
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milá farní rodino! 

Prožili jsme prázdninové měsíce, které byly naplněny setkáváním s našimi blízkými, 

radostí z léta, poznáváním něčeho nového… Za to vše můžeme poděkovat našemu 

dobrému nebeskému Otci.  

Od září se náš farní zpravodaj Fiat dočká malé změny – bude vycházet jednou za dva 

měsíce. Ve čtvrtek 15. září se uskuteční první setkání pro nové dospělé zájemce o křest 

nebo další svátosti. Pokud máte někoho takového ve vašem okruhu, prosím pozvěte ho, 

anebo ještě lépe, sami ho doprovoďte na toto úvodní setkání. 

Je před námi podzim a zima, která nebude snadná. Putinovské Rusko stále vede válku 

proti Ukrajině, Evropě a celému světu. Následkem toho desetitisíce lidí zbytečně zemřeli, 

milióny lidí museli opustit své domovy, materiální škody jsou nevyčíslitelné…Pouze 

Všemohoucí Bůh může zastavit tuto zvrácenou válku. Prosím, neustávejme v modlitbě 

a materiální pomoci. Jeden z prostředků, kterými vede Rusko válku s Evropou a tedy 

i Českou republikou jsou drahé energie (zemní plyn, elektřina), z toho vyplývající vysoká 

inflace atd. To může vyvolávat „blbou“ náladu u voličů, která se může projevit při volbách 

do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky, které nás čekají na 

konci září. Prosím, modleme se, ať moudře volíme. Ale opusťme „politické okénko“ 

a vraťme se k realitě dnešních dnů. I naší farnosti se dotknou drahé energie – zvláště 

zemní plyn, kterým topíme ve farním domě Emauzy i v budově starého kláštera. Po 

konzultaci se zástupci ekonomické a pastorační rady jsme se rozhodli, že na začátku topné 

sezóny se zcela uzavře farní dům Emauzy. Všechny farní aktivity se přesunou do budovy 

starého kláštera, ale i zde se bude šetřit a vytápět pouze na teplotu, která je doporučena 

vládou ČR. V zimních měsících bude také omezen provoz farní kanceláře. Úspory 

elektřiny se nás dotknou také v kostele.  

Věřím, že s pomocí Boží a vzájemné lidské solidarity vše zvládneme! 

Panno Maria Klokotská, oroduj za nás! 
+ P. Jiří Můčka, OMI 

 
 

VÍKEND S MISIONÁŘEM NA KLOKOTECH   3. – 4. ZÁŘÍ 

P. Karel Mec, OMI misionář v Zimbabwe 

3. 9. – sobota - 17 h mše svatá, poté setkání s promítáním fotek 

4. 9.  neděle - na mších 8.30 a v 10 h 

po každé mši prostor pro setkání 



VÝZVA K TICHÉ ADORACI ZA MÍR NA UKRAJINĚ (KLOKOTY 17.45 – 19 H) 
 

Čeští a moravští biskupové vyzývají k tiché adoraci v den svátku Povýšení svatého Kříže. 
 

Bratři a sestry, 

Rada evropských biskupských konferencí 

(CCEE) vyzývá všechny biskupské 

konference v Evropě, aby se přidaly 

k tiché adoraci za mír na Ukrajině 

a učinily tak gesto solidarity s touto těžce 

zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se 

má konat adorace na svátek Povýšení 

svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli 

jsme se k této aktivitě připojit a prosíme 

duchovní správce, aby uspořádali 

nejméně hodinovou eucharistickou 

adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde 

se na svátek Povýšení svatého Kříže koná 

mše svatá anebo tam, kde je k dispozici 

kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení 

Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický 

Kristus naplní svým pokojem, ať je 

posilou všem, kterým válka přinesla 

utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať 

promění srdce, aby mohl opět zavládnout 

mír. 

Mons. Jan Graubner, předseda ČBK 

spolu s biskupy českých a moravských diecézí 

Praha, 15. srpna 2022 

KLOKOTY ZASE OŽILY 
 

Psal se den 10. 7. 2022 a na poutní 

místo se začaly sjíždět děti z širokého 

okolí za jediným účelem – strávit týden 

na letním táboře. Letošní téma bylo 

inspirováno egyptskými ranami z knihy 

Exodus. Děti je postupně zakoušely na 

vlastní kůži v průběhu celého týdne díky 

pestrému programu. 

Vše začalo zkažením Nilu a přeměny 

vody na krev. Bylo to krušné. Vodu si 

děti musely najít v lese pomocí mapy, 

jelikož žádná jiná pitná nebyla. Ale 

nebojte, netrpěly žízní, až tak krutí 

vedoucí jsme nebyli. Toto zkažení trvalo 

jen dopoledne a odpoledne již všichni 

měli zase co pít. V pondělí za námi přijel 

první host o. Gűnther povídat o Pákistánu. 

Myslím si, že to bylo moc hezké 

odpoledne a děti se dozvěděly plno 

zajímavých věcí např. jak zabít hada 

holou rukou či na co si dát pozor před 

vstupem do místnosti. 

Následovala, pro mnohé, nejtěžší rána 

z týdne – žáby. Po dopoledních žabích 

závodech málokdo mohl udělat normální 

krok. Menší indisponovanost trvala až do 

středečního výletu do Písku a do 

záchranné stanice Hajného z Makova. 

I když si někteří mohli podržet poštolku 

na ruce, největším zážitkem se stalo 

dobíhání autobusů tam i zpátky. Nejenom 

rány, ale i horko nás sužovalo celý týden. 

Proto jsme byli všichni plni radosti, když 

se jedno odpoledne spustila průtrž 

mračen. Tu radost v dětských tvářích, kdy 

jsem jim dovolila po 10 minutách stání 

pod stromem jít běhat na louku do deště, 

nikdy nezapomenu. Bylo to kouzelné. 

Poté jsme se osušili a spustili mokrou 

variantu programu v Emauzích. 

O. Gűnther nebyl jediným hostem 

tábora. Ve čtvrtek jsme se spojili online 

s řeholní sestrou Romanou Dvořákovou 

z řádu Vincentek. Ta nám vyprávěla 

o svém životě, jak se dostala do řádu a jak 

to v něm vypadá. Děti tak mohly poznat, 

že řeholníci, ať už kněží či sestry, jsou 

normální lidé, a ne nějaké uzavřené, 

lidem neotevřené osoby. A jak jsme 

trávili večery? Různě. Hrou Casino, 



letním kinem, venkovní mší svatou, či 

talkshow s o. Jiřím, která sklidila velký 

úspěch. Účastníci měli možnost se otce 

zeptat na cokoliv, třeba zda má rád 

rajčatovou polévku či jestli chodil někdy 

do posilovny. 

Pátek a sobota se nesly v duchu 

poznávání okolí Klokot a Tábora. 

Tradičně děti dostaly pracovní papíry 

s obměněnými otázkami na poutní místo. 

Posledními hosty, kteří přijali naše 

pozvání na tábor, byla Martina, která 

s dětmi 2 hodiny vyráběla růžence 

a Ondra Kryštof, který nás dojel podpořit 

hudbou na náš skromný Večer Chval. 

Třešničkou celého dne byla večeře, která 

nejednoho potěšila – SMAŽÁK! Ani 

nechtějte vědět, kolik kg brambor se 

k tomu spotřebovalo. 

Předposlední ránou byla temnota a my 

jsme se rozhodli navštívit podzemní 

chodby v Táboře. Celý den se pak nesl 

v duchu této rány – hry se zavázanýma 

očima a večerní stezka odvahy. Minulý 

rok jsme také zavedli dopolední skupinky 

a letos jsme s nimi radostně pokračovali. 

Témata byla různá. Povídali jsme si 

o víře, naději, lásce, hříchu a odpuštění, 

ale také o modlitbě a jejím významu. 

Věřím, že si děti z celého tábora odnáší 

nejenom zážitky z her a z programu, ale 

také něco víc. Třeba to, že je Pán Ježíš má 

rád a že nikdy nejsou samy. Na závěr 

bych ráda poděkovala všem, kteří se 

podíleli na realizaci tábora. Vedoucím, 

kuchařům a kuchařkám, pomocným 

andělíčkům a dětem samotným. Dále také 

všem hostům a v neposlední řadě i vám 

všem, kteří jste na nás mysleli 

v modlitbách, aby vše dobře dopadlo. 

„Ale ti, kdo skládají naději 

v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí 

se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez 

umdlení.“ (Izajáš 40, 31) 

Karolína Peroutková 

 

 

VEČERNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KLOKOT S HUDEBNÍM DOPROVODEM 
průvodkyně Marie Janouchová 

 varhaník Ladislav Šotek, zpěv Jana Wilkes 

1. 9.   (začátek 19.30 h) 

vstupné – 150 Kč  

rezervace po-pá 9-16 h - 731 139 306, klokotypoutni@centrum.cz 
 

 

11. 9. – 11.15 h - Poutní mše svatá – Drhovice, kaple jména PANNY MARIE 

18. 9. – 11.30 h – Poutní mše svatá – Svrabov, kaple PANNY MARIA BOLESTNÉ 
 

 

V září začne opět v Klokotech VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

pro školní i předškolní děti (5-7 let) 

První hodina, kde se domluví časy výuky, bude v pátek 2. 9. v Emauzích v 16 h 
 

 

BENJAMÍNEK začne opět v Emauzích 6. 9. 2022 – úterý – 10 h 

Misijní klubko začne v říjnu. 

informace: Jarmila Kramářová 608 866 432 
 

mailto:klokotypoutni@centrum.cz


Toužíš po křtu? Jsi pokřtěný, ale dosud jsi nepřijal eucharistii? 

Příprava dospělých ke křtu a k dalším svátostem 

15. září 2022 v 18 h ve farním domě Emauzy 

Přihlašování u o. Jiřího OMI jiri@oblati.cz, tel.: 731 402 862 
 

Emauzy 17. 9. - 14 h s přespání do 18. 9. 

„Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“ 

Misijní klubko Blahoslavení milosrdní 

Pro děti, rodiny, farníky. Příspěvek (noc + jídlo): 150 Kč 

S sebou: spacák + karimatku, přezůvky, spacího kamaráda  

(prosíme všechny věci podepsat) 

První klubko v novém školním roce je tu. Přijď za námi si popovídat o prázdninách, sdílet 
své zážitky, zasportovat si a zazpívat. Určitě nebudeš litovat.  

Těšíme se na Tebe! KlokoMissio tým 
 

17. 9. 2022 – 15 h – louka u Klokot 

Misijní klubko Klokoty pořádá 3. misijní běh 

Vyběhni pro/do Zimbabwe 

1 km = 10 Kč pro misie 

Jsi běžec? Jsi ne-běžec? Považuješ se za misionáře? 

Odpověděl jsi alespoň jednou „ano“? Tak bys měl dorazit! 

Každý kilometr se počítá. 

Registrace na místě, pro více informací volejte 728 616 382 
 

neděle 9. 10. 2022 – 8.30 a 10 h   

Mše svatá s žehnáním úrody 

Rádi bychom udělali výzdobu kostela, prosíme, přineste zeleninu, ovoce, kompoty, 
bylinky, atd. - výpěstky ze svých zahrádek - do sobotního večera 8. 10.  

Po nedělním požehnání vaší úrody si své výpěstky vyzvedněte nebo darujte druhým 
 

7. - 9. 10. 2022 – Hlavatce (okr. Tábor) 

Víkendová univerzita pro prarodiče a vnoučata 

Cena 2750 Kč (1 prarodič + 1 vnouče, každé další vnouče + 935 Kč) 

Přihlásit se můžete do 15. 9. 2022 

Informace a přihlášky www.tfj.jcu.cz 
 

PRVNÍ ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH    1. 10. 2022 

P. Martin Sedloň, OMI – „Na hlubinu s modlitbou Páně“ 

15.30h  tematická přednáška v Emauzích 

16.30 h růženec a svátost smíření, 17 h mše sv. s tematickou promluvou 



Zveme všechny maminky, babičky, tety, prostě všechny ženy,  

které cítí potřebu se modlit nejen za svoje rodiny, na 

„Modlitební triduum MODLITEB MATEK“ 

 v pátek 23. 9. 2022 v 15.45 h 

odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy,  

po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci 

 v sobotu 24. 9. 2022 v 15.45 h  

modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem 

 a v neděli 25. 9. 2022 v 15 h 

Budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v životě našem  

i v životě našich dětí. 
 

Sobota 17. 9. 2022 

Národní SVATOLUDMILSKÁ pouť TETÍN 

 slavnostní bohoslužba celebrovaná Benedikt Mohelnik 

bohatý celodenní program 

https://apha.cz/1100-let-od-mucednicke-smrti-svate-ludmily/ 
 

28. 9. 2022 středa – Stará Boleslav 

Národní svatováclavská pouť 

10 h poutní mše sv. 

J. Exc. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český 

Více na www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout. 

 

DUŠIČKY 
úterý 1. listopadu 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
v 17 h mše sv. v Klokotech 

 

DRAŽICE 6. LISTOPADU 
v 8.30 h mše sv. za zemřelé 

 
středa 2. listopadu v Klokotech 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
 9 h mše sv. za zemřelé  

  16 h – mše sv. 
  16.30 modlitba růžence v kostele  

  17 h mše sv. za zemřelé  
budou se číst prosby za zemřelé  

(můžete je nosit do zákristie 28. – 31.10.) 

 
Neděle 6. listopadu 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 
 Klokoty po mši sv. 11.15 h 
 Meziříčí (Dražice) – 15 h 
 Balkova Lhota – 15.45 h 

 

  



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 2. 9.  pátek – Emauzy - 16 h první hodina náboženství – informační 

 4. 9. neděle - 10 h - mše sv. pro rodiny s dětmi  

 poděkování za prázdniny a prosba o požehnání do nového školního roku 

 11 h - Družná neděle  

 6. 9.  úterý - Emauzy – 10 h první setkání klubu Benjamínek 

 9. 9.  pátek - Emauzy – 16 h – kající pobožnost pro děti 

 17. - 18. 9. sobota, neděle – Misijní klubko – přespání v Emauzích, 17.9 Misijní běh 

 18. 9. neděle - 10 h - mše sv. pro rodiny s dětmi 

 2. a 23. 10. neděle – 10 h - mše sv. pro rodiny s dětmi 

 14. 10.  pátek - 17.45  h – Večer chval 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 1. 9. úterý – 19.30 h – Večerní prohlídka klokotského areálu 

 2. 9. a 7. 10. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.40 - 19.30  TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.40 - 19.30 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

 12. 9. pondělí 17.45 h - úklid Emauz – PROSÍME O POMOC 

 12. 9. pondělí - 18.00 h – Oblátský dům - Pastorační rada 

 14. 9.  středa – tichá adorace za mír Ukrajině (po mši sv. do 19 h) 

 10. 10. pondělí 17.45 h - úklid Emauz – PROSÍME O POMOC 

 16. 10. neděle – 10 h – mše sv. s udílením svátosti biřmování – Mons. P. Posád 

 29. 10. sobota - 17 h – Hubertská mše sv. 

 30. 10. neděle - Změna letního času z 03:00 na 02:00 h 

 

4. 9. – neděle – sbírka na misii v Zimbabwe 

11. 9. – neděle – sbírka na bohoslovce českobudějovické diecéze 

9. 10. – neděle – sbírka na presbytář kostela v Klokotech 

23. 10. – neděle – sbírka na misie 
 

Prosíme o kytky a zelené z vašich zahrádek na výzdobu našeho kostela. 

Přinést je můžete vždy do čtvrtku dopoledne. 

Také prosíme, kdo by mohl pomoci s úklidem – každý pátek ráno od 8 h 
 

V kostele a v obchůdku si můžete zakoupit 

stolní kalendáře Duchovní toulky po Táborsku 2023 

Cena: 70 Kč 

V obchůdku najdete také klokotské ručníky, čokolády, sušenky, devocionálie. 

 



 

 

  1. 9. čtvrtek
  2. 9. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30 h

16.30 h - růženec a svátost smíření, 17 h mše sv., 
17.40 - 19.30 tichá adorace, svátost smíření 17.40 - 19.30 h
16 h Emauzy - První informační hodina náboženství pro školní i předškolní děti

  3. 9. sobota 1. sobota - Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
16.30 růženec, 17 h mše sv. - P. Karel Mec, OMI, po mši promítání fotek v kostele

  4. 9. neděle 23. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 h, 10 h pro rodiny s dětmi (poděkování 
za prázdniny a prosba o požehnání do nového školního roku) - P. Karel Mec, OMI
po každé mši prostor pro setkání
sbírka na misii v Zimbabwe, 11 h Družná neděle
Dražice mše sv. 8.30 h

  5. 9. pondělí sv. Matka Tereza z Kalkaty
  6. 9. úterý Benjamínek - Emauzy - 10 h (i další úterky v měsíci)

Modlitby matek 15.45 h 
  8. 9. čtvrtek Svátek Narození Panny Marie 
  9. 9. pátek Emauzy - 16 h - Kající pobožnost pro děti

11. 9. neděle 24. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 h, v 10 h, sbírka na bohoslovce čb. diecéze
Drhovice poutní mše sv. - 11.15 h - kaple Jména P. Marie

12. 9. pondělí Jméno Panny Marie ● Emauzy - úklid - 17.45 h 
Pastorační rada - oblátský dům - 18 h 

13. 9. úterý Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
14. 9. středa
15. 9. čtvrtek Památka Panny Marie Bolestné

16. 9. pátek Památka sv. Ludmily mučednice
Emauzy - náboženství dle rozpisu

17. 9. sobota Misijní běh pro Zimbabwe - 15 h - louka u Klokot
17.-18. 9. so-ne Emauzy - Misijní klubko s přespáním
18. 9. neděle

Dražice mše sv. v 8.30 h ● 11.30 h poutní mše sv. - Svrabov - kaple P. Marie Bolestné
20. 9. úterý Památka sv. Ondřeje Kim Tae - gona, kněze, Pavla Chong Ha - sanga a druhů, mučedníků
21. 9. středa svátek sv. Matouše, apoštola a evangelity ● * P. Karel Zaiser, OMI
23. 9. pátek Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h
23.-24.9. pá-so Triduum Modlitby matek - 15.45 h

25. 9. neděle 26. neděle v mezidobí ● mše svatá v 8.30 h a 10 h
15 h Triduum Modliteb matek ● 16 h řeckokatolická mše  sv.
Dražice mše sv. v 8.30 h 

27. 9. úterý Památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. 9. středa Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa, stát.svátek, mše 17 h

29. 9. čtvrtek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
30. 9. pátek Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, svátost smíření, adorace 17.40 - 19.30 h

Svátek Povýšení svatého Kříže ● Tichá adorace za Ukrajinu (po mši sv. do 19 h)

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30, 10 h 
Klokoty – události září 2022

sv. Jiljí ● Večerní prohlídka 19.30 h

Svátost smíření, adorace 17.40-19.30 h

Emauzy 18 h - Příprava dospělých ke křtu a k dalším svátostem

Svátost smíření, adorace 17.40-19.30 h 

25. neděle v mezidobí ● mše svatá v 8.30 h, v 10 h pro rodiny s dětmi 



 

 1. 10. sobota

 2. 10. neděle 27. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a v 10 h pro rodiny s dětmi

 4. 10. úterý Sv. František z Assisi - Památka
Emauzy - 10 h Benjamínek (každé úterý) ● 15.45 h -Modlitby matek

 5. 10. středa sv. Faustýna Kowalská

 6. 10. čtvrtek * P. Günther Eckelbauer ● * P. Petr Dombek

 7. 10. pátek Památka P. Marie Růžencové

 9. 10. neděle 28. neděle v mezidobí ●  mše sv. v 8.30 a v 10 h s žehnáním úrody ● sbírka
na presbytář ● Dražice mše sv. v 8.30 h 
svátek - P. Günther Ecklbauer, OMI ● *P. Martin Sedloň, OMI

10. 10. pondělí Emauzy - úklid - 17.45 h
14. 10. pátek Večer chval - 17.45 h ● svátost smíření 17.40 - 19.30 h

15. 10. sobota Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
16. 10. neděle 29. neděle v mezidobí ● mše sv. 8.30, mše sv. v 10 h s udílením svátosti biřmo- 

vání - Mons. Pavel Posád
Dražice  mše sv. 8.30 h

17. 10. pondělí Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18. 10. úterý Sv. Lukáš, evangelista
21. 10. pátek sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h
22. 10. sobota Sv. Jan Pavel II., papež
23. 10. neděle 30. neděle v mezidobí ●  mše svatá v 8.30 a v 10 h (dětská misijní mše  sv.)

 ● sbírka pro misie  ● 16.30 h řeckokatolická mše sv.  
Dražice mše sv. v 8.30 h 

25. 10. úterý * P. Karel Mec, OMI

28. 10. pátek Sv. Šimona a Judy, apoštolů ● stát. svátek mše sv. v 17 h
sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h

29. 10. sobota Hubertská mše sv. v 17 h

30. 10. neděle

listopad
1. 11. úterý Slavnost Všech svatých - doporučený svátek ●  mše sv. v 17 h

2. 11. středa Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ● mše sv. v 9.00, 16.00 a 17.00 h

6. 11. neděle Pobožnosti na hřbitovech - Klokoty 11.15 h, Meziříčí 15.00 h, Balk.Lhota 15.45 h

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

                                                           P. Karl Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Klokoty – události říjen 2022

Koordinátorka MMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

Emauzy - náboženství pro školní i předškolní děti (dle rozpisu)

Dražice mše sv. v 8.30 h

Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                           

po-so 17 h, ne 8.30 a 10 h, 

První sobota v měsíci - P. Martin Sedloň, OMI
16.30 h růženec, 17 h mše sv.

změna letního času (posouvá se ze 3 h na 2 h)
31. neděle v mezidobí ● mše sv. 8.30 a v 10 h ● Dražice  mše sv. 8.30 h

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30 h
16.30 h - růženec a svátost smíření, 17 h mše sv., 
tichá adorace, svátost smíření 17.40 - 19.30 h

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.40 - 19.30 nebo kdykoliv po domluvě. 
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

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


