
 

       

Milá farní rodino,  

chtěl bych jménem oblátské komunity i celé farnosti velmi poděkovat otci Mariuszovi 

Piwowarczykovi za jeho obětavou službu na Klokotech! Zároveň mu přeji hodně Božího 

požehnání v jeho novém působišti (Přerov) v olomoucké arcidiecézi (od 1. listopadu 2018). 

Jím spravované farnosti přebírá P. Martin Sedloň, OMI. 

+P. Jiří Můčka, OMI  

DUŠIČKY 

KLOKOTY 
ČTVRTEK 1. LISTOPADU 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

v 17 h mše sv.  

po mši sv. modlitba na hřbitově 

 

PÁTEK 2. LISTOPADU  

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

 9 h mše sv. za zemřelé  

 16 h - modlitba růžence na hřbitově 

 16.30 h mše sv. za zemřelé  

 17 h mše sv. za zemřelé  

(Při mši sv. v 17 h se budou číst prosby  

za zemřelé; můžete je nosit  
do zákristie 27. – 31. 10.)

DRAŽICE  
NEDĚLE 4. LISTOPADU  

v 8.30 h mše sv. za zemřelé 

 

 

 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 
neděle 4. listopadu 

v Klokotech po mši sv. 11.15 h 

v Meziříčí (Dražice) – 15 h 

v Balkově Lhotě – 15.45 h   

Ve čtvrtek 1. 11. odpoledne a v pátek 2. 11. po celý den je možno při návštěvě 

kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. 

Kromě tří obvyklých podmínek (sv. přijímání, sv. smíření, modlitba na úmysl Svatého otce) 

je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry. 

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně 

plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci: navštíví-li někdo hřbitov a 

pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky 

částečné.  



PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI ŘÍJNU V KLOKOTECH 
 

 Dne 6. 10. 2018 se v Klokotech 

uskutečnila první sobota v měsíci 

s duchovním programem a pozváním 

kněze z jiné farnosti a vikariátu. Tentokrát 

pozvání přijal mladý kněz P. Dominik 

Ettler, který byl jako kaplan v Táboře a 

nyní působí jako farní vikář na Šumavě, 

v Prachaticích. Při promluvě při mši svaté 

otec Dominik vysvětloval jak je důležité 

ticho pro duchovní život. Ticho postavit 

proti diktatuře hluku, ticho, které je 

nezbytné proto, abychom slyšeli Boží hlas. 

Po mši svaté byla adorace před Nejsvětější 

svátostí a svátostné požehnání. Jako vždy 

byla i příležitost ke svátostí smíření. 

Po mši svaté následovala v kostele beseda 

s P. Dominikem a P. Mgr. Jiřím Kalašem, 

který v současné době působí v Třeboni a 

okolí. Oba se zúčastnili putování 

s italskými knězi a věřícími do Libanonu a 

tak hovořili o programu poutě a zážitcích 

z této země na Blízkém Východě. V této 

zemi v 19. století žil a působil poustevník, 

svatý Charbel Makhlouf z Libanonu, který 

byl 5. 12. 1965 blahořečen a 9. 10. 1977 

svatořečen papežem Pavlem VI. Tento 

světec je považován za mocného 

přímluvce za ochranu a uzdravení na těle i 

na duchu. Všichni zájemci byli pomazáni 

olejem, který naši kněží přivezli 

z Libanonu. Zajímavé bylo i to, že někteří 

účastníci besedy o tomto světci 

ze vzdálené země věděli. První sobota se 

vydařila a všichni byli vděční za mši 

svatou a duchovní program, za zajímavé 

povídání a obdrženou svátostinu.

                                                                                                             Ing. Pavel Vejskrab 
 

MISIJNÍ KURZ ANIMÁTORŮ 21. - 23. 9. 2018 KLOKOTY 
 

„Ty sám jsi misie.“ Toto poselství zaslal 

do všech koutů zeměkoule papež František 

jako své slovo k letošní Misijní neděli 

(21.10.). V tomto duchu a také v duchu 

velmi přátelském a pracovním se 

odehrávalo setkání 10-15 misijních 

animátorů na Klokotech. Zástupci 

Misijních klubek z Třeboně, Pelhřimova, 

Klokot, Českých Budějovic, Prahy Černý 

Most i Kroměříže si vyměňovali 

zkušenosti, materiály i společně stolovali a 

bavili se. 

U kořenů naší práce pro misie hledejme 

modlitbu, proto byl začátek setkání 

stanoven na páteční večer, který bylo 

možné strávit na Večeru chval 

v klokotském kostele s místní scholou, 

modlitbu tělem mohli účastníci okusit 

v sobotním dopoledni. Vlastní práci 

v Misijním klubku rozhodně obohatilo 

odpoledne s Jiřím Hellerem, který 

po výborném obědě a svatebním dortu 

od otce Jiřího, rozhýbal těla i myšlení 

při motivační hře. Na té a na základě 

reflexe ve skupinách vznikaly náhledy 

pracovních postupů pro klubíčka. 

V místě spravovaném Misionáři obláty 

nemohla chybět návštěva místní komunity 

a společně strávený večer. Pohostinnost 

otců oblátů bude jedním ze silných 

momentů ve vzpomínkách všech. 

Uvědomění si, co vlastně děláme, proč 

a kam směřujeme, byly hlavní body, 

kterých se toto setkání dotklo. A vedle 

toho (nebo především) to bylo krásné 

setkání.                                    -hk-

  

                                 
 

 



PĚŠÍ POUŤ DO KLOKOT 
 

V sobotu  6. 10. vyrazili dražičtí farníci 

na pěší pouť do Klokot. Zdatnější Míra 

Martínek zvolil delší trasu z Milevska 

od kláštera, méně zdatní s dětmi vyrazili 

od kostela v Dražicích. Počasí nám přálo, 

takže jsme si cestou užívali krásnou 

podzimní přírodu a vyhřívali se 

na sluníčku. Obě trasy jsme spojili 

na Harachovce, kde jsme se ještě před 

výstupem ke Klokotům občerstvili. Pouť 

jsme zakončili mší svatou v Klokotech, 

kde jsme též dostali potvrzení o vykonané 

pouti a nejmladší účastnice (5 let) i malý 

dárek od otce Jiřího. Děkujeme! 

Petra Běhounová

 

MISIJNÍ NEDĚLE NA KLOKOTECH 
 

Misijní neděle, den, kdy na sebe církev 

po celém světě myslí v modlitbě a finanční 

pomocí církvím mladým. Ovšem i 

v mladých církvích probíhá mešní sbírka, 

která poslouží v jiné části světa… 

O přípravách, průběhu, prožití a sklízení 

letošní oslavy na Klokotech trochu 

ze zákulisí: Vše, co pro svou farnost 

kdokoli z nás udělá, nás stojí energii navíc, 

síly, čas a někdy i nervy. Nejinak tomu 

bylo při Misijní neděli. Paní katechetka má 

nemocného tatínka a neví do poslední 

chvíle, jestli se bude moct celá rodina 

sebrat a na mši. Přesto našije maňásky, 

nachystá srdíčka a má u dveří nachystanou 

tašku naplněnou hudebními nástroji 

pro děti. Napekla perníčky a nejstarší syn 

vyrobil jednohubky do Misijního koláče 

před kostelem. Manžel bere foťák a ještě 

v neděli odpoledne posílá překrásné 

fotografie. Další paní katechetka má práce 

až nad hlavu, ale nádherně vyzdobí kostel, 

abychom mohli zažít tu barevnost, kterou 

nám Bůh daroval, abychom se mohli 

radovat z rozdílnosti a obohacovat se jí. 

Maminky a babičky přinášejí buchty, které 

možná pekly někdy v sobotu v noci stejně 

jako autorka článku nebo v chřipce. 

Některé děti přinášejí svou vyrobenou 

drobnost pro radost do jarmarku. Rodiny 

hudebníků přijíždění na mši, která 

v Klokotech začíná o desáté, už o dvě 

hodiny dříve, aby nanosily aparaturu, 

nakopírovaly písničky, udělala se poslední 

zkouška. Někdo neví do poslední chvíle, 

zda bude moct přijít… 

A pak to začne. První písnička 

na začátku mše svaté dává malinko tušit, 

že vše doklaplo na doraz těsně přede mší. 

Přicházejí další rodiny s malými dětmi. 

Kostel září svým barokem, barvami celého 

světa i společenstvím, které začíná být 

nalazené na jednu notu. Poslední děti ještě 

dostávají kimona, ponča a hudební 

nástroje, aby mohly být plnohodnotnými 

aktéry tohoto příběhu mše svaté. Jsme tu, 

nejsme tu sami, nejsme na světě sami.  

Finále. K možná větší radosti 

obdarovávajících než obdarovaných se 

aspoň půlka farnosti zastavuje u Misijního 

koláče, kávy a čaje. Povídá se, ochutnává, 

smějeme se. 

Byli jsme, obětovali jsme, byli jsme 

obdarovaní. Věřím, že přesně takhle 

vypadají rodiny Božích dětí po celém 

světě. Za Papežská misijní díla, která se 

toto snaží připomínat, děkujeme všem, kdo 

znovu dali své síly a obdarovali ostatní! 

-hk-



TAMMÍM  23. - 25. 11.  

DUCHOVNÍ VÍKEND PRO MLADÉ MUŽE 
 v Arcibiskupském semináři v Praze,  

tentokrát na téma  

„Totální nasazení pro Boha“.  

Setkání mladých mužů ve věku od 15 do 30 let. Nejedná 
se o „nábor do semináře“, ale o hezkou duchovní obnovu 

a možnost hledání  

vlastní mužské spirituality. 

Více informací na www.seminar-praha.cz.  

E-mail: tammim@signaly.cz 
 

V sobotu 24. 11. 2018 v Českých Budějovicích  

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ LEKTORŮ, AKOLYTŮ, KOSTELNÍKŮ, 
SBORMISTRŮ A VARHANÍKŮ.  

9.30 h mše svatá v kostele sv. Vojtěcha  

ve Čtyřech Dvorech 

předsedající: otec biskup Pavel Posád. 10.30 přednáška a 
diskuse po jednotlivých skupinkách,  

cca 12 h společný oběd 

 
 

SLOVENSKÁ MŠE SVATÁ 
12. 11. – pondělí – 17 h 

celebruje P. Mikuláš Selvek, OPraem. 

Po mši sv. posezení v Emauzích, můžete 
přinést nějakou slovenskou dobrotu (není 

podmínkou!). Bude se promítat 
prezentace vysvěcení nového kostela 

v Lendaku - rodišti P. Mikuláše. 
 

 

 

1.12. POUŤ MISIJNÍCH KLUBEK  
za sv. Mikulášem do Budějovic 

společný program v katedrále sv. 
Mikuláše 9.30 h 

poté oběd a odpolední setkání klubíček 
v klášteře na Piaristickém náměstí. 

 

 

15.12.2018 sobota  
 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
 

P. Vlastimil Kadlec, OMI 

misionář milosrdenství 

 

14.30 -16 h tematická promluva 

možnost sv. smíření,  

16.30 růženec, 17 h mše sv. 
 

 
 
 

  

mailto:tammim@signaly.cz


ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 16. 11. – pátek – 17.45 h - Večer chval 
 9. – 10. 11. – pátek – sobota – Setkání mládeže s P. Petrem Dombkem, OMI 
 18. 11. – neděle – 10:00 - dětská mše sv. – Den Bible – sbírka na Bible 
 1. 12. – sobota POUŤ MISIJNÍCH KLUBEK za sv. Mikulášem do Budějovic 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 2. 11. – 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).   
 4. 11. - neděle – setkání CHO v Emauzích v 18 h 
 6. 11. – úterý – Farní rada v oblátském domě 
 11. 11. – neděle - sbírka na charitu 
 14. 11. – středa – 17.45 h - Emauzy – posezení u čaje nad Biblí 
 25. 11. – neděle - sbírka na nové toalety 
 28. 11. – Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů 
 25. 11. – neděle – 16 h – řeckokatolická mše sv. 

V kostele a v obchůdku si můžete zakoupit 

stolní kalendáře Duchovní toulky po Táborsku 2019 

také knihy k četbě v adventním čase nebo jako dárek k Vánocům, ikony, kříže, hrníčky, 
klokotské ručníky, čokolády, džemy, likéry... 

 

DEN BIBLE 2018            
Nedělní sbírka 18. 11. bude na tento účel. 

Na stránkách Českého katolického 
biblického díla - www.biblickedilo.cz, 
najdete inspiraci jak slavit tento den 

v rodině. 
 

 

TOPENÍ V KOSTELE 
V zimním období se bude v týdnu zapínat 

topení v kostele v prvních 4 lavicích. 
 

 

 

PROSBA 
Kdo by mohl darovat stromky na vánoční 

výzdobu Klokot, ať se, prosím, přihlásí 
ve farní kanceláři. 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA MISIJNÍ NEDĚLI  
DĚKUJEME VŠEM, kteří přispěli při slavení 

MISIJNÍ NEDĚLE, všem dárcům i všem, 
kteří podporují misie modlitbou. 

Misijní štrúdlování vyneslo 5 775 Kč, 
koncert – 4150 Kč  

a misijní sbírka - 11 343 Kč. 

Všem velké Pán Bůh zaplať! 
 

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ  
V Klokotech si můžete přinést adventní 

věnce k požehnání na mše svaté:  

v sobotu 1. 12. od 17 h nebo  

v 1. neděli adventní 2. 12. 

od 7 h - rorátní mše svatá 

a od 10 h na hlavní mši svatou. 

Dražice – 2. 12. - neděle – od 8.30 h



 

 1. 11. čtvrtek Slavnost  všech svatých - doporučený svátek, mše sv. v 17 h
po mši sv. modlitba na hřbitově

15.30 h Emauzy - náboženství pro II. stupeň (každý čtvrtek)

 2. 11. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, adorace 

s modlitbami 17.30-18.45, do 20 h tichá adorace,svátost smíření 17.30 - 20.00 h

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
mše sv.-9 h., 16.30, 17 h, modlitba růžence na hřbitově v Klokotech 16 h,

16 h Emauzy - náboženství pro školní i předškolní děti (každý pátek)
 3. 11. sobota
 4. 11. neděle 31. neděle v mezidobí mše sv. v 10 h       Dražice mše sv. za zemřelé v 8.30 h

Emauzy - 18 h - CHO                 P. Karl Zaiser, OMI a P. Karel Mec, OMI - svátek

Pobožnosti na hřbitovech Klokoty 11.15 h, Meziříčí 15 h, Balkova Lhota 15.45 h

 6. 11. úterý Emauzy - 9.30 h Benjamínek (každé úterý)     Farní rada - 18 h - oblátský dům
Zasedačka u Betléma -� 15.45 h - Modlitby matek

 7. 11. středa nemocnice - mše sv. - 18.15 h - (každou středu)

 9. 11. pátek
Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h   

10. 11. sobota

11. 11. neděle 32. neděle v mezidobí      mše sv. v 10 h - sbírka na charitu
Dražice mše sv. v 8.30 h                                            svátek P. Martin Sedloň, OMI

12. 11. pondělí

13. 11. úterý památka sv. Anežky České, panny      Fatimský den

14. 11. středa Emauzy - 17.45 posezení u Čaje nad Biblí

16. 11. pátek Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h + Večer chval 17.45

17. 11. sobota

18. 11. neděle 33. neděle v mezidobí - Den Bible     dětská mše svatá v 10 h - sbírka na Bible

Dražice mše sv. v 8.30 h

21. 11. středa památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

22. 11. čtvrtek památka sv. Cecílie, panny a mučednice

23. 11. pátek  sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00 h

24. 11. sobota památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků

25. 11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále      mše svatá v 10 h - sbírka na nové toalety

16 h řeckokatolická mše sv.       Dražice mše sv. v 8.30 h

26. 11. pondělí výročí úmrtí o. Zdeňka Čížkovského († 2004)

28. 11. středa Emauzy - 17.45 - setkání seniorů

30. 11. pátek svátek sv. Ondřeje, apoštola   sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00 h

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 listopad 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.

První sobota v měsíci 17 h mše sv. se svátostným požehnáním

Svátek posvěcení lateránské baziliky         

památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

P. Mikuláš Selvek, OPraem., po mši sv. posezení v Emauzích

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka      slovenská mše sv 17 h - celebruje

pátek - sobota - Setkání mládeže s P. Petrem Dombkem, OMI

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 20.00 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. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  


