
 

 
Milé farnice a farníci, 

v Klokotech nabízíme každý pátek od 17:30 h do 20:30 h (od listopadu do dubna pouze 

do 20 h) možnost adorace a sv. smíření. Chtěl bych vás k častější adoraci pozvat slovy 

papeže Františka: Připomeňme si, že „je to kontemplování tváře zemřelého a vzkříšeného 

Ježíše, jež obnovuje celistvost našeho lidství, přestože bylo rozbito životními nesnázemi 

nebo poznamenáno hříchem. Nesmíme omezovat moc Kristovy tváře.“ Dovolím se tě nyní 

zeptat: Existují chvíle, v nichž vstupuješ v mlčení do jeho přítomnosti, zůstáváš s ním beze 

spěchu a dovolíš si na něj hledět? Svolíš, aby ti jeho oheň zapálil srdce? Jestliže nedovolíš, 

aby v něm živil teplo lásky a něhy, nebudeš mít oheň, a jak pak budeš moct zapalovat 

svým svědectvím a slovy srdce druhých lidí? A jestliže se ti před Kristovou tváří ještě 

nedaří nechat se uzdravovat a proměňovat, pak vejdi do Pánova nitra, vstup do jeho ran, 

protože v nich sídlí Boží milosrdenství. (Papež František, Gaudete et exsultate) 

+P. Jiří Můčka, OMI  

1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH     6. 10. 2018  

P. Dominik Ettler, farní vikář v Prachaticích 

 16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek 

 16.30 h růženec a svátost smíření v kostele 

 17 h mše svatá se svátostným požehnáním 

Po mši svaté beseda v kostele. 

 

MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM ÚRODY   7.10. - NEDĚLE - 10 H  

Rádi bychom udělali výzdobu kostela, prosíme, přineste zeleninu, ovoce, kompoty, 
bylinky, atd. - výpěstky ze svých zahrádek - do sobotního večera 6. 10. Po nedělním 

požehnání vaší úrody si své výpěstky vyzvedněte. 

 
KONCERT ČESKO-AFRICKÉ VOKÁLNÍ SKUPINY NSANGO MALAMU  

 20. 10. 2018  SOBOTA 18:00  

Papežská misijní díla zvou na benefiční koncert česko-africké vokální skupiny 
Nsango Malamu. Koná se v našem kostele. 



ADOPCE NA DÁLKU - IRENE NAKATO 
 

 V polovině srpna jsme obdrželi zprávu 

od Arcidiecézní charity v Praze, že námi 

adoptovaná dívka Irene Nakato z Ugandy 

ukončila svoji účast v programu Adopce 

na dálku. 

Irene se narodila 13. 9. 1996  a podpo-

rovat jsme ji začali v únoru 2006. Díky 

programu Adopce na dálku Irene 

absolvovala základní školu, podařilo se jí 

dokončit střední školu a složila soubornou 

zkoušku -Uganda Certificate of Education. 

 Ve svém posledním dopise nám dala 

vědět, že  začala dvouletý certifikovaný 

kurz na povolání učitelky v mateřské 

školce. 

Protože se ale rozhodla následovat 

svého přítele a plánuje založit rodinu, 

ukončila svoji účast v projektu. 

"Irene a její rodina jsou velmi šťastni, 

že jste jí pomohli získat vzdělání až do té-

to úrovně. Díky moc a ať vám Bůh 

žehná"- z dopisu ugand. koordinátora. 

Co projekt Adopce na dálku Irene dal? 

"Umí velmi dobře číst a psát, mluví 

dobře anglicky. Byla sponzorována a mě-

la zaplacené školné, povinnou uniformu, 

školní pomůcky, jídlo, základní zdravotní 

péči, vzdělávací exkurze, odbornou 

pomoc. 

Může získat práci v nějaké mateřské 

školce a získá tak peníze na živobytí ... 

mnoho díků za všechno" - opět vybráno 

ze zprávy od  pracovníka z Ugandy. 

Jsme rádi, že i díky naší pomoci najde 

Irene své uplatnění v životě. 

Doufáme, že vám v brzké době budeme 

moci představit dalšího adoptivního člena 

naší farní rodiny, protože s radostí 

můžeme oznámit, že naše farnost bude 

v projektu Adopce na dálku pokračovat. 

Děkujeme všem za příspěvky a pod-

poru! A nezapomeňme, jak nás Ježíš učí: 

"Cokoli jste učinili pro jednoho z těchto 

mých nepatrných bratří, mne jste učinili." 

Mt 25,40. 

                                                                                                                      L. Kopřivová 

 

MISIJNÍ POUŤ RODIN NA KLOKOTECH 
 

Jsi navždy zodpovědný za to, co jsi 

k sobě připoutal. Tak by se dalo v jedné 

větě shrnout příjemné odpoledne, které 

spolu prožili účastníci prvního ročníku 

Misijní pouti rodin. 

Tato věta zazněla v pohádce Malý 

princ, sehrané divadelníkem Víťou 

Marčíkem mladším pro malé i velké. 

Následoval dělený program, v němž 

na rodiče čekali manželé Poláčkovi 

z Diecézního centra pro rodinu s modero-

vanou diskuzí na téma Rodina na misiích? 

Děti mezitím cestovaly kolem světa – 

v Austrálii sbíraly perly, v Evropě zažily 

black out, v Americe se běhal indiánský 

běh… A snad se zážitkově dotkly 

různorodosti a stejnakosti lidství. Spolu se 

všichni sešli zase až na mši svaté, 

celebrované hostem P. Petrem Dombkem, 

OMI. Ten zasažen onou větou z Malého 

prince postavil svou promluvu na myšlen-

ce: Jsi navždy zodpovědný za to, co jsi 

k sobě připoutal. V duchu společného 

odpoledne bylo možné vztahovat na naše 

nejužší vztahy – rodinu, ale také na stvo-

ření, 1. září je dnem modliteb za tento 

dar, a dovolili jsme si tuto větu postavit 

i opačně a prosili Stvořitele, abychom 

si byli vědomi, že on tuto zodpovědnost 

cítí i vůči nám. 

Následná aktivita „Evžen běží pro Srí 

Lanku“ by se dala k tomuto tématu 



vztáhnout také. Zápisné tohoto běhu bylo 

spolu s výtěžkem Misijního jarmarku 

(5186 Kč) věnováno projektům, které 

Papežská misijní díla dlouhodobě 

podporují na Srí Lance, a osudy dětí 

v dětských domovech jim nemohou být 

lhostejné. Název běhu symbolicky 

vyjádřil, že se připojuje jménem svého 

zakladatele i Kongregace misionářů 

oblátů Panny Marie. Všech 25 účastníků 

běhu, včetně P. Dombka, se už těší 

na další ročník!    

-hk- 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI 
 

Fara Nečtiny 20. - 24. srpna. Místo 

a čas, které se staly pro několik rodin již 

tradičním zastavením na sklonku 

prázdnin. Možná zve atmosféra místa, 

které si před už mnoha lety vybrali jako 

první místo svého pobytu a založení 

komunity v Čechách trapisté – než vznikl 

klášter Nový Dvůr – a nechyběl u toho 

českobudějovický biskup Pavel… 

Pro několik manželských párů s dětmi 

to je už po několik let místo, kde nevadí, 

že malé děti pobíhají při duchovním 

programu okolo nich po dvoře fary. 

Doprovázející otec Martin Sedloň, OMI 

za ty roky vyvinul bezchybný systém 

venkovního stanu, kde se odehrává 

většina promluv, jen na ranní a večerní 

chvály zve srdce domu, kaple. 

Při letošním šestém ročníku také díky 

sladění termínů došlo k souhře s mlá-

dežnickou brigádou Workship, probíhající 

v sousedním Manětíně. Rodiče z Nečtin 

se jako „potřební“ stali cílem, a hlídání 

dětí během dopoledního duchovního 

programu mohlo začít. To se stalo 

příjemným bonusem při večerních 

programech Workshipu (odpoledne pro 

děti, Divadlo Víti Marčíka nebo vyslání 

misionáře o. Karla do Zimbabwe), který 

je příjemným zážitkem především pro 

starší děti z duchovní obnovy. A rodiny 

mohly přirozeně vplout do prostoru 

a společného ducha, který na Workshipu 

vládnul. 

A tak se zážitky prolínají a při odjezdu 

vládne pocit, že vyživená odjíždí duše 

tématem promluv otce Martina na téma 

Cest Boží lásky k nám. Ale svou porci 

výživy dostal i člověk jako takový díky 

společenství rodin, díky společenství 

s mladší částí oblátské rodiny, neza-

nedbatelnou měrou přispěly i výlety 

a vycházky do okolí, díky kterým se 

protáhly svaly. 

Po tomto nabrání sil je opravdu možné 

vyjít v duchu: „Zapálen láskou pro Krista 

a jeho Církev vycházím do světa jako ten, 

kdo chce být svědkem a světlem jeho 

lásky k člověku.“ 

-hk- 

PS: Namalované tašky a hrnečky z Nečtin 

už dělají radost na Misijních jarmarcích. 

 



      

SONS ČR, z. s. – pobočka Tábor 

ve spolupráci  
s ŘK FARNOSTÍ TÁBOR – KLOKOTY  

pořádají  

BENEFIČNÍ KONCERT  

U PŘÍLEŽITOSTI CELONÁRODNÍ 

SBÍRKY BÍLÁ PASTELKA  

dne 13. října ve 14:30 hod.  

v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

 v Klokotech  

celostátní pěvecký sbor SONS ČR, z. s. 
VOKÁL KLUB pěvecký sbor Sezimovo Ústí 

NOKTURNO 

 
 

MISIJNÍ KLUBKO PRO DĚTI 
Téma:  „Pojď, podej mi ruku!“  

Kdy: 27. října 2018 od 15 hodin  

Kde: Emauzy - Klokoty 

Začala nám škola a to znamená i začátek 
našeho klubíčka. Společně se setkáme  

po prázdninách a rovnou se vydáme 
prozkoumat okolní lesy. Neboj se a přijď 

mezi nás i Ty! 

Těšíme se na vás  

Kája, Janka, Jája, Nelča, Verča a Terezka 
 

 
 

Zveme Vás 

 na Školu křesťanského života  

a evangelizace „ŠKOLU MARIE“. 

Jedná se o systematickou křesťanskou 
formaci pro duchovní život. 

Duchovně Školu Marie doprovází 
P. Tomas van Zavrel. 

Nejbližší setkání se uskuteční  

12. - 14. 10. 2018 v areálu fary Hosín. 

Více na webu http://skolamarie.cz/ 
 

 

 

Emauzy - 24. 10. – středa – 17.45 h 

NA PRÁZDNINÁCH V TANZÁNSKÉM 

SIROTČINCI KARIBU NYUMBANI  
sestra Fidelis  

vypráví o zkušenosti letošních prázdnin. 
 

 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA KLOKOTECH 

– EMAUZY KAŽDÝ PÁTEK: 
 16:00 h  - 2. třída 

M. Frejlachová 739 182 739 

 16:00 h - 3. třída 

příprava na 1. sv. přijímání  

M. Šittová 776 707 268 

 16:00 h  - 6. třída 

V. Tomášová 608 153 042 

 16:00 h  - 1. třída + předškoláci 

L. Civínová 606 498 921 
 

 

VÝLET DO ČESKÉHO KRUMLOVA  

O PODZIMNÍCH PRÁZDNINÁCH 
 29.10. 2018  

sraz v 7:00 na vlakovém nádraží v Táboře 

návrat 15:45 na vlakové nádraží 

příspěvek na vstupné a jízdné 200 Kč 

(+ doporučujeme přidat dětem na oběd 
asi 150 Kč, svačinu, případně kapesné) 

Přihlašování a další informace: 

Marie Šittová, 

majasittova@seznam.cz, 776 707 268 

Markéta Frejlachová, 
Mfrejlachova@gmail.com, 739 182  739 

Program pořádá: 

Vikariátní katechetické středisko Tábor, 
Římskokatolická farnost Tábor – Klokoty, 

Kolpingova rodina Klokoty 

http://skolamarie.cz/


ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 19. 10. – pátek – 17.45 h - Večer chval 

 20.10 – sobota – 18 h - benefiční koncert česko - africké vokální skupiny Nsango    

Malamu  

 21. 10. – neděle – 10:00 - dětská mše sv. – Misijní – sbírka na misie 

 27. 10. – sobota – Emauzy – 15 h – Misijní klubko 

 29. 10. – výlet dětí do Č. Krumlova (podzimní prázdniny) 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 5. 10. – První pátek v měsíci celodenní adorace – 11-16.30 h,  

17.30-18.45 h. adorace s modlitbami a zpěvem, 18.45-20.30 h tichá adorace  

Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30-20.30 h 

Prosíme, napište se v sakristii na adorační službu (také na páteční adorace). 

 4. 10. – Emauzy – 18 h – Setkání dospělých zájemců o křest 

 6. 10. – České Budějovice – Den Seniorů – Radost ve stáří – www.bcb.cz 

 7. 10. – setkání CHO v Emauzích v 18 h 

 10. 10. – středa – 17.45 h - Emauzy – posezení u čaje nad Biblí 

 14. 10. – sbírka na nové toalety 
 24. 10. – Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů – sr. Fidelis – přednáška o Tanzánii 

 26. 10. - pátek - 17.45 h - venkovní Klokotská křížová cesta, povede ji CHO 

 27 .10. – sobota – 17 h  Hubertská mše sv. s chrámovým sborem 

 28. 10. – neděle – 16 h – řeckokatolická mše sv. 

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

DUŠIČKY 

ČTVRTEK 1. LISTOPADU  

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

v 17 h mše sv. v Klokotech 

po mši sv. modlitba na hřbitově 

 

PÁTEK 2. LISTOPADU V KLOKOTECH 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

 9 h mše sv. za zemřelé  

 16 h - modlitba růžence na hřbitově 

 16.30 mše sv. za zemřelé  

 17 h mše sv. za zemřelé  

budou se číst prosby za zemřelé  

(můžete je nosit do sakristie 27. – 31.10.) 

 

DRAŽICE 4. LISTOPADU  

v 8.30 h mše sv. za zemřelé 
 

 

 

 

 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 

neděle 4. listopadu 

v Meziříčí (Dražice) – 15 h 

v Balkově Lhotě – 15.45 h   

v Klokotech po mši sv. 11.15 h 

 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. 10. 2012 mohou věřící v naší 

republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou 

na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit 

hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto povolení platí po dobu 7 let. 

http://www.bcb.cz/


 

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

 2. 10. úterý Památka svatých andělů strážných

Emauzy - 9.30 h Benjamínek (každé úterý) - 15.45 h -Modlitby matek

 3. 10. středa nemocnice - mše sv. - 18.15 h - (každou středu)

 4. 10. čtvrtek Památka sv. Františka z Assisi    Setkání dospělých zájemců o křest - 18 h - Emauzy

 5. 10. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30

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

16 h Emauzy - náboženství pro školní i předškolní děti

 6. 10. sobota

 7. 10. neděle 27. neděle v mezidobí mše sv. v 10 h s žehnáním úrody 

Dražice mše sv. v 8.30 h            Emauzy - 18 h - CHO

 9. 10. úterý svátek - P. Günther Ecklbauer, OMI      *P. Martin Sedloň, OMI

10. 10. středa Emauzy - 17.45 posezení u Čaje nad Biblí  � nemocnice - mše sv. - 18.15 h

12. 10. pátek

13. 10. sobota

14. 10. neděle 28. neděle v mezidobí    mše sv. v 10 h - sbírka na nové toalety
Dražice mše sv. v 8.30 h

15. 10. pondělí Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

17. 10. středa Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18. 10. čtvrtek Svátek sv. Lukáše, evangelisty

19. 10. pátek Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h + Večer chval 17.45

20. 10. sobota

21. 10. neděle 29. neděle v mezidobí - Misijní   dětská mše svatá v 10 h - sbírka pro misie

Dražice mše sv. v 8.30 h

24. 10. středa Emauzy - 17.45 - setkání seniorů  - sr. Fidelis - přednáška o Tanzánii

26. 10. pátek Velká klokots. křížová cesta  17.45 CHO    sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.30 h

27. 10. sobota 15 h - Misijní klubko              Hubertská mše sv.v 17 h s chrámovým sborem

28. 10. neděle 30. neděle v mezidobí    mše svatá v 10 h    16 h řeckokatolická mše sv. 

Dražice mše sv. v 8.30 h                            změna letního času (posouvá se ze 3 h na 2 h)

29. 10. pondělí Výlet dětí do  Č. Krumlova (podzimní prázdniny)

30. 10. úterý Benjamínek není (podzimní prázdniny)

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

                                                           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)

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

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  

Klokoty – události říjen 2018 Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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

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.

*P. Günther Ecklbauer, OMI      *P. Petr Dombek, OMI

První sobota v měsíci - P. Dominik Ettler - 16 h Klokotské hodinky

Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h   

16.30 h růženec, 17 h mše sv. se svátostným požehnáním, po mši sv. beseda

14.30 h benefiční koncert (Bílá pastelka)                          Fatimský den

18 h PMD koncert česko-africké vokální skupiny Nsango Malamu          


