
 

Milí rodiče, kmotři, prarodiče a vychovatelé, 

na konci roku 2018 vyšel v českém překladu nový katolický katechismus pro děti a rodiče 

– „YOUCAT pro děti“. Obracím se na vás slovy papeže Františka z předmluvy této 

knihy: Milé děti, milí rodiče, jeden osmiletý kluk z Kanady mi položil otázku: „Co dělal 

Bůh předtím, než stvořil svět?“ Musel jsem zapřemýšlet a pak jsem mu odpověděl: „Ještě 

než Bůh cokoli stvořil, miloval. To bylo to, co dělal: Miloval. Bůh pořád miluje. Proto 

tím, že stvořil svět, jenom projevil svou lásku.“ Milí rodiče, vezměte si tento malý 

katechismus a dopřejte si čas na to, abyste si ho s dětmi prohlíželi. Stránku po stránce, 

jedno tajemství víry za druhým, otázku za otázkou. Pomáhejte svým dětem objevovat 

Ježíšovu lásku! Dá jim to velkou sílu a odvahu. Doporučuji vám YOUCAT pro děti. 

Neúnavně se ptejte a mluvte spolu o své víře! Nemlčte, až na vás děti začnou dotírat svými 

otázkami, ale buďte silní a předávejte víru, stejně jako jste ji přijali vy od svých rodičů. 

Staňte se živým poutem, které z pokolení na pokolení umožňuje, aby bylo evangelium stále 

přítomné v našich rodinách, společenstvích i v církvi.“ 

Tato kniha je určena zvláště pro děti od devíti do třinácti let. Můžete si ji zakoupit  

v našem klášterním obchůdku. 
P. Jiří Můčka, OMI 

HROMNIČNÍ POUŤ OTCŮ A MATEK NA KLOKOTECH  SOBOTA 2. 2. 2019 

16.30 růženec a svátost smíření 

17.00 mše svatá celebruje P. Jan Böhm 

žehnání svící, průvod a zásvětná modlitba 

Inspirujme se Josefem a Marii, kteří přinesli Ježíše do jeruzalémského chrámu. Přijďme i 
my prosit nebeského Otce o požehnání pro naše děti. Prosme Pannu Marii Klokotskou 

za ochranu a dar víry pro naše děti a odvrácení zla od našich rodin. 

 

KLOKOTSKÝ KARNEVAL  

 NEDĚLE 10. 2. 2019  

Emauzy 15 - 17 h 

Zveme děti, mládež, rodiče či prarodiče v 
maskách či bez masek! 

P. MARIE LURDSKÁ  

 PONDĚLÍ 11. 2. 2019  

Mše sv. v 17 h 

s udělováním svátosti  

pomazání nemocných. 



PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 
 

Na sobotu 5. ledna zvalo Misijní 

klubko v Klokotech všechny děti, rodiny 

a farníky na společné zastavení. Již se 

stává tradicí, že děti z Misijního klubka 

hrají pro ostatní betlémský příběh. Vše 

začalo v loňském roce, kdy se klubíčko 

rozhodlo vyjít ze svého času a prostoru a 

potěšit svým představením nemocného 

pana faráře. Stejně jako vloni na faře, ani 

letos ve farním domě nechyběla rodinná 

atmosféra, ke které patří nějaká ta 

improvizace, slzící babička, když vidí 

svého vnoučka tak pěkně hrát, společný 

smích,… Malý tichý zázrak a zastavení. 

Po tak trochu klokotském maratonu, 

jakým tady někdy Vánoce bývají, protože 

se v tuto dobu místo stává opravdu 

poutním a za jesličkami a na vánoční 

bohoslužby a koncerty sem putují davy 

obyvatel Tábora. V sobotu “po Vánocích” 

se tedy znovu v poutním domě potichu 

odehrál příběh o narození a všichni 

přítomní ho také společně po představení 

oslavili pojídáním přinesených dobrot a 

pitím čaje a kávy. 

To, že se příběh odehrával v sobotu, 

kdy také chodí Tři králové po mši svaté 

před kostel, mělo za následek, že se na 

konci setkání do králů proměnili takřka 

všichni účinkující. Malou bitku 

o koruny… musíme jim ještě prominout. 

Tady nikdo nechtěl být největším králem, 

ale všichni chtěli být největšími 

koledníky. 

Lednový počin Misijního klubka 

přesně vystihuje podstatu, o co se 

v Papežském misijním díle dětí vlastně 

jedná. Skupinky dětí vedených 

dobrovolníky při farnostech se nejenže 

modlí a poznávají misijní dílo církve 

ve světě. Jejich touhou a krásným 

posláním je úzké sepětí s vlastní farností a 

“misijní dílo” uvnitř ní a pro ni. Karolíně, 

Jáje, Janče, Nele, Terezce, Verče, 

Michalovi,… tedy velké díky za víru, že 

tahle jejich práce navíc ke všem vlastním 

povinnostem má smysl. 

HK 

 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2019 NA KLOKOTECH 
 

Do letošní Tříkrálové sbírky se opět 

na Klokotech zapojili malí, větší, starší i 

dospělí koledníci. V pátek 4. ledna 2019 

jsme se všichni sešli na prostranství 

před Billou na Pražském sídlišti a 

pod taktovkou Janky Pecherové začalo 

rozdělování všeho potřebného 

ke koledování – koruny a pláště pro krále, 

cukříky a kalendáříky pro dárce, křídy, 

kasičky, ještě průkazky pro vedoucí 

skupinek a mapky, kde budou jednotlivé 

skupinky koledovat… Zbývá načernit 

tvářičky Baltazarům, požehnání 

koledníkům od otce Jiřího, společné foto 

– a Tři králové mohou vyrazit po sídlišti 

s tříkrálovým požehnáním do nového 

roku a prosbou o 

příspěvek 

do zapečetěné 

kasičky 

s označením 

Charita. Větší část 

vykoledovaných 

prostředků využije Farní charita Tábor 

pro svoje projekty (dobrovolnické 

projekty, Auritus, humanitární pomoc) a 

část (35%) bude použita na přímou 

humanitární pomoc doma i v zahraničí. 

Koledníci se většinou setkávali s vlídným 

přijetím – zazpívali koledu My tři králové 

jdeme k vám, vedoucí skupinek 

informovali o účelu koledování a sbírky, 



na dveře bytů napsali těm, kdo měli 

zájem, tříkrálové požehnání, popřáli 

šťastný rok 2019. Často jsme museli 

slíbit, že přijdeme příští rok zase. A i 

když se také stalo, že se někteří koledníci 

setkali s odmítavým nebo až hrubým 

chováním některých lidí, přesto to ani ty 

nejmenší koledníky neodradilo a rádi se 

zapojí do Tříkrálové sbírky i v příštím 

roce! CHRISTUS MANSIONEM 

BENEDICAT (Kriste požehnej tomuto 

domu.    M. Šittová 

Děkujeme Ti, Pane, za Tvé požehnání, 

které jsme mohli nést, za vybrané peníze, 

které pomohou potřebným, za děti, jejich 

rodiče (kteří je přivedli a přivezli) a jejich 

ochotu pomoct. 

Do 7 pokladniček (vedoucí – 

Frejlachová M., Janouchová M., 

Kulhánková M., Pecherová J. ml., 

Pecherová J. st., Sovová M., Šittová M.), 

u kterých se vystřídalo 35 dětí (Nela 

Candrová, Eliška Janouchová, Štěpán 

Sova, Richard Tomáš, Jiří Dušek, 

František Vocílka, Vojtěch Janeček, Josef 

Janeček, Filip Burda, Eliška Kašparová, 

Tomáš Kašpar, Ondřej Veger, Václav 

Veger, Adam Škrdle, Evička Škrdlová, 

Emička Janovská, Martin Janovský, Sofie 

Burdová, Sofie Pěknicová, Alice 

Gazdová, Rosťa Janouch, Ondra 

Sedláček, Marek Sedláček, Veronika 

Síčová, Terezka Síčová, Editka 

Kramářová, Cyril Kramář, František 

Kramář, Natálie Truhlářová, Lucie 

Truhlářová, Anežka Nádvorníková, 

Klárka Nádvorníková, Josef Nádvorník, 

Kristýnka Almášiová, Tobiáš Almáši) se 

dohromady vykoledovalo:  

na Klokotech, Pražském a Náchod-

ském sídlišti 32 266 Kč (vloni 27 040 - 7 

pokladniček). Celkový výtěžek všech 30 

pokladniček táborských koledníků byl 

127 001 Kč (vloni to bylo 122 300 Kč – 

30 pokladniček). 

Diecézní charita České Budějovice 

celkem vykoledovala 7 499 909 Kč (vloni 

7 018 555 Kč). Celková sbírka Charity 

České republiky vynesla 107 036 021 Kč 

(vloni 120 307 567 Kč).  

Moc Vám všem děkujeme!!  

Pecherová J.

 

ADOPCE NA DÁLKU – DOPIS OD SOFIE 
 

Drazí kmotři, 

dnes jsem velice šťastná, protože Vám 

mohu psát tento dopis. Jak se Vám daří, 

co Vaše rodina a Vaše činnosti? Pokud 

jde o mne, mám se velmi dobře. 

Učím se svým lekcím a pracuji na 

svých úkolech velmi dobře a učím se také 

jazykům, jako například angličtině a 

španělštině. Co je u mne nového? 

Mé přání se stále mění. Chtěla jsme se 

učit informatiku a vaření a teď chci zpívat 

písně a hrát. Chtěla bych pracovat 

v sirotčinci, abych pomohla dětem, kteří 

nemají rodiče a spolupracovat 

s nemocnicemi a odbornými školami. 

Abych pomohla mladým získat povolání, 

jako jsou instalatéři, obchodníci a 

hoteliéři. 

Možná bych se chtěla stát i 

agronomkou, aktivní, schopnou, štědrou, 

myslící na ekonomiku a obchod. 

Carrénard Sofia
  



BURUNDI, SKRYTÁ PERLA AFRIKY 
 

Ve čtvrtek 10. ledna proběhla 

na Klokotech přednáška o 

dobrovolnickém pobytu Marie Misařové 

v Burundi – skryté perle Afriky. 

Návštěvníci se dozvěděli, jestli se úspěšné 

logopedce vyplatilo opustit Českou 

republiku... 

Obdarovaná, tak bych shrnul působení 

Marie Misařové v Komunitě Chemin 

Neuf, která odvádí skvělou práci i 

v africkém státě Burundi.   

Je překvapivé, že na Klokotech jsme 

besedy o sousedních státech Burundi už 

měli, a bylo zajímavé i srovnání našeho 

farníka, který je ze sousedního státu - 

Rwandy. Tyto země obývají pastevecké 

kmeny Hutů a Tutsiů, kteří po staletí 

soupeří o vládu. Často se to děje i násilím, 

kdy umřelo při válečných konfliktech 

statisíce lidí. Země je tak uvržena 

do chudoby, i když je zde příznivé 

podnebí a země úrodná. 

Komunita v době působení naší 

dobrovolnice měla i českého kněze Petra, 

který tam působil i jako stavitel kostela. 

Marie Misařová pomáhala připravovat 

evangelizační setkání, která v komunitě 

probíhají, a jejich účast je ve stovkách 

lidí, kteří chválí a děkují Bohu. 

Na fotkách a videu jsme viděli, jak se 

lidé usmívají a tancují. To bylo vidět i 

v nemocnici, kde v primitivních 

podmínkách léčí sestry z řádu Misionářek 

lásky a naše dobrovolnice se tak na čas 

proměnila ve zdravotní sestru. Poznala, 

jak se Bůh umí postarat.  

Dost mě potěšilo, jak je pro tamní 

obyvatele důležité si popovídat s přáteli i 

srdečnost k hostům. Zájem o druhé bez 

kalkulu, že od něj něco potřebuji, a 

důvěra v Boha zde, byly i pro nás darem a 

budeme myslet na obyvatele i 

v modlitbách.  
 

Povídání bylo skvělé a velký dík. 

 

 
 

Marii provázíme modlitbou na cestu 

do tanzánského sirotčince Karibu 

Nyumbani, kam odlétá na dalších pár 

měsíců. 

-js- 

 

 
  



Emauzy - 27. 2. 2019 – středa – 18 h 

P. Karel Mec OMI  

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA  
(PO STOPÁCH OTCE ZDEŇKA) 

Přednáška s promítáním fotografií  

z pobytu v oblátské komunitě v JAR 
 

Toužíš po křtu? NEBO jsi pokřtěný,  

ale dosud jsi nepřijal eucharistii? 

SETKÁNÍ DOSPĚLÝCH ZÁJEMCŮ O KŘEST 

Začínáme 4. dubna 2019 v 18 h  

v Emauzích. 

Těší se na vás bratři obláti z Klokot 

Přihlašování u o. Jiřího OMI  

jiri@oblati.cz 731 402 862 
 

Připravujeme na jarní prázdniny  

VÝLET PRO DĚTI  
Praha – středa 13. 3.2019 

výstava PIXAR 30 let animace  
Matějská pouť 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 
19. – 23. 8. 2019 Klokoty  

 

ŘKF Jistebnice Vás zve na  

„DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ“ 
sobota 23. 2. 2019 – 19 h 

KD Jistebnice 

Veselský ochotnický spolek CIMRFRAJ 

Vstupné 120 Kč, výtěžek ze vstupného 
bude použit na další etapu  

opravy kostela. 
 

KATECHETICKÝ DEN V Č. BUDĚJOVICÍCH 

 POKŘTĚNÍ A POSLANÍ  
sobota 23. 2. 2019 - 9 – 15 h 

2019 ROK PRO MISIE 

9 h mše sv. v KOSTELE SV. RODINY 

PMD, Diecézní katechet.cetrum, Spolek 
MOST – Č. Budějovice 

národní ředitel PMD Leoš Halbrštát a 
kolektiv, přednášky a workshopy 

 

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V TÁBOŘE  

Vás zve na přednášky 

EKOLOGIE A KŘESŤANSTVÍ  
Nové cesty s papežem Františkem a encyklikou Laudato si‘  

ThLic. Petr Štica, Th.D. proděkan Katolické teologické fakulty UK v Praze  

EMAUZY - 7. února (čtvrtek) - 18 h 

PRÁVNÍ KULTURA 
Lenka Bradáčová 

vrchní státní zástupkyně v Praze 

EMAUZY - 20. února (středa) - 18 h 

 

SBĚR VÍČEK NA KLOKOTECH 
pro Veroniku po mozkové obrně 

Od 1. 11. 2018 se sbírají pouze:  

- víčka od vody a limonád 

- víčka od mléka, kefírů, víčka od džusů 

 

LOŇSKÉ POSVĚCENÉ KOČIČKY  

na popelec přineste, prosíme,  

do neděle 3. března. 

 

 



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018 – FARNOSTI 

FARNOST KLOKOTY 
V roce 2018 bylo ve farnosti Klokoty: 75 křtů (51 dětí do 1 roku, 23 dětí do 7 let, 1 dítě 

do 14 let), první sv. přijímání 6; 20 sňatků, 20 pohřbů, uděleno 7 svátostí biřmování 
 

Táborský chrámový sbor měl v roce 2018 celkem 17 vystoupení, z toho bylo 14 

bohoslužeb.                   L. Šotek 

FARNOST DRAŽICE 
V roce 2018 bylo ve farnosti Dražice: Křty – 1 (dítě do 1 roku), první sv. přijímání – 0, 

biřmování – 0, sňatky – 2, pohřby – 0 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018 – DARY, CHARITA 

ADOPCE NA DÁLKU 
Placeno: 26. 2. 2018 - 7000 Kč + 41 Kč poštovné (Uganda - Irene Nakato) 

25. 9. 2018 - 6500 Kč + 41 Kč poštovné (Haiti - Sofía Carrénard ) 

Příspěvek na vánoční dárek 21. 12. 2018 - 1 x 1000 Kč +1x 33 Kč poštovné 

celkem výdaje: 14 615 Kč příjmy - 14 300 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. Kopřivové, v sakristii, nebo ve farní kanceláři. Finanční příspěvky jsou využity 

na uhrazení školného, školní uniformy, pomůcek, mimoškolních aktivit a zdravotní péče. 

RÁDIO PROGLAS A TV NOE 
Příspěvky z Klokot za rok 2018 na rádio Proglas - 2900 Kč a TV Noe – 700 Kč. 

(Můžete přinést do sakristie nebo farní kanceláře jakoukoliv částku, souhrnně se pak 

odešlou – ušetří se na poštovném). 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA 
1) projekty na chod dětských domovů na Srí Lance (chlapecký domov v Matale) – 

17 786 Kč (při Misijním štrúdlování, na Misijním jarmarku apod.) 

2) „Jeden dárek navíc“ adventní doby pomohl projektu výživové balíčky pro rodiny 

v syrském Aleppu – 19 909 Kč 

OBLÁTSKÉ MARIÁNSKÉ MISIJNÍ DÍLO 
Postní kasička na elektřinu školy v Kongu 11 217 Kč, za výrobky z velikonoční dílny  

2 163 Kč, 1 000 Kč papírové kasičky. 

POŠTOVNÍ ZNÁMKY NA CHARITATIVNÍ ÚČELY 
V roce 2018 bylo odesláno z Klokot 3,4 kg známek na charitativní účely (od roku 1999 

bylo odesláno celkem 297,10 kg).       MVDr. Rytíř 
 

Děkujeme Městu Tábor, Ministerstvu kultury a všem dárcům za podporu  

při renovaci našeho poutního místa v roce 2018.  

Děkujeme za podporu obcím Dražice, Drhovice, Meziříčí 

Děkujeme i za všechny ostatní dary.  

Upřímné Pán Bůh zaplať! 



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 1. – 2. 2.  pátek – sobota – SETKÁNÍ MLÁDEŽE – P. Petr Dombek, OMI 

 2. 2. pátek - Uvedení Páně do chrámu – HROMNIČNÍ POUŤ OTCŮ A MATEK 

 celebrant P. Jan Böhm (přineste si svíčky) 

 10. 2.  neděle – Emauzy – 15 - 17 h – MAŠKARNÍ KARNEVAL 

 15. 2.  pátek – 17.45 h - VEČER CHVAL V EMAUZÍCH 

 17. 2.  neděle – 10 h - DĚTSKÁ MŠE SV. 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 1. 2.  PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 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 (také na páteční adorace).  

 2. 2. pátek - Uvedení Páně do chrámu – HROMNIČNÍ POUŤ OTCŮ A MATEK 

 celebrant P. Jan Böhm (přineste si svíčky) 

 3. 2. neděle – mše sv. v 10 h – SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ 

 10. 2.  neděle – v 18 h - Emauzy SETKÁNÍ CHO  

 13. 2.  středa – 17.45 h - Emauzy – POSEZENÍ U ČAJE NAD BIBLÍ 

 20. 2. středa – v 18 h – Emauzy přednáška „PRÁVNÍ KULTURA“ Lenka Bradáčová 

 27. 2.  středa – 18 h – Emauzy – SETKÁNÍ SENIORŮ – P. KAREL MEC, OMI 

 Jihoafrická republika (po stopách otce Zdeňka) 

  

 
Misijní klubko – vánoční příběh „Půjdem spolu do Betléma“ 

 



 

 1. 2. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 

11-16.30, adorace s modlitbami 17.30-18.45,do 20 h tichá 

1.-2.2. pá-so Setkání mládeže na Klokotech - P. Petr Dombek, OMI

 2. 2. sobota

 3. 2. neděle 4. neděle v mezidobí       mše sv. v 10 h se svatoblažejským požehnáním
Drhovice mše sv. v 8.30 h

 5. 2. úterý
"Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h - Modlitby matek

 6. 2. středa Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků  
18.15 mše sv. v nemocnici (každou středu)

 7.2. čtvrtek Emauzy - 18 h - ThLic. Petr Štica, Th.D. - "Ekologie a křesťanství" - přednáška ČKA
Emauzy - 16 h - náboženství - II. stupeň (každý čtvrtek)

 8. 2. pátek
Emauzy - 16 h - náboženství pro školní (I. stupeň) i předškolní děti (každý pátek)

10. 2. neděle

11. 2. pondělí Panny Marie Lurdské - svátost pomazání nemocných ,  Světový den nemocných

13. 2. středa Emauzy - 17.45 h posezení u Čaje nad Biblí
15. 2. pátek  sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00 h + Večer chval 17.45 (Emauzy)

17. 2. neděle
Drhovice mše sv. v 8.30 h   

20.2. středa Emauzy - 18 h - ThLic. Lenka Bradáčová - "Právní kultura" - přednáška ČKA
22.2. pátek Svátek Stolce svatého apoštola Petra

Svátost smíření, výstav Nejsv. Svátosti 17.30 - 20 h  *o. Zdeněk Čížkovský, OMI
23. 2. sobota Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
24.2. neděle

Drhovice mše sv. v 8.30 h     16 h řeckokatolická mše sv.   
27. 2. středa Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů - P. Karel Mec, OMI - "Jihoafrická republika"

z března 2019
  1.3. pátek 1. pátek v měsíci, adorace 11-16,30 h a 17.30 - 20 h
  3.3. neděle
24.3. neděle

tel: 381 232 584  e-mail: tabor-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 asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

                                          Mgr. Jana Ryjáčková, tel.: 730 572 937 (731 402 906)

Klokoty – události únor 2019 Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 10 h, 
středa-nemocnice 18.15

Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromníční pouť otců a matek - mše sv. v 17 h

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 20.00 nebo kdykoliv po domluvě. 

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

adorace, svátost smíření 17.30 - 20.00 h    pololetní prázdniny náboženství se nekoná

8. neděle v mezidobí      přineste loňské posvěcené kočičky na popelec 

celebruje - P. J. Böhm - žehnání svíček a průvod, přineste si svíčky

Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h

v Klokotech     Drhovice mše sv. v 8.30 h se svátostí pomazání nemocných

7. neděle v mezidobí    mše sv. v 10 h -sbírka na svatopetrský haléř

6. neděle v mezidobí    dětská mše sv. v 10 h     Výročí schválení OMI kongr.

Emauzy - 15 - 17 h - Maškarní karneval    Emauzy - 18 h - CHO

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 Emauzy - 9.30 h Benjamínek (každé úterý)

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

5. neděle v mezidobí    mše sv. v 10 h se sbírkou na úpravu presbytáře kostela

Účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.

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

sbírka na topení v našem kostele


