
 
Milé farnice, milí farníci! 

Je před námi měsíc červen, který bude naplněn slavnostmi (Slavnost Seslání Ducha 

Svatého, spojená se svatodušní vigilií, Večerem chval a 1. svatým přijímáním dětí; 

Slavnost Nejsvětější Trojice; Slavnost Těla a Krve Páně, spojená s eucharistickým 

průvodem; Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů) 

a poutěmi (Malá pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, pouť v Dražicích – Slavnost 

Narození sv. Jana Křtitele). 

Radujme se z toho, že dobrotivý Bůh je nám na blízku a vystavujme se Jeho Božským 

paprskům. A také, prosím, nezapomínejme na Ukrajinu a modleme se za tuto statečnou 

zemi. 

Za celou oblátskou komunitu žehná O. Jiří Můčka, OMI 
 

Noc kostelů na Klokotech (10. 6. 2022) 

18 h zahájení, 18 – 19 h program pro děti, 19 h Rozsviťte jabloně – Hudební pásmo  

a básně Karla Šiktance (Heinovské noci) – Josef Čechtický, Pavla Janková Kohelová, Petr 
Novotný, 20 h komentovaná prohlídka, 22 zakončení s požehnáním přítomným a celému 
městu. Po celý večer – prohlídky kaplí, možnost nahlédnutí do kostnice, možnost zapálit 

svíčku nebo napsat prosbu za sebe nebo své blízké, výstava českobudějovický biskup 
Mons. Josef Hlouch, výstava Renáty Červenkové. 

Kdo by měl chuť pomoci, ať se přihlásí u p. Peroutky 607 985 263 

Prosba – kdo by mohl upéct něco sladkého nebo slaného,  

přineste to v pátek do farní kanceláře. Děkujeme! 

 
 

V neděli 19. 6. 2022 - den otců. 

Přejeme všem tatínkům a dědečkům Boží požehnání a ochranu P. Marie! 
 

Sobota 25. června 2022 

MALÁ POUŤ K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE 
Kostel Nanebevzetí P. Marie Klokoty 

16.30 h růženec, svátost smíření, 17 h mše sv. 



12. ČERVEN – SVÁTEK BL. JOSEFA CEBULY 
 

Josef Cebula, narozený roku 1902 

v Malně, diecéze Opole, se ke kongregaci 

oblátů připojil jako devatenáctiletý. Roku 

1927 byl vysvěcen na kněze a věnoval se 

formaci kandidátů, nejdříve v malém 

semináři v Lublinci a později jako 

novicmistr v Markovicích. Během tohoto 

období byl velmi ceněn jako kazatel 

Božího slova a zpovědník. Protože 

pokračoval ve své svátostné službě, ačkoli 

mu to bylo zakázáno, byl 9. května 1941 

v koncentračním táboře v Mauthausenu 

umučen. Jan Pavel II. jej 13. června, 

spolu s dalšími 107 mučedníky, prohlásil 

za blahoslaveného. 

 

OBLÁTŠTÍ ASOCIOVANÍ 
 

Pokud začneme mluvit o misionářích 

oblátech, zanedlouho bychom se měli 

v konverzaci dostat k pojmu oblátská 

rodina. Ta zahrnuje širokou škálu stavů 

a napojenosti na charisma našeho 

zakladatele. Najdeme v ní přátele 

oblátských misií, farníky našich farností, 

dobrovolníky v činnostech, jimž se 

věnujeme, čestné obláty z řad laiků, 

oblátské asociované a také obláty bratry 

a kněze samotné. 

Tento termín již několik desetiletí 

zachycuje, jak naše kongregace vnímá 

podíl laiků v naší blízkosti na utváření 

společné cesty. Obláti sami nechtějí 

určovat směr, cesta se má utvářet a vést 

směrem, který rozpoznávají obláti 

ve spolupráci s laiky… 

Obláti se podle svých možností snaží 

otevírat dveře svých domů zájemcům, 

kteří chtějí více pronikat do charizmatu 

našeho zakladatele. Pokud vyjádří svou 

touhu stát se asociovanými, pak jsou 

potřebnými kameny na cestě modlitba, 

formace a společenství. Laici se nemusí 

automaticky podílet na poslání dané 

komunity, očekáván je podíl na oblátském 

charizmatu na základě volání Ducha 

svatého každého z nich. 

Oblátský laik by měl být k rozpoznání 

například podle lásky ke Kristu, chudým, 

církvi a její misii, života v komunitě 

a blízkosti lidem. Ke klokotské oblátské 

komunitě je takto napojeno asi 15 laiků, 

kteří se nacházejí v různých životních 

situacích a stavech. Najdeme tady 

například ředitelku školy až z Kroměříže, 

klokotskou kostelnici i maminky 

na mateřské, inženýry i asistentku 

pedagoga nebo laskavou pedagožku 

z gymnázia na Velehradě. Představujeme 

jednu z nich. 

Mgr. H. Koukalová 

VERONIKA NÁDVORNÍKOVÁ 
Veronika Nádvorníková složila 2. října 2021 svůj první asociační slib. Veronika a její muž 

Vojtěch jsou spolu už 12 let. Mají čtyři děti a oba patří mezi asociované na Klokotech. 
 

Oblíbený biblický verš Veronika 

nemá, ale říká k tomu: „Je mi blízká 

spontánnost, takže ze své podstaty jednu 

myšlenku v hlavě dlouho neudržím. Spíš 

na mě na chvilku něco z Bible ‚vyskočí‘ a 

pak to zase někam zapluje. Když mám 

opravdu veliký strach, tak si opakuji: 

‚I kdybych šel údolím stínů smrti, 

nemusím se bát, vždyť ty jsi se mnou, 

tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha.‘ 

Dokonči, prosím, následující věty: 

Asociovanou jsem proto, že si nás 

obláti našli. Když bydlíte s rodinou blízko 

Klokot a hledáte prostor pro nějaký 



společný duchovní růst, tak se to tak 

nějak logicky spojí, ale postupným 

poznáváním společenství oblátů a jejich 

zakladatele zjišťujeme, že ta logika byla 

až na druhém místě. 

Mou nejzajímavější zkušeností coby 

asociované bylo … tak na to ještě čekám, 

asociovanou jsem zatím krátce. 

Člena oblátské rodiny poznám podle 

následujících vlastností: žije otevřeně 

a radostně svoji víru. Kéž by mě také 

podle toho jednou někdo poznal. 

Následující téma bychom neměli 

ztratit ze zřetele: pro mě je od prázdnin 

velké téma církev, nevidět ji jen jako 

instituci, ale jako velké živé společenství 

milované Bohem, jehož jsem aktivní 

součástí. Neumím to, učím se to a velmi 

mě v tom inspiruje sv. Evžen 

de Mazenod. 

Ve své skupině asociovaných jsem se 

naučila zatím všechna jména všech 

přítomných . Těší mě, že se můžeme 

navzájem obdarovávat svými postřehy 

a myšlenkami, sdílet to, co právě 

prožíváme. Vnímám naši skupinu jako 

otevřené a bezpečné společenství, které 

nerozhází ani přítomnost našich 4 dětí. 

Největší radost mám, když v rodině 

vidím, že jsme šťastní, že máme jeden 

druhého. 

Nejraději mám (až na dršťkovou 

polévku) cokoliv, co si nemusím uvařit 

sama. Během prázdnin jsem si oblíbila 

pstruha na bylinkách pečeného u nás 

v krbu. 

Volný den nejraději trávím: moc ráda 

peču, šiju a vůbec tvořím, ale vlastně stále 

nevím, jak trávit volný čas, abych z toho 

měla dobrý pocit. 

Skupinu asociovaných je možné na Klokotech navštívit a zjistit, jestli je pro vás. Každý 

měsíc nás na setkání doprovází jeden z oblátů duchovním impulzem, rosteme ve sdílení 

a poté se rozjíždíme nebo rozcházíme na místa, kam nás Bůh povolal. A snažíme se, aby na 

nás byla patrná ona láska ke Kristu, chudým, církvi a její misii. Rádi vás uvidíme.

 

VÝROBA RŮŽENCŮ 
 

Především pro členy klokotského 

živého růžence byla mířena pozvánka na 

1. sobotu na Klokotech. Od Petrovic za 

námi přijela Martina Marešovská, která se 

nejdříve růženec modlila, poté růžence 

začala vyrábět na zakázku a nyní ho při 

své práci katechetky učí děti i dospělé 

modlit a vyrábět. Účastníků se sešel 

přiměřený počet asi dvaceti dospělých 

a pár dětí, a to byl počet přiměřený tomu, 

aby nás paní Martina stačila jednotlivě 

obíhat a učit. Jak jsme rychle zjistili, 

výroba růžence není až tak o krásných 

korálcích, které si na výrobu 

modlitebního nástroje vybereme, ale 

o uzlících. Někteří z nás projevili velkou 

šikovnost a s přehledem zvládli do doby 

růžence přede mší dva vyrobit, další z nás 

dobojovali svůj boj těsně přede mší. Na 

jejím závěru byly také požehnány. Radost 

nám toto odpoledne přineslo velikou, při 

této práci jsme se potěšili jak výrobou, tak 

společenstvím - při ruční trochu 

mechanické práci byl čas na popovídání 

i snědení výborné bábovky od poutníků 

od Černovic. A tak si říkáme, že v dalším 

mariánském měsíci pozveme naši 

lektorku znovu. 

Mgr. H. Koukalová

 

P. Karl Zaiser, OMI – padesáté výročí kněžství – 29. 6. 2022 

Na Klokotech to oslavíme při mši sv. 28. 6. - úterý - 17 h. 
 



DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ TÁBOR + KLOKOTY 
 

Po dvouleté covidové přestávce jsme se 

mohli znovu setkat při tradiční květnové 

akci - tentokrát 9. května 2022 v Táboře 

a na Klokotech. Pouti se zúčastnilo 130 

dětí z různých koutů táborského vikariátu 

a zahájili jsme ji mší svatou v kostele 

Proměnění Páně na hoře Tábor. Po 

skončení mše svaté se děti rozešly 

v duchu motta celé pouti Spolu na cestě 

na jednotlivá stanoviště v historickém 

centru Tábora. Spolu jsme se podívali do 

minulosti, přemýšleli jsme nad tím, co nás 

spojuje v rodině a v církvi, jak můžeme 

přispět k míru a pokoji kolem nás 

a v krásně kvetoucí farní zahradě děti 

zasedly k malé dětské synodě. Spolu jsme 

také zasedli k ohništi, kde jsme si mohli 

opéct buřty - velké poděkování patří 

Lukášovi Berkovi a jeho partičce 

z Orbisky, kteří se postarali nejen o oheň, 

ale i sportovní a hudební program. 

Závěrečná část pouti proběhla 

na Klokotech - unavené děti si mohly 

odpočinout na zahradě a poslechnout si 

čtení od pohádkové babičky a požehnání 

na cestu domů pak jsme všichni dostali 

v klokotském kostele. Srdečné 

poděkování patří všem, kteří se zapojili 

do organizace pouti i vám všem, 

se kterými jsme mohli být Spolu na cestě 

v krásném slunečném májovém dni. 

M. Šittová

 

4. 6. – 5. 6. 2022 od 15 hodin, Emauzy 

MISIJNÍ KLUBKO - BÝT SVĚTLEM SVĚTA 
“Chci dál světlo nést, být pro zem sůl! Už mizí všechny stíny, teď láska hoří v nás!  

Chci dál světlo nést! Kristus je svící, dnes celá země září,  

plná lesku jeho světla v každém z nás.” 

pro děti, rodiny, farníky  

Příspěvek (noc + jídlo): 150,-  

S sebou: spacák + karimatku, přezůvky, spacího kamaráda  

(prosíme všechny věci podepsat)  

Těšíme se na Tebe! KlokoMissio tým 

 

sobota 4. 6. 2022, Klokoty 

Vernisáž – 16 h, Večer Chval – 18 h 

Misijní klubíčko zve všechny děti, mládež a dospělé  

na vernisáž Renáty Červenkové a na Večer Chval doprovázený spolčem Hagios 
 

26. 6. Družná neděle - 11 h, Emauzy 

Srdečně zveme na společné „kafe“ po mši s besedou. 

My si s sebou vezmeme i jednoduchý oběd a poté poobědváme v Emauzích. Budeme 
rádi, když se přidáte.  

(Každý nechť si vezme, kolik sní. Poté to můžeme dát na společný stůl) 

V případě hezkého počasí bychom byli venku a pojali setkání jako piknik. 

Veronika a Vojtěch (případné dotazy 724 011 936) 
  



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 4. 6. sobota - 15 h – Misijní klubko, 16 h - Vernisáž, 18 h -  Večer chval 
 5. 6. neděle - 10 h - mše sv. pro rodiny s dětmi s udílením 1. sv. přijímání 
 12. 6. neděle - 10 h - mše sv. pro rodiny s dětmi (nácvik písní 9 h v Emauzích, více     

                                            informací manželé Civínovi 723723140) 
 17. 6. pátek – 16 h - Emauzy – Kající pobožnost pro děti 
 26. 6. neděle - 10 h - mše sv. pro rodiny s dětmi, Družná neděle 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 
 3. 6. 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).  
 6. 6. pondělí  - Emauzy – úklid – 17.45 h 
 6. 6. pondělí  - pouť u jezera (Chotoviny) Panna Maria matka církve – 17 h 
 19. 6. neděle – mše sv. 10 h - Slavnost Těla a Krve Páně – eucharistický průvod, 
 zvláště jsou pozvány družičky – nezapomeňte na košík s květinami 
 25. 6. sobota - Malá pouť k Neposkvrněnému srdci P. Marie – mše sv. 17.00 h 
 26. 6. neděle - řeckokatolická mše sv. - 16 h 
 26. 6. neděle - Poutní mše sv. v Dražicích – 10 h – P. Martin Sedloň, OMI 
 

12. 6.  SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE 

26. 6. SBÍRKA NA PRESBYTÁŘ 
 

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

Přinést je můžete vždy do čtvrtečního večera do 17.30 h. 
Také prosíme, kdo by mohl pomoci s úklidem – každý pátek ráno od 8 h. 

 

10. června si připomínáme padesáté výročí úmrtí  

českobudějovického biskupa a kandidáta blahořečení Mons. Josefa Hloucha. 

11. 6. – Festival rodin – Nové Hrady  
www. bcb.cz 

 10. 7 - 17. 7. 2022  

Klokotský letní tábor "10 klokotských ran" 

Přihlašovat se lze od 1. 5. do 1. 6. na emailu: ltklokoty@gmail.com 

Informace v květnovém Fiatu a na www.klokoty.cz 
 

 poutní dům Emauzy 22. 8. – 26. 8. 2022  

Příměstský tábor Klokoty pro děti 6 – 13 let  

(tábor je určen pouze dětem, které se zapojují i do jiných aktivit na Klokotech) 

Informace v květnovém Fiatu a na www.klokoty.cz 

 



 

 1. 6. středa Památka sv. Justina, mučedníka

 3. 6. pátek

První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, 17.40-19.30 h

 4. 6. sobota

Emauzy - Misijní klubko, vernisáž 16 h, Večer chval se spolčem Hagios - 18 h

 5. 6. neděle Seslání Ducha sv., mše sv. 8.30 h a 10 h s udílením I. sv. přijímání -  mše pro rodiny 

 6. 6. pondělí

Chotoviny - Pouť u Jezera - 17 h - P. A. Pintíř

 7. 6. úterý Emauzy - Benjamínek - 10 h (každé úterý v měsíci)

 9. 6. čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

10. 6. pátek

11. 6. sobota Památka sv. Barnabáše, apoštola ● Nové Hrady - Festival rodin  

12. 6. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice - mše sv. v 8.30 a 10 h pro rodiny s dětmi

Dražice mše sv. - 8.30 h ● sbírka na potřeby diecéze

13. 6. pondělí Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve  ● Fatimský den

15. 6. středa Sv. Víta, mučedníka

16. 6. čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ - doporučený svátek

17. 6. pátek

19. 6. neděle mše sv. 8.30 h - Slavnost Těla a Krve Páně

mše sv. 10 h - Slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým průvodem ● Den otců 

21. 6. úterý Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

22. 6. středa sv. Jana Fishera, biskupa a sv. Tomáše Mora, mučedníků

23. 6. čtvrtek Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

24. 6. pátek

pá-so-ne

25. 6. sobota

srdci P. Marie - mše sv. v 17 h ● Sbírka na presbytář

26. 6. neděle 13. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a 10 h pro rodiny s dětmi ● Družná neděle

16 h řeckokatolická mše sv. ●  Dražice - poutní mše sv. v 10 h

28. 6. úterý Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka ● při mši sv. v 17 h slavení padesátého 

výročí kněžství P. Karla Zaisera, OMI

29. 6. středa Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů - doporučený svátek

červenec

  1. 7. pátek adorace 11 - 16.30 h, 17.40 - 19.30 h, svátost smíření 16.30 - 17, 17.40 - 19.30 h

najdete nás také na Facebook a Twitter

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

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
  Farní vikáři na Klokotech:     P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241  

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

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

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

účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na:

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie ● Malá pouť k Neposkveněnému 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA ●svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.40 - 19.30 nebo kdykoliv po domluvě. 

Triduum Modliteb matek

Dražice - Bohoslužba slova - 8.30 h

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30, 10 h

Klokoty – události červen 2022

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučeníků 

Noc kostelů 18 - 22 h ● svátost smíření a adorace nebude

1. sobota v měsíci - mše sv. v 17 h  

s dětmi ● Dražice mše sv. - 8.30 h

Emauzy - Kající pobožnost pro děti 16 h ● svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h

Památka Panny Marie, Matky církve, úklid Emauz 17.45 h

Pastorační rada - 18 h - oblátský dům


