
Milá farní rodino. Chci vás pozvat 

na Diecézní pouť 2018 v Sušici, která se 

uskuteční v sobotu 9. 6. od 9:30 do 16:30 

(8. 6. od 18:00 do 23:00 Večer mladých).  

Bližší informace na www.bcb.cz. 

V neděli 17. 6. (na Den otců) přijede 

do Klokot otec biskup Vlastimil Kročil 

udělit svátost biřmování při mši svaté 

v 10:00.  

V neděli 24. 6. zvu na hlavní pouť 

do Dražic (Slavnost Narození sv. Jana 

Křtitele). Mši svatou v 10:00 bude 

celebrovat P. Petr Dombek, OMI. 

Na přímluvu sv. Evžena de Mazenod vám 

žehná a přeje pokojný měsíc červen  

 

P. Jiří Můčka, OMI 

 

1. ČERVNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH     2. 6. 2018 

Mons. Adolf Pintíř, hlavní kaplan Českého velkopřevorství Maltézského řádu 

 16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek 

 16.30 h růženec a svátost smíření v kostele 

 17 h mše svatá se svátostným požehnáním 

poté posezení v Emauzích 

  
 

MALÁ POUŤ K VELKÉMU SRDCI PANNY MARIE   9. 6. 2018 

Kostel Nanebevzetí P. Marie Klokoty  

s P. Jiřím Můčkou, OMI 

 16.30 h růženec, svátost smíření v kostele 

 17 h mše svatá 

 
 

VEČER CHVAL  22. 6. 2018  

Kostel Nanebevzetí P. Marie Klokoty 

Pojďte s námi společně chválit Pána písněmi, spontánní modlitbou, gesty 

 17 h mše svatá a 17.45 h večer chval v kostele 

Za svého života Tě chci velebit, pozvedat ruce ve Tvém jménu (Ž 63) 

  



DIECÉZNÍ POUŤ SUŠICE   8. 6. - 9. 6. 2018 
JÁ – KRISTUS - CÍRKEV - RODINA - SPOLEČENSTVÍ 

PÁTEK 8. 6. 2018 18:00 - 23:00 

Večer  mladých - ostrov  Santos:  

táborák, koncert Radka Bangy, katecheze, modlitba, překvapení 

SOBOTA 9. 6. 2018 9:30 - 16:30 

program pro děti - ostrov Santos: 

 Cesty sv. Františka Xaverského  městská hra pro starší děti - Lov zážitků 

speciální přednáška pro mládež: Václav Vacek, koordinátor projektu signaly.cz 

přednášky pro dospělé: 

 otec Leo Maasburg, nejbližší spolupracovník Matky Terezy 

 Pavel Fischer, kandidát na prezidenta 

 Kateřina Brichcínová, teoložka  David Henzl, generální vikář  biskup Vlastimil 

Náměstí: 

Expo dobročinných organizací z naší diecéze 

Kulturní program pro děti a dospělé 

 15 h mše sv. s pastýřem naší místní církve biskupem Vlastimilem 

Bližší informace na www.bcb.cz 

 

Srdečně zveme všechny hudební nadšence 
a skromné poety na sobotní odpoledne 

plné hudby a poezie. Navážeme na tradici 
hudebních a literárních salónů, kdy se lidé 

scházeli, aby otevřeli svá srdce hudbě 
a slovu, zamuzicírovali si, přednesli básně, 

poseděli s přáteli.  

Přijďte obohatit svá srdce… 

HUDEBNĚ – POETICKÝ 

SALÓN 
ANEB PODVEČER S HUDBOU A POEZIÍ 

 Sobota 9. června 2018 od 16 hodin 

Poutní dům Emauzy v Klokotech 

 

 17. 6. 2018 – neděle – 10 h  

MŠE SV. S UDÍLENÍM SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 

celebruje diecézní biskup  

Mons. Vlastimil Kročil 

 
JDEME NA ZMRZLINU! 

Zveme všechny farníky na nedělní 
procházku se zmrzlinou a hrou pro děti. 

24. června 

po obědě vyrážíme ve 14:30 od  

Klokotského kostela. Půjdeme procházkou 
přes údolí Tismenického potoka do centra 

Tábora. Děti budou po cestě hrát hru. 

Kdo se necítí na tuto pěší cestu, může se 
přidat v Táboře na Žižkově náměstí, kam 

bychom měli dorazit kolem 15:00. Sejdeme 
se u Žižkovy sochy. 

Odtud budeme pokračovat Pražskou ulicí – 
směr zmrzlina! 

  

S
 

http://www.bcb.cz/


ADOPCE NA DÁLKU 

 

Mým milým přátelům na Klokotech. 

Prvně  mi dovolte pozdravit vás 

ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, 

stejně tak vaše přátele. Ať vám všem Bůh 

žehná. 

Tento dopis píši,  abych vám dala vědět 

o mém studiu a zkouškách během mého 

závěrečného roku S4, který jsem 

absolvovala v roce 2017. 

Snažila jsem se při zkouškách, jak 

nejlépe jsem mohla.  A výsledkem toho 

je, že se  nyní připravuji na povolání 

učitelky v mateřské školce v dívčí škole 

St. Maria Goretti v okrsku Mukono. 

Studovat budu dva roky a poté obdržím 

certifikát,   abych mohla učit a pracovat 

s mladšími dětmi (děti mladší 6 let). 

Zůstávám ve škole  a domů se dostanu 

na prázdniny. Můj domov je vzdálený 18 

km. Doufám, že se za mnou rodina 

přijede podívat. 

Děkuji Bohu za moudrost, sílu 

a požehnání, kterým vás zahrnuje, abyste 

mi mohli zaplatit školné, knihy a další 

pomůcky. 

Ať vás Bůh bezmezně odmění. Jsem 

tak šťastná, že ve vás mám starostlivé 

a soucitné přátele. Ať vás Bůh ponechá 

dlouho naživu. 

Za druhé vám chci popřát šťastné 

Velikonoce. Ať všemohoucí Pán Ježíš 

vám požehná a poskytne vše, co 

potřebujete v tomto životě. 

Modlím se k Bohu, aby vám žehnal 

a aby vám odpustil, kde jste se mýlili. 

Budu se za vás a vaše přátele vždycky 

modlit. 

Vaše Irene Nakato z Ugandy. 

 

Kopřivová L. 

 

 

PRVNÍ KVĚTNOVÁ SOBOTA V KLOKOTECH 

 

Dne 5. 5. 2018 se v Klokotech, 

v mariánském měsíci máji, konala první 

sobota za účasti P. Mgr. Jaroslava Karase, 

který v současné době působí v Mladé 

Vožici, kde spravuje šest farností. 

Promluva  o. J. Karase při mši svaté byla 

zaměřena na Pannu Marii, která ve svém 

životě dobrovolně řekla na důležité 

otázky třikrát ano, staň se. Panna Maria je 

nám velkým vzorem v plnění Boží vůle 

a vede i nás cestou ke svatosti a 

do Božího království. 

O. J. Karas také hovořil o významné 

historické události připutování ostatků 

kardinála J. Berana do své vlasti a jejich 

uložení do nově zřízeného sarkofágu 

v pražské katedrále, v kapli sv. Anežky, 

které se uskutečnilo dne 23. 4. na svátek 

sv. Vojtěcha. 

Po mši svaté následovaly mariánské 

litanie a požehnání. Poté byla diskuse 

s o. J. Karasem, při které se hovořilo 

o obnovení tradice pěších poutí na Svatou 

Horu. Po úspěšném putování v roce 2017 

se letošní pouť uskuteční v měsíci květnu, 

ve dnech 24. - 27. 5. 2018. 

Jako vždy byla příležitost i ke svátosti 

smíření nebo k duchovnímu rozhovoru 

s knězi. Pozvání kněží z jiných farností 

na první soboty v měsíci přináší vždy 

obohacení naší víry a duchovního života 

a je hojně navštěvováno věřícími. 

 

Ing. Pavel Vejskrab 

  



SV. FRANTIŠEK XAVERSKÝ - DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ TÁBOR 

 

V pondělí 14. 5. se konala dětská 

vikariátní pouť zaměřená na poznávání 

misionáře sv. Františka Xaverského, 

s podtitulem „Čas být spolu“. Do Opařan 

doputovaly děti spolu s rodiči, babičkami 

a kněžími z různých farností našeho 

vikariátu a jako každý rok i žáci CZŠ 

Orbis Pictus. V půl desáté jsme akci 

započali slavením mše svaté, kterou vedl 

otec David z kláštera Želiv. V kázání 

jsme se dozvěděli něco o misionářích a 

kontinentech, ve kterých působí.  

Hlavní postavou poutě byl sv. 

František Xaverský. Podle barev 

kontinentů byly také děti rozděleny 

do pěti skupin a pouť mohla začít.  

První stanoviště bylo v refektáři 

bývalého jezuitského kláštera, kde jsme 

při vítaném občerstvení měli možnost si 

prohlédnout a něco se dozvědět 

o nádherné barokní výzdobě stropu 

s motivy ze života sv. Františka.  

Druhým stanovištěm byl kostel sv. 

Františka Xaverského. Zde jsme si 

přiblížili život sv. Františka Xaverského – 

jednoho z největších misionářů v historii. 

Tento světec je v kostele vyobrazen také 

na stropních obrazech. Poté už jsme 

putovali směrem ke Stádleckému mostu.  

Další stanoviště bylo ve Stádlci 

na nádvoří zámku. Sv. František 

Xaverský mimo jiné pomáhal nemocným 

a děti si zde mohly prakticky vyzkoušet 

obvazování zraněných. V zámku je také 

kaple Panny Marie Bolestné, kde jsme se 

mohli společně pomodlit za naše 

nemocné a trpící. Posledním stanovištěm 

byl Stádlecký most. Děti zde kreslily 

misionáře, zopakovaly si, kde všude 

sv. František působil, stavěly vor 

s biblickým vzkazem na vlajce, který 

pustily po Lužnici a mohly si vyzkoušet i 

slaňování z mostu.  

Na závěr nezbývá než poděkovat Bohu 

za společnou vydařenou akci, kde jsme se 

něco dozvěděli, vyzkoušeli a hlavně 

mohli být spolu a vzájemně se utvrzovat a 

posilovat ve víře. Pouť mohla být 

uskutečněna díky spolupráci vikariátního 

zástupce, Missio a žáků a pedagogů CZŠ 

Orbis Pictus. 

Běhounová Petra 

 

 

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

Přinést je můžete vždy do pátečního 
rána (do 8 h) 

 

Děkujeme všem, kteří pomohli 
s přípravou, průběhem i úklidem po Noci 

kostelů, všem, kteří přispěli buchtami, 
pomocnou rukou i modlitbami!!! 

 

 3.6. - sbírka pro potřeby diecéze  

 10.6. - sbírka pro účastníky SDM v Panamě 

 17.6. - sbírka na nové toalety  

POŽEHNÁNÍ ŘIDIČŮM AUT,  

MOTOCYKLŮ, CYKLISTŮM 

 24.6.2018  – neděle po mši sv.  

(mše sv. začíná v 10 h) 

Klášter Klokoty 

 

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 

 11. - 15. 7. 2018 Brno 

Motto: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho 

veliké moci“ (Ef 6,10) 

http://konference.cho.cz 

 

http://konference.cho.cz/


ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 22. 6. – pátek – 14.00 h – kající pobožnost pro děti 

 22. 6. – pátek – 17.45 h - Večer chval 

 24. 6. – neděle – 10:00 - dětská mše sv., 14:30 – Jdeme na zmrzlinu 

 29. 6. – pátek – 17:00 dětská mše sv., 18:00 – táborák na farní zahradě 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 1. 6. – 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). 

 3. 6. – neděle – Slavnost Těla a Krve Páně – eucharistický průvod – holčičky, přineste 

si kytičky na posýpání 

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

 17. 6. - oslavujeme Den otců  

 17. 6. – setkání CHO v Emauzích v 18 h  

 24. 6. – požehnání řidičům aut, motocyklů, cyklistům, neděle po mši sv. (cca 11.00) 

 24. 6. – neděle – 16 h – řeckokatolická mše sv. 

 24.6. - Poutní mše v Dražicích – 10 h 

 27. 6. – Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů 

 29. 6. – pátek - 17.45 h - venkovní Klokotská křížová cesta, povede ji Společenství 

Začít znovu 

Zveme všechny, kdo se chcete s námi modlit za své děti,  

a za všechny děti, které to potřebují, 

za naše rodiny a naše farnosti k účasti 

NA „MODLITEBNÍM TRIDIU MODLITEB MATEK“, 
ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa. 

- v pátek 22. 6. 2018 v 15.45 h v Emauzích  

odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy, 

po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci nebo venkovní křížové cestě 

- v sobotu 23. 6. 2018 v 15.45 h v Emauzích 

modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem,  

připojíme se k Malé pouti v Klokotech 

- a v neděli 24. 6. 2018 v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

na Klokotech v 15 h 

Budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v životě našem i v životě našich dětí. 
 

Ještě můžete přihlašovat děti na 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 6. - 10.8. 

Informace v dubnovém Fiatu, na 
nástěnkách a našem webu. 

od května 2018 mají Klokoty  

novou emailovou adresu: 

tabor-klokoty@dicb.cz 



 

  1.6. pátek Památka sv. Justina, mučedníka  ��   první pátek v měsíci - adorace

v kostele 11-16.30 h, 16.30 h - růženec a svátost smíření,

 17 h mše sv. 17.30-18.45 h adorace s modlitbami a zpěvem

18.45-20.30 h tichá adorace

svátost smíření 17.30-20.30 h     Emauzy - 16 h - náboženství pro předškoláky (každý pátek)

  2.6. sobota

  3.6. neděle

  5.6 úterý Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka     Emauzy - 9.30 h Benjamínek    15.45 h Modl.matek

  8.6. pátek

  9.6. sobota Emauzy - 16 h - Hudební salón     MALÁ POUŤ K VELKÉMU SRDCI P.MARIE - mše sv. v 17 h  �

Diecézní pouť Sušice (zúčastní se i Misijní klubko)

10.6. neděle

11.6. pondělí Památka sv. Barnabáše, apoštola

12.6. úterý Emauzy - 9.30 h Benjamínek                   

13.6. středa Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve     Emauzy-17.45 posezení u čaje nad Biblí

Fatimský den  �   mše sv. v nemocnici - 18.15 h (každou středu)

15.6. pátek

17.6. neděle

svátost biřmování, celebruje diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil, sbírka na nové toalety

19.6. úterý Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa     Emauzy - 9.30 h Benjamínek

21.6. čtvrtek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

22. 6. pátek

Emauzy - 14 h - Kající pobožnost pro děti 

22.-23. pá-so

23.6. sobota Setkání chrámových sborů - 14 h

24.6. neděle Slavnost Narození sv. Jana Křtitele dětská mše sv. v 10 h, po mši sv. požehnání řidičům, řidičkám,

27.6. středa Emauzy - 17.45 setkání seniorů    mše sv. v nemocnici - 18.15 h 

28.6. čtvrtek sv. Ireneje, biskupa a mučedníka                  

29.6. pátek 

18 h táborák na farní zahradě     svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h 

červenec 2018

7.7. sobota 1. sobota v měsíci - P. Petr Plášil   16 h Klokotské hodinky a svátost smíření, 17 h mše sv.,poté beseda

  Farní vikáři na Klokotech:  P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431  

                                                           P. Karl Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860

           Pastorační asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

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

Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h, v pátek 17.30 - 20.30 h nebo kdykoliv po domluvě. 

Pokud není uvedeno jinak,

mše sv. každý den 

po-so 17 h, ne 10 h 

středa- nemocnice - 18.15 h  

16.30 h růženec, mše sv. v 17 h - svátostné požehnání, poté posezení v Emauzích  

Slavnost Těla a Krve Páně - eucharistický průvod     Sbírka na potřeby diecéze     mše sv. v 10 h 

10. neděle v mezidobí, sbírka pro účastníky SDM v Panamě

po mši - venkovní křížová cesta, povede Společenství Začít znovu    17 h mše sv. pro děti

sv. Víta, mučedníka     svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h

Klokoty - události - červen 2018

Dražice - 10 h - poutní mše sv. P. Petr Dombek, OMI     Farní zmrzlina 14.30 h

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

1. sobota v měsíci - Mons. Adolf Pintíř   16 h Klokotské hodinky a svátost smíření, 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  ��   svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h

cyklistům atd.   15 h v kostele Triduum modliteb matek     16 h řeckokatolická mše sv.            

Triduum Modliteb Matek od 15.45 h v Emauzích, po mši adorace    

svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h + Večer chval 17.45 h

 11. neděle v mezidobí    Den otců     Emauzy - 18 h - CHO    mše sv. v 10 h. s chrámovým sborem

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

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

Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

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

na účet České spořitelny 4634722329/0800, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.

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

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat


