
 

 

 

 

 

 

Milá farní rodino, 

v měsíci květnu jsme prožili Festival víry – Pošli to dál na Klokotech. Velmi děkuji všem, 

kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do vytváření společenství, které si víru nenechává 

pro sebe, ale je naladěno vycházet ze sebe, za hranice našich zaběhlých stereotypů 

uvažování. Ty z vás, kteří jste se aktivně zúčastňovali těchto dnů, zvu ke společné reflexi, 

aby tento společně strávený čas přinášel plody i do budoucna. Děkuji otci Vlastimilu 

Kadlecovi, omi (který nesl hlavní tíhu těchto dnů) a všem spolubratrům z obou našich 

řeholních domů Klokoty a Plasy. Děkuji mladým lidem z Plzeňska i Moravy, kteří tvořili 

jádro misijního týmu. Mnozí z nich si vzali týdenní dovolenou, aby mohli být s námi 

na Klokotech. Myslím, že je to výzva pro každého z nás. S přáním všeho dobrého.  
P. Jiří, omi a oblátská rodina 

Poutní místo Klokoty se v roce 2019 připojilo k výzvě papeže Františka. 

Papež v duchu loga "Pokřtění a poslaní" církev vyzývá, aby rozjímala o svém poslání 
zvěstovat Krista světu, o poslání vyplývajícím z našeho křtu. V tomto duchu se také 

ponesou promluvy hostů tradičních 1. sobot na Klokotech. 
 

1. červnová sobota na Klokotech 1. 6. 2019  

MISIJNÍ POUŤ KLOKOTY 
   divadlo Víti Marčíka ml., misijní kavárna, putování po misijních stanovištích, 

mše sv., běh pro Ugandu, táborák 
 

sobota 29. 6. 2019 

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

P. Jan Kulhánek 

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

Emauzy - 5. září 2019 čtvrtek - 18 h 

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 
Zveme všechny, kdo by chtěli přijmout svátost biřmování,  

svátost eucharistie nebo se více zakotvit v Ježíši Kristu 

 

Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou, průběhem i úklidem po Noci kostelů, všem, 
kteří přispěli buchtami, pomocnou rukou i modlitbami!!! 



1. KVĚTNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 
    

V odpoledních hodinách navštívil 

národní ředitel PMD poutní místo 

Klokoty, kde se spolu s kolegou 

za řeckokatolický exarchát P. Karlem 

Soukalem účastnil programu 1. soboty. 

Poutní místo se programem prvních sobot 

v roce 2019 aktivně zapojilo do papežem 

Františkem vyhlášeného Mimořádného 

misijního měsíce října. Tematicky se 

1. soboty na Klokotech budou odehrávat 

v tomto duchu a jak nejlépe začít, než 

s národním ředitelem PMD na počátku. 

Program sestávající z Klokotských 

zpívaných hodinek, možnosti přistoupit 

ke svátosti smíření a mše svatá, tvořily 

hlavní část programu. V krátké diskuzi 

po mši sebe i svou práci oba hosté krátce 

představili. Klokotský poutní kostel 

zaplnili poutníci nejen z Klokot a okolí, 

ale také pěší poutníci ze Soběslavi či 

autobus poutníků z Moravy. 

V příštím týdnu národní ředitel odlétá 

na misijní cestu do Malawi, tedy 

"kontrolu projektů, které zde věřící 

z České republiky podporují". Drobným 

dárkem na cestu byly pletené bačkůrky 

pro novorozence, které zde ve farnosti 

ženy pletou a rády je darovaly jako 

malou, ale o to milejší pomoc do dětských 

domovů či nemocnic v Malawi 

HK 

 

DRUHÝ AFRICKÝ ZPRAVODAJ OD BRATRA POTRAVY :-) 
 

Moji drazí, snad jste ještě stále zvědaví, 

jak se mi vede. (Pokud už vaše zvědavost 

opadla, tak je to moje vina, protože jsem 

se už tak dlouho neozval...) 

Zdravím vás už zase z Afriky. Zase z té 

Jižní... Stává se to už jaksi tradicí, že tu 

opět čekám. Ale tentokrát je moje situace 

docela jiná. Čtěte dál. Čtyři měsíce, 

od Vánoc do Velikonoc, jsem strávil 

na poutním místě Tábor-Klokoty 

v komunitě mých spolubratrů.  

Jak na tom tedy momentálně jsem? 

Mám tříleté pracovní vízum do JAR, 

takže „přinejhorším“ můžu zůstat zde. 

Dál však počítám s tím, že se brzy 

dostanu do Zimbabwe. Na zimbabwské 

pracovní vízum a na povolení vcestovat 

do země stále ještě čekám, ale je to (snad) 

na dobré cestě, tedy je to alespoň 

v Harare na imigračním úřadě. To 

vyřízení prý normálně trvá i měsíc. Takže 

snad to bude brzy hotovo a já budu moci 

dorazit do cíle. Určitě vás také zajímá, 

jestli už vím, co tam budu konkrétně 

dělat. To zatím bohužel nevím, dozvím se 

to až na konci července. Budu tedy muset 

dál čekat, ale už to bude „doma mezi 

svýma“. Až bude jasné, ve které části 

Zimbabwe budu nasazen, začnu se učit 

příslušný jazyk. A co že dělám teď při 

svém čekání v JAR?  

Vypomáhám ve farnosti Nejsv. 

Svátosti v Johannesburgu. Tahle farnost 

je opravdu mimořádná svou velikostí. Je 

tu šest (!) nedělních mší; jedna z nich je 

v sobotu večer a jedna je v portugalštině 

(tu obstarává jiný kněz). Farář, který je tu 

normálně jediný kněz, tak má na starosti 

pět nedělních mší (veliký kostel je 

pokaždé plný) a dvě mše každý všední 

den. Velká část farnosti jsou běloši 

původem z Madeiry (odtud ta 

portugalština). Farářem je tu Andrew 

Knott OMI, etnický Ind a (náhodou?) 

taky „Vecchio Romano“, tedy oblát, který 

jako já prošel formací v Mezinárodním 

scholastikátu v Římě (stejně jako 

o. Ndodana, farář ve farnosti Durbanu, 

kde jsem trávil svůj první čas v Jižní 

Africe). Ve farnosti je spousta mladých a 

dětí a samozřejmě také hodně aktivních 

laiků. Nedaleko kostela (ovšem 



v Africkém měřítku) leží St. Benedict’s, 

chlapecká škola založená obláty před 60 

lety. Kaplanem je tam o. Thabo Mothiba 

OMI, který mi dává možnost účastnit se 

některých jeho aktivit na škole 

(bohoslužby, zpovídání, setkávání se s 

žáky). St. Benedict's je největší 

katolickou školou v JAR, vzdělává 

na 1400 kluků od "nulté" třídy až 

do maturity.  

Takový je tedy můj návrat do Afriky. 

Už to není to velké neznámé jako vloni. 

Je to jako vracet se na známé místo a 

mezi už trochu známé lidi. Už mě 

nepřekvapují exotické zvuky ptáků. Už 

dávno vím, že „robot“ není v první řadě 

robot, ale prostě semafor, a že je potřeba 

se vždycky při pozdravu zeptat „How are 

you?“. A že je potřeba africky ztrácet čas 

zdánlivě neužitečným tlacháním a nikam 

moc nespěchat. Setkání je důležitější než 

program.  

Samozřejmě dál bojuji s angličtinou. 

Už mi není dvacet a je to poznat. Ale 

bojuji. V Zimbabwe to bude všechno ještě 

na vyšším levelu... Omlouvám se, že jsem 

nakonec neuskutečnil plán napsat během 

zimy ještě druhý zpravodaj z mého 

prvního pobytu v Jižní Africe. Ale 

alespoň jsem teď zkompletoval online-

fotoalbum a přidal popisky k fotkám, 

takže se z nich můžete všechno důležité 

dozvědět: např. co je to Ngome, co jsem 

dělal v Bloemfontain a kdo to byl Frans 

Claerhout. A už jsem přidal i nové fotky a 

video s popisky z mého aktuálního pobytu 

v JAR.  

Na závěr bych chtěl ze srdce poděkovat 

a požehnat vám všem, kteří mě, nás 

obláty i naše misie jakkoliv podporujete. 

Za tu krátkou dobu mého pobytu v Česku 

mi bylo zase svěřeno tolik peněz 

na podporu misie v Zimbabwe, že už 

bychom měli začít plánovat stavbu 

druhého nového kostela... Ne, to zas 

přeháním. Teprve až budu v Zimbabwe 

nějakou dobu a uvidím, co ta misie nejvíc 

potřebuje, po řádné konzultaci a 

plánování projektu požádám o poslání 

peněz. Do té doby jsou uloženy 

u oblátského Mariánského misijního díla, 

resp. v naší Misijní prokuře. Je ovšem 

možné dále přispívat (viz odkaz níže). 

Snad ještě důležitější než podpora 

finanční je ta modlitební. I za ní velký 

dík! 

 

Z jižní polokoule vám žehná váš 

Karel Mec OMI 
 

Redakčně kráceno. Celý článek si můžete přečíst zde:  

Článek - https://urlzs.com/6r5Ps 

Fotografie - https://urlzs.com/pJYD2 
  

https://urlzs.com/pJYD2


 

Můžete přihlašovat děti na: 

LETNÍ TÁBOR – POPOUPO 7. - 14. 7.  

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 19. - 23. 8. 

Informace v dubnovém Fiatu,  

na nástěnkách a našem webu 
 

Chotoviny 10. 6. 2019 - pondělí – 17 h 

TRADIČNÍ POUŤ U KAPLIČKY U JEZERA 
zasvěcené Panně Marii Matce církve 

Mons. Mgr. Adolf Pintíř 

 

10. -14. 7. 2019 Brno  

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 

Motto: „Zůstaň v mé lásce“ (Jan 15,9) 
http://konference.cho.cz 

 

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

Přinést je můžete vždy čtvrtek večer nebo 
pátek ráno (do 8 h). 

Také prosíme, kdo by mohl pomoci  

s úklidem – každý pátek ráno od 8 h. 

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 22. června 2019 od 15.30 h 

Poutní dům Emauzy v Klokotech 
 

Misijní klubko zve děti k přespání do Emauz 8. - 9. 6. 2019 od 17h.  

Od 20.30h VIGILIE K DUCHU SV. 

zveme mládež, farníky ke společnému prožívání a k následnému agapé. Hry, společná 
zábava. Zakončíme mší svatou v neděli v 10 h. 

S sebou: spacák, karimatku, přezuvky, peníze na přespání (upřesníme).  

Těšíme se Kája, Janka, Nela, Jája 
 

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 TRIDUU MODLITEB MATEK“, 

ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa. 

- v pátek 28. 6. 2019 v 15.45 h v „zasedačce u Betléma“ 

odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy, 

po mši svaté se můžeme připojit k Večeru chval nebo venkovní křížové cestě 

- v sobotu 29. 6. 2019 v 15.45 h v „zasedačce u Betléma“ 

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

připojíme se k Malé pouti v Klokotech 

- a v neděli 30. 6. 2019 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. 

http://konference.cho.cz/


ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 8. - 9. 6. sobota – neděle – Misijní klubko – přespání – VIGILIE K DUCHU SV. 

 14. 6. pátek – 16.00 h – KAJÍCÍ POBOŽNOST PRO DĚTI 

 24. 6. pondělí – Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže škol Národní 
kulturní památka Klokoty 

 28. 6. pátek - 17.45 h - VEČER CHVAL, 18:00 – TÁBORÁK NA FARNÍ ZAHRADĚ 

 30. 6. neděle – 10:00 - DĚTSKÁ MŠE SV. 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 7. 6.  PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.30-18.30 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).  

 12. 6. středa – 17.45 h - Emauzy – POSEZENÍ U ČAJE NAD BIBLÍ 

 16. 6. oslavujeme DEN OTCŮ 

 23. 6. SETKÁNÍ CHO v Emauzích v 18 h 

 23. 6. neděle – mše sv. 10 h - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – eucharistický průvod 
– holčičky, přineste si kytičky na posýpání, 16 h – řeckokatolická mše sv. 

 23. 6. neděle - POUTNÍ MŠE V DRAŽICÍCH – 10 h – P. Jan Böhm 

 26. 6. středa 17.45 h - Emauzy SETKÁNÍ SENIORŮ 

 28. 6. pátek - 17.45 h - VENKOVNÍ KLOKOTSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA 

   

9. 6. SBÍRKA NA ÚPRAVU PRESBYTÁŘE V NAŠEM KOSTELE 

23. 6.  SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE 

 

středa 19. června - 18 h – Emauzy - přednáška ČKA 

Ing. Jaroslav Šetek Ph.D. 

KOMUNISTICKÉ JUSTIČNÍ VRAŽDY ANEB PŘÍBĚHY ŽIVOTA A SMRTI BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU 
 

 

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)

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 20.00 nebo kdykoliv po domluvě. 

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

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

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

Účet u České spořitelny 4634722329/0800. 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  

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



 

 1. 6. sobota Památka sv. Justina, mučedníka

1. sobota - Misijní pouť Klokoty 14-19 h, divadlo Víti

Marčíka ml., misijní kavárna, putování po misijních stanovištích, mše sv. v 17 h

běh pro Ugandu v 18 h, táborák

 2. 6. neděle 7. neděle velikonoční mše sv. v 10 h  ●  Dražice mše sv. v 8.30 h

 3. 6. pondělí Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučeníků

 4. 6. úterý Emauzy - 9.30 h Benjamínek (každé úterý)

"Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h - Modlitby matek

 5. 6. středa Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

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

 7. 6. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, adorace s modlitbami

Emauzy - 16 h - náboženství pro školní (I. stupeň) i předškolní děti (každý pátek)

7.-8. 6. pá-so

8.-9. 6. so-ne Misijní klubko - sobota od 17:00 hry, zábava, 20.30 vigilie k Duchu sv. v kostele

9. 6. neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SV. mše sv. v 10 h, sbírka na presbytář v Klokotech

Dražice mše sv. - 8.30 h  ●  začíná Liturgické mezidobí

10. 6. pondělí Památka Panny Marie, Matky církve  ●  Chotoviny - pouť u kapličky u jezera

11. 6. úterý Památka sv. Barnabáše, apoštola

12. 6. středa Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů, mučeníků

Emauzy - 17.45 h posezení u Čaje nad Biblí

13. 6. čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze  ●  Fatimský den

14. 6. pátek

16. 6. neděle Slavnost NEJSV. TROJICE mše sv. v 10 h s udílením 1. sv. přijímání  ●  Den otců

18. 6. úterý Oblátský dům - Pastorační rada - 18 h

19. 6. středa Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

18h ČKA - Ing. Jaroslav Šetek Ph.D. - přednáška - Komunistické justiční vraždy…

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

21. 6. pátek

22. 6. sobota Emauzy - Hudební salón - 15.30 h

23. 6. neděle

sbírka na potřeby diecéze  ●  16 h řeckokatolická mše sv

Dražice poutní mše sv. v 10 h - P. Jan Böhm ● Emauzy - 18 h - CHO

24. 6. pondělí Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

26. 6. středa Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů

28. 6. pátek SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA mše sv. v 17 h, po mši sv. venkovní

Křížová cesta a táborák pro děti na farní zahradě

28.-29.6. pá-so Triduum Modliteb matek - "Zasedačka u Betléma" - 15.45 h

29. 6. sobota MALÁ POUŤ K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE - P. Jan Kulhánek,mše sv.-17 h

30. 6.  neděle 

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ mše sv. v 10 h - eucharistický průvod

Dražice mše sv. v 8.30 h

Emauzy - 16 h - Kající pobožnost pro děti

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h + Večer chval 17.45 h

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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

Klokoty – události červen 2019

Setkání mládeže na Klokotech - P. Petr Dombek, OMI

17.30-18.30, do 20 h tichá adorace, svátost smíření 17.30 - 20.00 h

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h

13. neděle v mezidobí  dětská mše sv. v 10 h  ●  Modlitby matek 15 h


