 

jeho založení. V době, kdy vážné krize, 

s nimiž se naše lidská rodina potýká, 

vybízejí k prozíravým a společným 

reakcím, se modlím, aby vaše rozhodnutí 

byla vedena úsilím o budování 

společnosti vyznačující se autentickou 

spravedlností a svobodou, jakož 

i neochvějnou úctou k právům 

a důstojnosti každé lidské bytosti, 

zejména slabých, zranitelných a těch, kdo 

nemají hlas. Prosím rovněž Boha, zdroj 

veškeré moudrosti a pravdy, aby vedl 

vaše úsilí o posílení porozumění, smíření 

a míru ve Spojených státech a mezi 

národy na celém světě, směřujících 

k podpoře všeobecného společného 

dobra. V tomto duchu rád vyprošuji 

hojnost požehnání vám a vaší rodině 

a milovanému americkému lidu.  

Papež František (Zdroj: Vatican News) 
 

 

Tříkrálová sbírka na Klokotech. 

Do kasiček Tříkrálové sbírky Charity se na Klokotech vybralo 20.578 Kč. 

Děkujeme! 
 

 

21. 2. - neděle - sbírka na Svatopetrský haléř 
 

 

Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste do kostela, prosíme,  

do neděle 14. února. 
 

 

 

Změna formy živého vysílání z kostela Nanebevzetí P. Marie v Klokotech! 

Pro zajištění stability jsme přistoupili k jiné formě přenosu, budeme nyní výhradně 
používat přehrávač na našich webových stránkách. 

Přenos do kanálu YouTube byl ukončen 25.1.2021. 

Postup: otevřete webové stránky klokoty.cz,  

klikněte na ikonu webkamery,  

následně kliknutím na tlačítko play začne živé vysílání. 
 
  



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 

FARNOST KLOKOTY 

V roce 2020 bylo ve farnosti Klokoty: 53 křtů (35 dětí do 1 roku, 8 dětí do 7 let,  

4 děti do 14 let, 6 nad 14 let), první sv. přijímání 24; 16 sňatků, 29 pohřbů,  

uděleno 12 svátostí biřmování 

FARNOST DRAŽICE 

V roce 2020 bylo ve farnosti Dražice: Křty – 2 (děti do 1 roku), první sv. přijímání – 0, 
biřmování – 0, sňatky – 0, pohřby – 2 

 

TÁBORSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR 

 Produkce Táborského chrámového sboru v roce 2020 byly silně poznamenány zákazem 

sborového zpěvu v důsledku pandemie Koronaviru. Chrámový sbor mohl zpívat pouze při 

poutní bohoslužbě v neděli 18. srpna v 10 hod. ve farním kostele na Klokotech a ve středu 

16. září na večeru TAIZE ve farnosti Hluboká nad Vltavou. 

Ladislav Šotek 

RÁDIO PROGLAS A TV NOE 

Příspěvky z Klokot za rok 2020 na rádio Proglas - 1000 Kč a TV Noe – 3300 Kč. (Můžete 
přinést do zákristie nebo farní kanceláře jakoukoliv částku, souhrnně se pak odešlou – 

ušetří se na poštovném). 
 

ADOPCE NA DÁLKU 

Od 10/2019 podporujeme dvanáctiletou dívku z Haiti -  Neuve Tricia Francois  

(přes Oblátské misijní dílo). 

Placeno: 23. 12. 2020 - 4800 Kč + 39 Kč poštovné (Haiti - Neuve Tricie Francois) 

celkem rok 2020: příjmy: 5200 Kč, výdaje: 4839 Kč 

 Přispět můžete u pí Kopřivové, ve farní kanceláři nebo v zákristii.  

Děkujeme za vaši pomoc!                     

MISIE 

Novou misii otce Karla Mece OMI jsme v roce 2020 podpořili částkou 34 000 Kč 

Křesťanům v Pákistánu, jejichž domovy byly zničeny monzunovými dešti, jsme v adventní 
sbírce pomohli částkou 22 324 Kč 

Misijní neděle 15 000 Kč. 

Děkujeme! H. Koukalová  
 

POŠTOVNÍ ZNÁMKY NA CHARITATIVNÍ ÚČELY 

V roce 2020 dodala farnost Klokoty 2,40 kg použitých poštovních známek.  

Od roku 1999 to činí 305,20 kg. 

   

Děkujeme všem dárcům za příspěvky na opravy a provoz  

poutního místa Klokoty v roce 2020. 

 



 

 2. 2. úterý Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromniční pouť otců

a matek - mše sv. v 17 h
žehnání svíček a průvod, přineste si svíčky.

Benjamínek 10 h (každé úterý)
 3. 2. středa
 5. 2. pátek

První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11 a 16.30, 17.30 - 18.30 h.
svátost smíření 16.30 - 17 h., 17.30 - 18.30 h.

 6. 2. sobota Památka sv. Pavla Mikiho, druhů a mučedníků  
 7. 2. neděle

  9. 2. úterý Benjamínek není - jarní prázdniny

10. 2. středa
11. 2. čtvrtek Panny Marie Lurdské • Světový den nemocných

12. 2. pátek
14. 2. neděle

Dražice mše sv. v 8.30 h   
Přineste loňské posvěcené kočičky na popelec.

16. 2. úterý Výročí schválení kongregace OMI 
Popeleční středa - den přísného postu 
ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ
sv. smíření, adorace 17.30-18.30 h
Křížovou cestu povedou oblátští asociovaní v 16.30 h v kostele

21.2. neděle
sbírka na svatopetrský haléř
Dražice mše sv. v 8.30 h

22. 2. pondělí Svátek Stolce svatého apoštola Petra
*o. Zdeněk Čížkovský, OMI, svátek slaví P. Petr Dombek, OMI

26. 2. pátek Svátost smíření, adorace 17.30 - 18.30 h, 
Křížovou cestu povede Pastorační rada - 16.30 h v kostele
2. neděle postní • mše sv. v 7.30, 8.30 a 10 h
Dražice mše sv. v 8.30 h • v 16 h řeckokatolická mše sv.  

z března 2021
 5. 3. pátek 1. pátek v měsíci - adorace 11-16.30 h, 17.30 - 18.30 h

Křížovou cestu povedou neokatechumenátní společenství v 16.30 h v kostele
 7. 3. neděle 3. neděle postní

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

najdete nás také na Facebook a Twitter

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

           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.

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Památka sv. Agáty, panny a mučednice. 

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

5. neděle v mezidobí • mše sv. v 7.30, 8.30 a 10 h

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

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

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

Památka sv. Scholastiky, panny 

17. 2. středa

28. 2. neděle

 na účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.

Klokoty – události únor 2021
Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h                             

ne 7.30, 8.30 a 10 h

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 18.30.00 nebo kdykoliv po domluvě. 

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

Dražice mše sv. v 8.30 h

1. neděle postní • mše sv. v 7.30 a 8.30 h, mše sv. pro rodiny s dětmi v 10 h

6. neděle v mezidobí • mše sv. 7.30, 8.30 a 10 h 

sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, mše sv. v 17 h se svatoblažejským požehnáním

Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30-18.30 h. 

19. 2. pátek


