
 

 

Milá farní rodino, 

při pravidelných středečních audiencích začal papež František nový cyklus o modlitbě. 

Audience 13. 5. 2020 byla uvedena recitací Žalmu (Žl 63,2-5.9): »Bože, snažně Tě 

hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo«. 

Během  své  promluvy  se  svatý  otec zamýšlel nad základními aspekty modlitby. Řekl,  

že  modlitba  je společná pro všechny lidi, bez ohledu na to, jaké  jsou  jejich  náboženství  

„a pravděpodobně i těm, kteří nevyznávají žádné.“ 

Papež nedávno prokázal  univerzálnost  modlitby, když vyzval věřící  všech  náboženství, 

aby se ve čtvrtek 14. května 2020 zúčastnili  dne  modlitby, aby prosili  Boha o ukončení 

pandemie koronaviru. 

Modlitba je ze srdce 

Jak řekl papež František, modlitba zahrnuje nejintimnější tajemství naší 

bytosti. „Modlitba se rodí ve skrytu nás samotných, v onom vnitřním místě, které duchovní 

autoři často nazývají „srdce“. 

Naše emoce, inteligence a tělo se účastní modlitby, ačkoli modlitba nemůže být 

ztotožněna s jedním aspektem naší bytosti. „Modlí se tedy celý člověk, pokud se modlí 

jeho „srdce,“ řekl. 

Bůh není zahalen tajemstvím 

Modlitba, podotkl svatý otec, je touha, která nás přesahuje, když hledáme nějaké „jiné“. 

Je to „hlas tápajícího „já“ při hledání jednoho „Ty“. Toto setkání mezi „já“ a „Ty“ nelze 

uskutečnit na počítačích. Je to lidské setkání, a nezřídka tápání s cílem nalézt „Ty“, 

hledané mým „já“. 

Křesťanská modlitba se však rodí ze zjevení: „Ty“ nezůstalo zahaleno tajemstvím, nýbrž 

navázalo s námi vztah. Křesťanství je náboženství, které nepřetržitě slaví Boží „zjevení“, 

tedy epifanii.“  

Intimní vztah 

Bůh se nám zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu. Modlitba křesťana nás tedy přivádí 

do vztahu s Bohem, bez strachu nebo úzkosti. „Křesťanství odstranilo ze vztahu k Bohu 

jakýkoli feudální akcent. V pokladu naší víry se nevyskytují výrazy jako „nevolnictví“, 

„otroctví“ či „vazalství“, nýbrž slova jako „smlouva“, „přátelství“, „příslib“, 

„společenství“, „blízkost“. 

„Bůh je přítel, spojenec, ženich. Modlitbou s Ním lze navázat důvěrný vztah, a Ježíš 

nás v modlitbě Otče náš opravdu naučil obracet se k Němu řadou proseb. Boha můžeme 

prosit o všechno; vysvětlit všechno a vypovědět všechno. 



Nezáleží na tom, pociťujeme-li ve vztahu k Bohu svoje nedostatky. Nejsme dobrými 

přáteli, nejsme vděčnými dětmi, nejsme věrnými manželi. On nás miluje nadále. Ježíš to 

dokazuje definitivně na Poslední večeři, když říká: »Tento kalich je nová smlouva 

zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá« (Lk 22,20). Tímto gestem ve večeřadle Ježíš 

předjímá mysterium Kříže. Bůh je věrný spojenec. Pokud lidé přestanou milovat, On 

miluje dále, třebaže Jej láska vede na Kalvárii. Bůh je stále u dveří našeho srdce. Čeká. 

Čeká, že otevřeme. Někdy zaklepe, ale není dotěrný, čeká. Bůh s námi má trpělivost, která 

je otcovská, jako tatínek, který nás má rád. A řekl bych, že je to trpělivost tatínka i 

maminky. Je stále nablízku našemu srdci, a když zaklepe, činí tak jemně a laskavě.“ 

Tajemství smlouvy 

Papež František uzavřel svou katechezi výzvou, abychom vstoupili do „tajemství 

smlouvy“. 

„Svěřme se modlitbou do milosrdných rukou Boha, dejme se prostoupit tajemstvím 

blaženosti, jímž je život Trojice, považujme se za pozvané, kteří si nezaslouží takovou 

poctu. A říkejme Bohu v úžasu modlitby: copak Ty znáš jenom lásku? Bůh nezná 

nenávist. Je nenáviděn, ale nezná nenávist. Zná pouze lásku. K tomuto Bohu se 

modlíme. Toto je žhnoucí jádro každé křesťanské modlitby. Bůh lásky, náš Otec, který 

nás očekává a doprovází.“ 

Na závěr generální audience zmínil papež František výročí prvního mariánského zjevení 

ve Fatimě a vybídnul věřící, aby prosili Pannu Marii o vytrvalost v lásce k Bohu a 

k bližnímu.  

    S přáním všeho dobrého + P. Jiří Můčka, omi 

 

 
 

1. ČERVNOVÁ SOBOTA - „NA TÉMA ENCYKLIKY LAUDATO SÍ“    6. 6. 2020 

17.00 mše svatá s P. Dr. Theol. Cyrilem Havlem, CFSsS 

odpolední setkání pro rodiny s dětmi je zrušeno 

živý přenos můžete sledovat na www.klokoty.cz a  FARNOST KLOKOTY 
 

 
 

MALÁ POUŤ K NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE    SOBOTA 20. 6. 

P. Gϋnther Ecklbauer, OMI 

Kostel Nanebevzetí P. Marie Klokoty 

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

 

 
 

Živé přenosy bohoslužeb z Klokot můžete 

sledovat na www.klokoty.cz a  FARNOST KLOKOTY 
  

http://www.klokoty.cz/


NOVÉNA A ZASVĚCENÍ NAŠÍ DIECÉZE NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE 
 

S vděčností jsme přijali možnost 

modlitby novény, obětování mší sv. 

na mariánských poutních místech všech 

vikariátů a zasvěcení naší diecéze Panně 

Marii. Vyjmenovávání jednotlivých 

farností v každém vikariátu nám bylo 

obzvlášť milé, měli jsme pocit, že 

na nikoho není zapomenuto, že všichni 

patříme do jedné Rodiny - do Církve 

Kristovy. Tuto jednotu jsme prožívali při 

modlitbě novény jako duchovní spojení 

s Církví - spojení láskou. Modlili jsme se 

za odvrácení pandemie, za opuštěné, 

trpící, zemřelé v důsledku pandemie, ale 

také za naše rodiny, za prohloubení 

náboženského života v rodinách i v celé 

diecézi. V této době tolik příhodné, 

v tomto čase plném milosti, kdy jsme 

kvůli karanténě dostali šanci přibrzdit 

v životním běhu, zamyslet se, prožít dobu 

postní a velikonoční intenzivněji 

v rodinách, šanci na obnovu duchovního 

života v rodinách, pociťujeme toto vše 

jako veliký dar. 

Kázání otce biskupa nás oslovila 

pravdivostí o duchovním boji, který se 

táhne dějinami až k nám.  Povzbudila nás 

věta: "Poslední slovo nebude mít zlo, 

strach nebo smrt, ale Láska!" 

Stejná otázka nás oba napadla při větě: 

"Nejvíce můžeme pomoci lidem, kteří 

ztratili Boha tím, že budeme věrně žít 

povolání křesťana. Byla to otázka: "No jo, 

co to ale znamená žít povolání křesťana?" 

Novéna se nesla v duchu poselství 

z Fatimy, vybízející k modlitbě, oběti a 

pokání na usmíření urážek Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce 

Panny Marie a spásu hříšníků. 

Hlavní poselství novény je obrácení se 

k Bohu skrze Marii odvrácení se 

od vlažnosti a lhostejnosti vůči Bohu. 

Rádi a s vděčností jsme putovali ve 

středu 13. května na slavnost zasvěcení 

diecéze na Dobrou Vodu u Nových 

Hradů. Všem, kteří jsme se zúčastnili, ať 

už osobně nebo sledováním přenosu, otec 

biskup udělil papežské požehnání spojené 

s plnomocnými odpustky (za dodržení 

obvyklých podmínek). 

František a Mariana

 

DO KOSTELA SE ŠESTI „R“ 
Roušky – Máme zakrytá ústa i nos. 

Rozestupy – Udržujeme rozestupy 2 metry, využíváme určené lavice. 

Ruce – U vchodu si dezinfikujeme ruce, při pozdravení pokoje se vypouští podání rukou, 
Eucharistii přijímáme na ruku. 

Rodina – Sedíme pohromadě se svou rodinou. 

Rozum – Před návštěvou kostela zvážíme svůj zdravotní stav. 

Radost – Přicházíme s radostí a šíříme ji i venku, ta smí být nakažlivá. 
 

Jsme v tom spolu NA JEDNÉ LODI!  

Pomozte nám bojovat s koronavirem a chudobou v Zimbabwe. 

Dárcovský účet: 244 816 241/0300; VS: 560 (Banka: Poštovní spořitelna) 

www.oblati.cz 

můžete přispět také do kasičky v našem kostele na bočním oltáři sv. Barbory, 

příspěvky budou odeslané P. Karlu Mecovi, OMI 



PRVNÍ VIRTUÁLNÍ VIKARIÁTNÍ POUŤ 
 

Dětské vikariátní poutě se konají 

v průběhu měsíce května již pěknou řádku 

let – střídají se různá místa ve vikariátu, 

někdy bylo velké horko, jindy zase zima 

nebo pořádný lijavec, ale žádná nepřízeň 

počasí nás neodradila, vždycky se pouť 

mohla uskutečnit – až letos zasáhl 

do příprav jeden malý virus. Původně 

jsme chtěli pouť úplně zrušit, ale pak 

jsme se rozhodli, pokusit se o její 

virtuální podobu. Na první poslech to zní 

možná trošku zvláštně, protože pouť je 

založená na osobním setkání a společném 

putování dětí z celého vikariátu, ale 

zkusili jsme propojit virtuální přenos mše 

svaté a individuální putování dětí s jejich 

rodinami. 

     Mše svatá z kostela Nanebevzetí 

Panny Marie na Klokotech byla živě 

přenášena na internetových stránkách 

farnosti. Sloužil ji klokotský farář P. Jiří 

Můčka společně s kněžími z táborského 

vikariátu, kteří hned na začátku pozdravili 

děti ze svých farností. K účasti na mši 

svaté přímo v kostele byly pozvány děti, 

které se letos připravují k prvnímu 

svatému přijímání. O krásný hudební 

doprovod se postarala klokotská schola.  

     Na konci mše svaté přišla výzva 

nejen pro děti: putujte se svými rodinami 

ke kapličce zasvěcené Panně Marii 

(případně jinému světci) ve svém okolí, 

přineste s sebou kytičku a pomodlete se 

desátek misijního růžence. Když pak ještě 

cestou posbíráte odpadky, které najdete, 

bude úmysl této pouti naplněn.  

 Pošlete, prosím, vaši fotku od kapličky 

na e-mail: majasittova@seznam.cz nebo 

na Messenger, WhatsApp (Marie Šittová) 

s označením, odkud fotka pochází a kdo 

je na ní vyfocen. Z došlých fotografií pak 

bude vytvořena koláž, která spojí 

kapličky a hlavně poutníky celého našeho 

vikariátu. Vaše fotografie můžete posílat 

až do konce května. 

    Děkujeme klokotské farnosti za milé 

přijetí v pondělí 18. května 2020 a těšíme 

se příští rok opět v květnu do Veselí nad 

Lužnicí! 

Marie Šittová  

 
Vikariátní virtuální pouť na Klokotech 

byla v menším počtu než obvykle, přesto 

byla hezká a s početnou účastí kněží. 

Slavili jsme mši svatou a místo toho, aby 

se po mši putovalo po stanovištích 

s úkoly, dostaly děti úkoly na doma. 

Zaujalo mě, jak při kázání otec Jiří 

říkal: Ježíš nám dal každému Marii 

za maminku, aby se ona starala o nás a 

my o ni. 

Verča S.

 

OBRÁZEK JAKO DAR - TÉMA JEŽÍŠ UPROSTŘED MÉ RODINY 
Ahoj kluci a holky,  

mám tu pro vás další výzvu, jak udělat radost ostatním v této době, kdy musíme být více 

opatrní na sebe i na své nejbližší. Namalujte obrázek na papír o velikosti A4 nebo A3 a 

pošlete ho do konce června na adresu: Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, 

Staroklokotská 1, 390 03 Tábor – Klokoty 

Přiložte k tomu své jméno, věk a adresu! S obrázky vyzdobíme kostel a už teď se moc 

těším, kolik radosti udělají všem, kdo náš kostel navštíví. Těším se na vaše kresby.  

S Božím světlem a láskyplnou vírou vás zdraví  

Veronika T. a obláti (Římskokatolická farnost TÁBOR-KLOKOTY) 
 



NEJEN PRO DĚTI - S MARIÍ PROTI STRACHU 
Podle novozákonních textů si můžeme s Marií připomenout, co prožila v Ježíšově 

blízkosti, a děkovat za naději, kterou přináší i nám. Deset biblických událostí může být 
inspirací pro každodenní společnou modlitbu v rodině nebo pro samostatné přemýšlení. 

Ukázka: 10. Letnice 

Všichni se jednomyslně a vytrvale modlili spolu s několika ženami,  

mezi nimiž byla Ježíšova matka Marie, a spolu s jeho bratry. (Sk 1, 14)  

Když Ježíš zemřel, bylo to pro jeho učedníky těžké. Někdy se říká, že něco je tak těžké  

a náročné, že už nezbývá, než se modlit. Apoštol Lukáš píše ve Skutcích apoštolů  

o společné modlitbě, které se kromě Ježíšových učedníků zúčastnila i Maria.  

Byl to pro všechny nový začátek – naplnil je Duch svatý.  

Byli tak nadšení, že vyběhli ven, a o svou radost se rozdělili.  
 

Dobrý Bože, tyto dny jsou… (Můžeme doplnit jaké.)  

Dej, ať nás naše společná modlitba také naplňuje nadšením.  

Dej, ať jednou zažijeme radost, která nekončí.  
 

MARIA, MODLÍCÍ SE S NÁMI.  

PŘIMLOUVEJ SE ZA NÁS. 
 

Celý text a omalovánky najdete na: http://www.mojeduha.cz/clanky/vir_m 

 
 

Klokoty, Emauzy - 3. - 7. srpna 2020 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020 
 

Po, st, pá – program na Klokotech  

(doporuč. příspěvek 100 Kč/den - celodenní  strava,  

program včetně materiálu) 

    Út, čt – výlet  

(doporuč. příspěvek 250 Kč/den – vstupné, doprava vlakem) 

Pro děti 6 – 13 let (předškolní děti pouze při účasti staršího sourozence) 

Přihlašování a další informace: 

Marie Šittová majasittova@seznam.cz, 776 707 268  

Markéta Frejlachová, Mfrejlachova@gmail.com, 739 182 739 
 

Pořádá Vikariátní katechetické středisko Tábor,  

Římskokatolická farnost Tábor – Klokoty, Kolpingova rodina Klokoty 
 

 

 

LETNÍ TÁBOR POPOUPO (10. - 17. července 2020) ZRUŠEN 
 

http://www.mojeduha.cz/clanky/vir_m


ANTONÍN Z PADOVY (BĚŽNĚ PADUÁNSKÝ). 

Narozen  15. srpna 1195 Lisabon, Portugalsko 

Úmrtí   16. června 1231 Arcelle u Padovy, Itálie 

Svátek  13. června 

Svatořečen  30. května 1232 Papežem Řehořem IX. 

Osoba  kněz, františkánský mnich, teolog a kazatel 

Atributy  dítě Ježíš, františkán, lilie, hostie, kazatelství,  

mrtvý, noha, kůň, osel, ryby 

Patronem  nalezení ztracených věcí, manželství, žen a dětí, proti neplodnosti, 

  šťastný porod, chudých, seniorů, cestujících, Františkánů. 
 

Modlitba k sv. Antonínovi. 

              Když v světě tolik hoře, 

když v duši smutek mám, 

můj sv. Antoníčku 

k Tobě se utíkám. 

Ty vracíš, co kdo ztratil, 

Ty vracíš duši klid, 

Ty vracíš víru v Boha, 

Ty umíš konejšit. 

Kdo ztratil svoje zdraví, 

navrať mu zdraví zas. 

Kdo ztratil víru v Boha, 

navrať mu její jas. 

Je málo lásky v lidu, 

že málo víry jen. 

Ó vrať mu ji zas v duši 

a bude spokojen. Amen   
 

Děti, pojďte spolu s námi připravovat  

DIECÉZNÍ POUŤ O VODĚ 
Diecézní pouť „Vzhůru k vodám“ se bude konat v sobotu 3. října 2020 v Č. Budějovicích 

Téma: o sv. Janu Nepomuckém a o vodě 

A co tedy můžete, děti, dělat? 

1. Vybírejte a posílejte tři nejzajímavější rekordy o vodě. 

2. Předneste básničku či zazpívejte písničku na video nahrávku 

Do 30. června posílejte na e-mail: katechetky@bcb.cz 

Další informace naleznete zde: shorturl.at/nxEOT 

Pastorační středisko biskupství českobudějovické, Spolek MOST   

mailto:katechetky@bcb.cz


ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 19. 6. pátek - 17.45 h - Večer chval 

 21. 6. neděle - 10 h - mše sv. pro rodiny s dětmi 

 26. 6. pátek - 18 h – táborák na farní zahradě 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 5. 6. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.30-20.00 h. TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30-20.00 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

 8. 6.         pondělí  - Emauzy – úklid – 17.45 h 

 14. 6. neděle – mše sv. 10 h - Slavnost Těla a Krve Páně – eucharistický průvod 

 holčičky, přineste si kytičky na posýpání 

 21. 6. neděle - Poutní mše sv. v Dražicích – 10 h – P. Martin Sedloň, OMI 

 21. 6. neděle - Den otců 

 25. 6. čtvrtek – Emauzy - setkání CHO - 18 h 

 28. 6. neděle -  řeckokatolická mše sv. - 16 h 

 
 

14. 6.  SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE 

28. 6. SBÍRKA NA ÚPRAVU PRESBYTÁŘE V NAŠEM KOSTELE 
 

 

Přispět na NOE nebo Proglas můžete v zákristii, nebo ve farní kanceláři,  

příspěvky budou společně odeslány. 
 

 

Přípravy k 1. sv. přijímání budou pokračovat v červnu 

a samotná slavnost bude v neděli 27. září 2020. 
 

 

21. 6. 2020 Den otců 

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

 

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. 
 

 

nová emailová farní adresa: rkf.tabor-klokoty@dicb.cz 
 

 

mailto:rkf.tabor-klokoty@dicb.cz


 

 1. 6. pondělí Památka Panny Marie, Matky církve 

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

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

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

 6. 6. sobota 1. sobota - P. Cyril Havel CFSsS - Na téma encykliky LAUDATO SÍ - mše sv. v 17 h
 7. 6. neděle Slavnost NEJSV. TROJICE mše sv v 8.30 a v 10 h ●  Dražice mše sv. v 8.30 h

 8. 6. pondělí Emauzy - úklid - 17.45 h

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

12. 6. pátek

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

14. 6. neděle mše sv. v 8.30 - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Sbírka na potřeby diecéze

Dražice mše sv. - 8.30 h

19. 6. pátek SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

20. 6. sobota

srdci P. Marie - P. Gϋnther Ecklbauer, OMI - mše sv. v 17 h
21. 6. neděle 12. neděle v mezidobí  ●  Den otců  ● mše sv. 8.30 h, pro rodiny s dětmi - 10 h

24. 6. středa Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

25. 6. čtvrtek Emauzy - 18 h - CHO
26. 6. pátek

28. 6. neděle 13. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a 10 h ● 16 h řeckokatolická mše sv.

sbírka na úpravu presbytáře v našem kostele

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

najdete nás také na Facebook a Twitter

                                                           P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241
 Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

po mši sv. táborák pro děti na farní zahradě v 18 h

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 na:

Večer chval 17.45 h, svátost smíření 17.30 - 20 h

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h

mše sv. v 10 h - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ s eucharistickým průvodem

Dražice poutní mše sv. v 10 h - P. Martin Sedloň, OMI

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie ● Malá pouť k Neposkveněnému 

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30, 10 h

Klokoty – události červen 2020

První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, 17.30 - 20 h

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h

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

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

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.


