
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé farní společenství! 

Chci vás jménem papeže Františka pozvat, abychom se vydali na společnou cestu dvouletého 

celosvětového synodálního procesu. 10. října 2021 zahájil papež František „společnou cestu“ 

laiků, duchovních a papeže. Světová synoda má téma „Za synodální církev: společenství, 

spoluúčast a poslání“. Cílem procesu je zapojit všechny pokřtěné katolíky a skrze 

naslouchání lidem a Duchu Svatému vyjádřit názory i podněty k rozvoji církve. První 

fáze světové synody potrvá od 17. října do dubna 2022 v místní církvi, druhá kontinentální 

fáze naváže v létě příštího roku a závěrečné generální shromáždění biskupů (biskupská 

synoda) se má sejít v Římě v říjnu 2023. K letošnímu synodálnímu procesu byl vypracován 

Přípravný dokument, který zahrnuje 10 tematických okruhů Synody, které uvádí základní 

otázka současného synodálního procesu: Synodální církev při hlásání evangelia „putuje 

společně“. Jak se toto „společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? 

K jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější? 

Synoda není parlament, synoda není průzkumem veřejného mínění, synoda je 
eklesiální událostí, jejímž protagonistou je Duch Svatý. Není-li Ducha, není synody. Papež 

František to připomněl při reflexi, která předcházela slavnostnímu zahájení synodního 

procesu. Ve své promluvě položil důraz na tři klíčová slova: společenství všech pokřtěných, 

účast a poslání církve v dnešním světě. Vytvořit synodu znamená jít společně po stejné 

cestě. Podívejme se na Ježíše, který se na cestě nejprve setkává s bohatým člověkem, pak 

naslouchá jeho otázkám a nakonec mu pomáhá rozpoznat, co má dělat, aby měl věčný život. 

Setkávání, naslouchání, rozlišování: tři slova synody. Drazí bratři a sestry, mějte dobrou 

společnou cestu! Kéž jsme poutníky zamilovanými do evangelia, otevřenými překvapením 

Ducha. Nenechme si ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání 

a rozlišování. S radostí z vědomí, že když hledáme Pána, je to on, kdo nám již přichází vstříc 

se svou láskou (papež František). K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností je 

určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní 

koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které zprostředkuje 

materiály a poskytne základní informace. 

Přijď, Duchu svatý. Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života, 

chraň nás, abychom se nestali muzejní církví,, která je krásná ale němá, s velkou minulostí 

a malou budoucností. Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci 

zklamáním, nerozředili proroctví, abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse. 

Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali. Přijď, Duchu svatosti, 

obnov svatý lid věrný Bohu. Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země (papež František). 

Těším se na společnou cestu! + P. Jiří Můčka, omi 



NASLOUCHÁNÍ SPOLKU „K SRDCI“ 
 

V centru společenství K srdci najdeme 

tři slova, která charakterizují důvod jeho 

vzniku a již šestileté fungování. Těmi 

slovy jsou: naslouchat – chápat – 

pomáhat. Z aktivity Diecézního centra 

mládeže v Plzni během následujících let 

vznikl semknutější tým ve složení 

nemocniční kaplanka Lucie, katolický 

kněz oblát Martin, terénní pracovník 

František, jednatel Karel a lékař Pavel. 

Působení se postupně rozšiřuje také do 

Tábora, Českých Budějovic nebo Jihlavy. 

Bohoslužby konané jednou za měsíc 

fungují od počátku jako místo, kde je 

s lidmi bez domova navázán kontakt 

a uvedení do ducha spolku, který mluví 

o lidské důstojnosti. Stejně tak důležitým 

momentem je občerstvení předem 

připravené dobrovolníky a přáteli. To 

dává příležitost k rozhovorům jak 

o běžném životě na ulici, tak ke sdílení 

těžkostí nebo k navázání bližšího 

kontaktu. 

Vyprat si a usušit oblečení, ohřát si 

jídlo v mikrovlnné troubě nebo se zastavit 

v komunitní části na popovídání. To vše 

je možné v maličkém objektu na 

nenápadném místě v centru Plzně 

s přiléhavým názvem Naslouchárna. 

V prostoru bývalých veřejných toalet se 

podařilo vybudovat kuchyňku, 

koupelnový kout a komunitní část. Dalo 

by se to považovat za symbolické 

vyjádření, že do jakýchkoli prostor 

a osudů má chuť Bůh vstupovat 

a proměňovat je (stavbu za přispění 

Městského obvodu Plzeň 3). V tuto chvíli 

se o objekt dokonce starají sami lidé bez 

domova. 

 Společný výlet? Poutní autobus plný 

přátel bez domova už přivítali několikrát 

v Teplé u Mariánských Lázní, 

v Nepomuku, na Lomečku nebo 

v Mariánské Týnici. Na programu bývá 

prohlídka místa, skromné poutní 

stolování, sdílení ve skupinkách, ale třeba 

i tanec. Tyto momenty navozují sváteční 

atmosféru zážitku důležitého nejen pro 

skupinu, ale i pro srdce každého 

účastníka. 

 V průběhu let se objevila myšlenka 

dělat také něco pro druhé a terénní 

pracovník František přišel s nápadem, 

který s lidmi bez domova realizuje 

v domovském Táboře. Zde se mu poprvé 

podařilo vyjednat sběr odpadků po městě, 

za čež jsou odměnou stravenky v hodnotě 

skromného oběda. Nyní procházejí takové 

skupiny a čistí zapomenuté kouty už 

i okolí plzeňského kostela U Ježíška, po 

nábřeží Radbuzy a centrem Českých 

Budějovic. Stravenka je někdy lákadlem, 

někdy odměnou a někdy odměnou 

symbolickou, nad níž převažuje 

spokojenost z vlastního kousku práce. 

 Výše zmiňované oblasti tvoří základ 

činnosti spolku K srdci. Nezapomeňme 

ale ani na množství neviditelných úkonů 

dobrovolníků například při třídění 

darovaného oblečení, přípravě 

občerstvení nebo domlouvání s úřady. 

Setkávání týmu k pravidelné revizi 

a plánování. A nejde opomenout dárce, 

kteří svou podporou pomáhají udržet dílo 

v chodu. To vše jsou základní kameny, 

díky nimž spolek K srdci drží pohromadě 

a může být nablízku opomíjeným životům 

lidí bez domova. 

 

Čerstvé zprávy ze života spolku K srdci najdete na facebooku Misionáři obláti. 
 

 



28. LISTOPAD – SVÁTEK BL. FRANTIŠKA ESTEBAN LACALA, OMI A JEHO DRUHŮ 
 

Španělská občanská válka si vyžádala 

mnoho obětí na životech kněží, řeholníků 

i laiků jen pro jejich víru. V tomto obecném 

klimatu nenávisti a protináboženského 

fanatismu se odehrává i martyrium 

22 oblátů: otců, řeholních bratří 

a scholastiků v Pozuelu de Alarcón 

(Madrid). Obláti se v pozuelské nádražní 

čtvrti usídlili v roce 1929. Věnovali se 

kaplanské službě a převzali také službu 

kazatelů a zpovědníků. Tyto činnosti ale 

začaly být trnem v oku revolučním 

skupinám místní čtvrti. 

20. července 1936 začaly skupiny 

mladých socialistů a komunistů zakládat 

požáry v kostelích a klášterech především 

v Madridu. 22. července ve tři hodiny 

odpoledne přepadly milice oblátský klášter 

a první co učinily, bylo, že řeholníky 

uvěznili. 38 oblátů bylo uzamčeno v malém 

prostoru a střeženo ozbrojenými 

milicionáři. 24. července asi ve tři hodiny 

v noci začaly první popravy. Bez výslechu, 

bez obvinění, bez jednání, bez obhajoby 

bylo odvlečeno sedm oblátů a odděleno od 

ostatních. 

Ostatní mohli prchnout, ale ještě ten 

samý den, 24. července, se objevila plně 

ozbrojená dodávka s úkolem všechny 

obláty zajmout a vsadit znovu do vězení. 

Následujícího dne, po vyřízení nějakých 

formalit, byli nečekaně znovu propuštěni 

na svobodu. Obláti hledali útočiště 

v domácnostech. Provinciál se sám 

vystavoval nebezpečí, když se jim snažil 

nosit svaté přijímání a dodávat odvahu. 

Nicméně v říjnu se znovu objevil rozkaz 

obláty nalézt a zajmout. A tak byli znovu 

vsazeni do vězení. Byli vystaveni 

pomalému martyriu hladem, vyhrožováním 

a strachem. 

7. listopadu byli zastřeleni další z nich. 

O 20 dnů později potkal tento osud zbylých 

13 oblátů. Postup byl pro všechny stejný. 

Nebyli obviněni, odsouzeni, nemohli se 

hájit a nedostalo se jim žádného vysvětlení. 

Reproduktor pouze hlasitě oznamoval 

jejich jména. 

Všech 22 oblátů bylo spolu s Cándidem 

Cástanem, otcem od rodiny, 17. prosince 

2011 blahoslaveno. 

H. Koukalová 
 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA    SOBOTA - 18. 12. 2021 
OBRAZ VYKOUPENÍ PODLE SV. LUKÁŠE 

P. Martin Sedloň, OMI 
 15.15 h přednáška v kostele, 16 h možnost sv. smíření  

 16.30 h růženec, 17 h mše svatá 
Program adventní duchovní obnovy je možné sledovat online. 

 

Prosba: Kdo by mohl darovat STROMKY NA VÁNOČNÍ VÝZDOBU Klokot,  
ať se, prosím, přihlásí ve farní kanceláři. 

 

24. 11. 2021 - Iniciativa Červená středa 
4. ročník setkání na podporu pronásledovaných pro víru - www.cervenastreda.cz 

„Červená středa“ - je veřejná připomínka všech lidí pronásledovaných pro svou víru 
pořádaná Českou biskupskou konferencí spolu s Ekumenickou radou církví v ČR  
a Federací židovských obcí v ČR a v tentýž den se koná v několika zemích světa.  

Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících.  
V našem kostele se připojíme mší sv. v 17 h. 



 

 Čtvrtek - 8. 11. 2021 v 18.00 h Emauzy  
Česká křesťanská akademie v Táboře zve na přednášku: 

Každodenní život v Táboře v 17. stol. v zrcadle deníku faráře Zelenky 
Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Husitské muzeum v Táboře) 

 

V kostele a v obchůdku si můžete zakoupit 
Stolní kalendáře Duchovní toulky po Táborsku 2022 (Cena: 60 Kč) 

V obchůdku najdete také klokotské ručníky, Bible, knihy, devocionálie - křížky, růžence 
 

19. dne každého měsíce a každou středu v měsíci do 8. 12. můžete získat plnomocné 
odpustky v rámci jubilejního roku ke cti sv. Josefa za dodržení obvyklých podmínek: 

zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, zřeknutí se jakéhokoliv  
hříchu + modlitba nebo úkon zbožnosti ke cti sv. Josefa. 

 

                    KTIŠ - Diecézko a církevní silvestr 19. – 21. 11. 2021 
Máme nové možnosti jak prožít diecézko a církevní silvestr zároveň. 
                      Letos poprvé proběhnou tyto dvě události na Ktiši. 

 

Žehnání adventních věnců 
V Klokotech si můžete přinést adventní věnce k požehnání na mše svaté:  

v sobotu 27. 11. od 17 h nebo  
v 1. neděli adventní 28. 11. 

od 7 h - rorátní mše svatá a od 10 h na hlavní mši svatou. 
Dražice – 28. 11. - neděle – od 8.30 h 

 

Nejbarevnější mše v roce!  
Bylo radostí po více jak roce společně se zase sejít s dětmi, prožít s nimi misijní víkend  
a zakončit to slavnostní Misijní nedělí v rámci Světového dne misií. Ani jsme to nečekali, ale  
v sobotu jsme se v hojném počtu 13 dětí a 3 vedoucích sešli v 15 hodin v Emauzích  
na Klokotech. Začali jsme tradičně s klubíčkem, seznámením a se sdílením. Následovala hra, 
přečtení scénky na neděli, večeře, procházka a večerníček v podobě prezentace Hanky 
Koukalové o Karlovi Mecovi. Také jsme stihli zahalit kostel do misijních barev a připravit ho tak 
na tu velkou slávu.  
6:30 budíček, snídaně, hry a poslední ladění jednotlivých pasáží ve scénce. Děti se pak  
na slavnostní mši oblékly do barevných triček symbolizujících jednotlivé kontinenty. V průběhu 
mše jsme zpívali, tancovali a zkrátka nám bylo dobře.  
Věřím, že každého slavnostní mše zasáhla trochu jinak a každý si odnáší něco jiného. Já si 
uložila do srdce moment, kdy děti hrdě nesly v průvodu Zemi, za ní šel zástup kontinentů 
doprovázený svíčkami a do toho jim hrála hymna "Pošli mě, půjdu já". A tak otvírejme Pánu svá 
srdce, slyšme jeho volání a buďme dost silní a odhodlaní mu odpovědět: "Zde jsem Pane, mne 
pošli." (Iz 6,8)           Karolína Peroutková  
Misijní sbírka vynesla 11 000 Kč a misijní jarmark 10 503 Kč. Všem Pán Bůh zaplať!      

 

29. 1. 2022 pořádají naši farníci z Klokot a z Dražic  
FARNÍ PLES PRO MISIE V ZIMBABWE 

Místo konání v Dražicích v kulturním domě.  
Rezervace vstupenek v lednu 2022. 



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 7. 11. neděle – 10:00 - mše sv. pro rodiny s dětmi 

 21. 11.  neděle – 10:00 - mše sv. pro rodiny s dětmi 

 26. 11. pátek – Emauzy - 17.45 h – Večer chval  

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 5. 11. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.40 - 19.30 h  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).  

 4. 11.  čtvrtek – setkání CHO v Emauzích v 18 h 

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

 15. 11.  pondělí – Emauzy – 17.45 h – úklid – PROSÍME O POMOC 

 15. 11. pondělí – 18 h - Pastorační rada v oblátském domě 
 

7. 11. – neděle – sbírka na charitu 

21. 11. – neděle – sbírka na presbytář kostela v Klokotech 
 

DUŠIČKY 
pondělí 1. listopadu 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
v 17 h mše sv. v Klokotech 

 

Dražice 31. října 
v 8.30 h mše sv. za zemřelé 

 
úterý 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 zákristie 25. – 31.10.) 

 
Neděle 7. listopadu 

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

 

 

V pondělí 1. 11. odpoledne a v úterý 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. 

   Plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů možno získat již od 25. 

října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 

listopadu. Je to například pro staré a nemocné, kteří se musí nechat na hřbitov dovézt. 



 
 

 

 



 

 1.11. pondělí Slavnost  všech svatých - doporučený svátek
mše sv. 17.00 h

 2.11. úterý Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ● mše sv. - 9 h, 16.30 h a 17 h
Emauzy 9.30 h Benjamínek (každé úterý)
Zasedačka u Betléma - 15.45 h - Modlitby matek

 4.11. čtvrtek

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

svátost smíření, adorace 17.40 do 19.30h
 7.11. neděle 32. neděle v mezidobí, mše sv. 8.30 h, mše sv. pro rodiny s dětmi 10.00 h

Dražice bohoslužba slova v 8.30 h, pobožnosti na hřbitovech - Klokoty 11.15 h,
Meziříčí 15 h, Balkova Lhota 15.45 h ● sbírka na charitu

 8.11. pondělí

 9.11. úterý

10.11. středa

Emauzy - 17.45 posezení u čaje nad Biblí, 

11.11. čtvrtek

12.11. pátek

svátost smíření, adorace  17.40 - 19.30 h

13.11. sobota Památka sv. Anežky České, panny ● Fatimský den

14.11. neděle 33. neděle v mezidobí - Světový Den chudých

mše sv. 8.30 h a 10.00 h● Dražice mše sv. v 8.30 h

15.11. pondělí Emauzy úklid 17.45 h ● Pastorační rada - 18 h - oblátský dům

17.11. středa Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice ● státní svátek ● mše sv. v 17 h

19.11. pátek svátost smíření, adorace  17.40 - 19.30 h

21.11. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále, mše sv. 8.30 h, mše sv. pro rodiny s dětmi 10.00 h 

Dražice bohoslužba slova 8.30 h  ● sbírka na presbytář

22.11. pondělí Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

24.11. středa Památka sv. Ondřeje Dũng - Lḁaca, kněze a druhů mučedníků

26.11. pátek výročí úmrtí o. Zdeňka Čížkovského († 2004)

27.11. sobota mše sv. v 17 h s žehnáním adventních věnců

28.11. neděle 1. neděle adventní žehnání adventních věnců, 7 h rorátní mše svatá, 10 h mše sv.

16 h řeckokatolická mše sv.

30.11. úterý Svátek sv. Ondřeje, apoštola  

najdete nás také na Facebook a Twitter

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

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Klokoty – události listopad 2021
Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den              

po-so 17h                            

ne 8.30 h a 10h 

Koordinátorka OMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665

Svátek posvěcení lateránské baziliky 

Emauzy - přednáška ČKA - Mgr. Žalud, Ph.D. - Život v Táboře v 17. století

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa ● Setkání CHO - Emauzy - 18 h
svátek P.  Karl Zaiser, OMI a P.  Karel Mec, OMI

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

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

Večer chval 17.45 h - Emauzy, sv. smíření 17.40 až 19.30 h - kostel

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

Památka sv. Martina, biskupa ● svátek P. Martin Sedloň, OMI

mše sv. v 17 h - Iniciativa Červená středa - za trpící, pronásledované pro svou víru

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

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

  Farní vikáři na Klokotech: P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241

 tel: 381 232 584   e-mail: rkf.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.


