
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjdi  si  s  Ježíšem ! 

Ježíš se často odebíral na "opuštěné místo" do přírody, aby se zotavil. Neboj se s ním proto 

vyjít ani ty! Najdi si klidné místo v přírodě, v zahradě, v parku, v lese, u potoka, nebo 

u moře. Můžeš se procházet, sedět, nebo si lehnout. Pokud to pro tebe není možné, vezmi 

si nějakou pokojovou rostlinu a zadívej se na ni. 

Nech se naplňovat rytmem přírody, rytmem deště, rytmem bublajícího potoka, rytmem 

rostoucích květin, rytmem putujícího slunce. Uvolněně naslouchej zvukům a tichu přírody. 

Pozoruj větve stromu, žasni nad leskem kapek rosy ... Zůstávej v klidu tak dlouho, dokud 

toto vše do sebe nepojmeš, pak začni ve svém srdci děkovat Bohu za vše, co jsi objevil.  

Tak v přírodě zakusíš blízkost Toho, který toto vše utvořil. Jen v Jeho blízkosti si můžeš 

opravdu odpočinout a zotavit se. (Tomislav Ivančič) 

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11,28) 

Požehnané prázdniny pod ochranou P. Marie Klokotské přeje za komunitu oblátů  

P. Jiří, omi a pastorační tým 

 

1. ČERVENCOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 

 6. 7. 2019  

P. Václav Hes 

farář v Týně nad Vltavou 

1. SRPNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 

 3. 8. 2018  

P. Tomas Van Zavrel  

ředitel pastoračního střediska

 

1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH   7. 9. 2019  

P. Günther Ecklbauer, OMI, Misionář milosrdenství, vězeňský kaplan 

 16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek 

 16.30 růženec a svátost smíření 

 17 h mše svatá se svátostným požehnáním, poté beseda v kostele 
 

KONEČNĚ NASTAL ČAS HOUSENEK! 

Moji drazí, 

tak vás konečně zdravím ze své cílové země, ze Zimbabwe, konkrétně 

z města Bulawayo, což je druhé největší město této země. Ve čtvrtek 

minulý týden jsem dostal zprávu, že mi bylo uděleno pracovní vízum. 

A v pondělí už jsem letěl z JAR do Zimbabwe … 

Zůstaňme spojeni v modlitbě. Váš Karel Mec, omi 

Celý článek si můžete přečíst zde: https://bit.ly/2WUpyjB 



 
 



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 

přihlašovat se můžete na: jiri.mucka@dicb.cz, tel.: 731 402 862 
 

18. - 24. 8. 2019 -fara Nečtiny (divoký Západ) 

TÝDEN PRO RODINY S DĚTMI   - NEČTINY 2019 
s P. Martinem Sedloňem, OMI 

Misijní obsahem i podmínkami  

Dopolední duchovní program (ranní chvály, přednáška, mše sv.) odpolední výlety, hry  

a účast na kulturním programu mládežnické brigády Workship 

500 Kč na týden a na osobu 

Další info a přihlašování na nadvorvo@gmail.com (724 011 936) 
 

Kolpingova rodina Klokoty a Římskokatolická farnost Klokoty pořádají 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KLOKOTECH 
Klokoty – Emauzy, 19. - 23. srpna 2019 

Marie Šittová, Markéta Frejlachová 

3 dny program na Klokotech, 2 dny výlety 

 příjezdy dětí: 7:00-8:00 

 hlavní program: 8:00-16:00 

 vyzvedávání dětí: 16:00-17:00 

 doporučený příspěvek na den: 100 Kč 

Marie Šittová, 776 707 268, majasittova@seznam.cz 

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

18. - 24. 8. 2019 Manětín, Nečtiny, Plasy 

WORKSHIP 2019 – DOBROVOLNICKÁ BRIGÁDA 
18-35 let 

Přijeď pomoci tam, kde to má smysl! 

WWW.WORKSHIP.FARNOSTPLASY.CZ 
 

Tři - týdenní prázdninová setkání pro mladé na jedné faře v Nečtinách 

NNNEČTINY  
QUEST (12 - 15 let, 14. - 20. 7. 2019)  

ÚLET (14 - 18 let, 28. 7. – 3. 8. 2019) 

ROZLET (19+ let, 21. - 27. 7. 2019)  

https://www.bip.cz/nnn  

http://www.workship.farnostplasy.cz/
https://www.bip.cz/nnn


 

MISIJNÍ BĚH, TENTOKRÁT PRO UGANDU 
    

„Udělejte pořádnou trasu, tohle bylo 

krátké.“ Zaznělo při loňském prvním 

ročníku Misijního běhu. V letošním roce 

si tedy mohli účastníci benefičního 

běžeckého závodu užít krásné okolí 

Klokotského kláštera plnými doušky. 

Téměř 4 km dlouhá trasa vedla k řece 

Lužnici, okolo kaple zjevení Panny Marie 

a zpět. 

K překvapení organizátorů se na start 

trasy postavili s odhodláním vedle dětí 

také maminky od rodin, které „moc 

netrénovaly“, tatínkové, i běžci, kteří 

přijeli z okolí či speciálně ze Šumavy. 

Podle toho také vypadal konečný stav 

časů, které se pohybovaly v rozmezí 

od 14 min po téměř hodinovou 

procházku, styl zdolání trasy byl totiž 

volný. Je nutné zmínit technickou 

podporu celého běhu, kterou poskytl 

skautský oddíl Široko, a bez nějž by se 

někteří ze závodníků ještě dnes možná 

potulovali v lužnických lesích. Těšíme se 

na další společný ročník. Svým 

dobrovolným vstupným a námahou 

účastníci podpořili chod dětského domova 

Bambini house na severu Ugandy. Zde 

Papežská misijní díla pomáhají sestře 

Demmy pokrýt částečně náklady na jídlo 

a lékařskou péči pro děti, které doslova 

sbírá na ulicích a v buši. Děkujeme všem 

za výslednou částku 8000 korun! 

HK 

 

MISIJNÍ POUŤ KLOKOTY 
 

Příležitost k setkání. Tím měla a chtěla 

být oslava Dne Papežského misijního díla 

dětí na Klokotech. Přítomní si mohli 

vychutnat divadlo Víti Marčíka ml. 

Eliščiny pohádky, při kterém se Víťa i na 

chvíli proměnil v rockera, žabák nebyl 

proměněn polibkem přítomné maminky 

v krásného prince, červený drak nakonec 

princezně pomohl k osvobození jejího 

milého a vůbec všechno dobře dopadlo. 

Jak to v pohádkách má být. 

Okolí klokotského kláštera se díky 

pěknému počasí poté proměnilo v místo 

krmení hladových mláďat, mohli jste si 

vyrobit míč, s jakým si hrají děti 

například v Keni, zkusit si nebezpečně 

zajezdit na longboardu nebo koloběžce 

v klerice (jak to asi má pan farář někde 

v buši), i si jen tak odpočinout na dece a 

nechat si pomalovat obličej, potěšit se 

výrobky na Misijním jarmarku nebo si 

vyrobit náramkový růženec. 

Hostem celého odpoledne byl kazatel 

mše svaté P. Petr Dombek, omi, který 

spolu s místním otcem Jiřím celým 

odpolednem procházel, zastavoval se 

spolu s poutníky i hojným počtem 

místních rodin a oba tak pomohli dotvořit 

ze společného odpoledne místo setkání. 

Tak jak poté zdůraznil při závěrečné mši, 

jejíž čtení k tématu společenství a 

vytváření společenství vybízela. 

Nebudeme důvěryhodnými svědky, 

pokud nebudeme společenstvím… 

My přítomní jsme společný čas tak 

prožili. Díky. 

HK 

 

  



 

PROSÍME O POMOC PŘI POUTI 

V srpnu prosíme zvláště o modlitbu o požehnání pouti k P. Marii Klokotské 

 stavění polního oltáře v sobotu 10. 8. - od 8 h 

 kdo by mohl přinést květiny nebo „zelené“ (do pátku rána 16. 8.), můžete také  

na výzdobu přispět finančně v sakristii 

 generální úklid před poutí v pátek 16. 8. od 8 h 

 schůzka ministrantů - nácvik hlavní poutní bohoslužby v pátek 16. 8. v 18 h 

 Prosíme o buchty, které budou vítaným občerstvením v Emauzích 

Napište se prosím v zákristii na: 

 noční hlídání polního oltáře 

 hlídání kostela v sobotu i v neděli 

 v pátek před poutí 16. 8. se nekoná adorace, svátost smíření bude 17.30 – 20.00 

 

POŠLI TO DÁL! BOŽÍ DOTYKY 

Ohlasy stále přicházejí. Pán se dotýkal, Duch vanul. A to je radost! 

Jednou větou: díky!!!! Za duchovně i zážitkově skvělý týden s jedinečnou možností být 

spolu pohromadě denně jako farnost, za výbornou organizaci a program, za silná osobní 

svědectví a otevřenost ve skupinkách i na přednáškách, za nově vzniklá přátelství, 

za možnost lépe se vzájemně poznat, za kytarové vítání u Emauz, za darovanou štětku, 

za výměny receptů v kuchyni, za všudypřítomnou radost …             Lída K.  

To teda byla síla, žiju z toho ještě dnes a doufám, že ještě dlouho budu. Nechci, aby to 

znělo jako klišé, ale poprvé v životě mám pocit, že se mnou někdo (Někdo) zatřepal a já se 

vzbudila. Díky ještě jednou celému teamu za to, že jste svůj čas věnovali právě tomu, 

abyste tady pro nás byli, a díky za duchovní vzpruhu. Čekala jsem od toho všechno 

možné, ale tohle teda ne. Díky!        Klára P. 

Když jsem se dozvěděla, že budou na Klokotech lidové misie, nevěděla jsem popravdě 

co čekat. Nikdy jsem je nezažila, jen jsem o tom slyšela mluvit. A musím říct, že jsem 

vůbec nečekala, že to pro mě bude tak moc intenzivní. Byla jsem dvakrát v domově pro 

seniory. A hovory, které tam proběhly, se mě hluboce dotkly. Ono úplně nejde popsat, co 

jsem tam prožila. Bylo to pro mě velmi silné, hluboké a hlavně intenzivní. Čas strávený 

s klienty mě moc obohatil. 

Závěrem chci jen dodat, že jsem se snažila být pro druhé, jak jen to šlo. A teď z toho 

mám pocit, že jsem dostala strašně moc milostí hlavně já. A za to jsem neskutečně vděčná! 

Děkuji Bohu, že jsem se mohla účastnit.       Dana B. 

Na festivalu “Pošli to dál” jsem se zúčastnila zahajovacího Light4You. Velmi mě 

oslovila pronikavá hudba v kostele. S texty si člověk uvědomoval, jak blízko je vlastně 

Boží přítomnost. Kostelem se to rozléhalo a přitahovalo pozornost. Na setkání s oblátem 

Martinem Sedloněm na téma církev, jsem si uvědomila, že nejsem sama. I když jsem 

ve své víře prožívala vlažné období, věděla jsem, že se mám kam vrátit. Že mě opět církev 

přijme. Bylo to vlastně jen takové ujištění.       Lída B.  



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 19. - 23. 8.  příměstský tábor 

 18. - 24. 8.  Nečtiny – Týden pro rodiny s dětmi 

 1. 9.  neděle – mše sv. v 10 h jako poděkování za prázdniny a prosba  

                            o požehnání do nového školního roku 

 6. 9.   pátek - po mši svaté v 18 h na zahradě u Emauz táborák 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 5. 7. a 2. 8.  PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.30-18.30 h. ADORACE S MODLITBAMI A ZPĚVEM, 18.30-20.00 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).  

 28. 7. a 25. 8.  neděle – 16 h – řeckokatolická mše sv. 

 26. 7.  venkovní Klokotská křížová cesta (povede Pastorační rada) 

a 30. 8.   (povede společenství neokatechumenátu) – pátek – po mši sv. 17.45 h 

 7. 7.  neděle – Pohnání – poutní mše svatá v 11.30 h 

 28. 7.   neděle – Jistebnice – slavnostní mše sv. – dopoledne - farní kostel,  
  15 h – poutní mše sv. Kaple sv. Máří Magdalény 

 28. 7.  neděle -  Poutní mše sv. ke sv. Anně – Meziříčí – 11.15 h 

   

21. 7. a 25. 8. – neděle – sbírka na presbytář  
 

Od 10. srpna (sobota) bude možné zapisovat v sakristii  

INTENCE NA MŠE SVATÉ PRO PRVNÍ POLOLETÍ 2020. 

Je možné dávat také na mše svaté, které budou odslouženy mimo pořadí – v případě 
koncelebrace druhého kněze. 

 

12. -13. 8. 2019 (pondělí – úterý) 9 – 16 h 

Prosíme o POMOC PŘI GENERÁLNÍM ÚKLIDU EMAUZ  

Emauzy jsou místem setkávání nás všech. 
 

V září začne opět v Klokotech páteční VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ (i pro předškoláky) 

První hodina, kde se domluví časy výuky, bude v pátek 6. 9. v Emauzích v 16 h 
 

BENJAMÍNEK se schází o prázdninách v rodinách, informace: Kramářová 608 866 432 

V Emauzích začne opět 3. 9. – úterý – 9.30 h. Misijní klubko začne v říjnu. 
 

PODĚKOVÁNÍ: děkujeme všem, kdo se ve školním roce 2018/2019 zapojili do  

SBĚRU VÍČEK PRO VERONIKU 

Římskokatolické farnosti v Klokotech se podařilo nasbírat 363,6 kg víček. Veronice se tak 
přispělo na nový podvozek do koupelny. Všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 



 
 

 

První svaté přijímání přijali Burdová Sofie, Chudá Kristýna, Pěknicová Sofie, Gazdová Alica, 
Berka Lukáš, Dukay Marek, Sova Štěpán. Doprovázejme je modlitbami! 

 2. 7. úterý "Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h - Modlitby matek
 3. 7. středa Svátek sv. Tomáše, apoštola

mše sv. v nemocnici - 18.15 h (každou středu)
 4. 7. čtvrtek Památka sv. Prokopa, opata
 5. 7. pátek Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů

Moravy - doporučený svátek ● státní svátek ● mše sv. v 17 h
První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, adorace s modlitbami
17.30-18.30, do 20 h tichá adorace, svátost smíření 17.30 - 20.00 h

 6. 7. sobota sv. Marie Goretiové, panny a mučednice ● státní svátek ● mše sv. v 17 h
1. sobota - P. Václav Hes, 16 h Klokotské hodinky, 16.30 růženec, 17 h mše sv.
se svátostným požehnáním, poté beseda v kostele

 7. 7. neděle 14. neděle v mezidobí ● mše sv. v 10 h ● Dražice mše sv. - 8.30 h
Pohnání - poutní mše sv. - 11.30 h

7. - 14. 7 . Farní tábor POPOUPO
11. 7. čtvrtek Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
12. 7. pátek svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
13. 7. sobota Fatimský den
14. 7. neděle 15. neděle v mezidobí ● mše sv. v 10 h ● Dražice mše sv. - 8.30 h
15. 7. pondělí Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. 7. úterý Panny Marie Karmelské
19. 7. pátek svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
21. 7. neděle 16. neděle v mez. ● mše sv. v 10 h - sbírka na presbytář ● Dražice mše sv.-8.30 h
22. 7. pondělí Svátek sv. Marie Magadelény
23. 7. úterý Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
25. 7. čtvrtek Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. 7. pátek Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie ● Venkovní Křížová cesta

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
28. 7.  neděle 17. neděle v mezidobí ● mše sv. v 10 h ● řeckokatolická mše sv. v 16 h

Poutní mše sv. Meziříčí - 11.15 h, Slavnostní mše sv. Jistebnice - kostel - dopoledne
15 h - poutní mše. kaple sv. Máří Magdaleny

29. 7. pondělí Památka sv. Marty
31. 7. středa Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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

Klokoty – události červenec 2019



 

 1. 8. čtvrtek Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
 2. 8. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30

adorace s modlitbami 17.30-18.30, do 20 h tichá adorace, svátost smíření 17.30-20
 3. 8. sobota 1. sobota - Tomas Van Zavrel, 16 h Klokotské hodinky, 16.30 růženec, 17 h mše sv.

se svátostným požehnáním, poté beseda v kostele
 4. 8. neděle 18. neděle v mezidobí ● mše sv. v 10 h ● Dražice mše sv. - 8.30 h
 6. 8. úterý Svátek Proměnění Páně●Modlitby matek - "Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h
 7. 8. středa mše sv. v nemocnici - 18.15 h (každou středu)
 8. 8. čtvrtek Památka sv. Dominika, kněze
 9. 8. pátek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
10. 8. sobota Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka  ●  stavění pol.oltáře 8h
11. 8. neděle 19. neděle v mezidobí ● mše sv. v 10 h ● Dražice mše sv. - 8.30 h
12.-13. 8. po-út Generální úklid Emauz - 9 - 16 h 
13. 8. úterý Fatimský den
14. 8. středa Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15. 8. čtvrtek Slavnost Nanebebzetí Panny Marie - doporučený svátek - mše sv. v 17 h - P. Martin

Sedloň, OMI 19 h varhanní koncert, varhany - Ladislav Šotek, Jana Wilkes - zpěv
16. 8. pátek Generální úklid před poutí od 8 h mše sv. v 17 h - P. David Mikluš, adorace není

svátost smíření 17.30 - 20 h 18 h●schůzka ministrantů - nácvik hlavní poutní
bohoslužby●květiny a "zelené" na pouť přinášejte, prosíme, do pátku rána

 17. 8. sobota Velká klokotská pouť - Nanebevzetí P. Marie - 8 h mše sv. s novokněžským požehnáním
10 h hlavní mše sv. - biskup českobudějovický Mons.  Vlastimil Kročil
14 h beseda s biskupem, 15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
17 h mše sv. - P. Jan Kulhánek

18. 8. neděle 20. neděle v mezidobí ● mše sv. v 10 h - P Daniel Petr Janáček O. Praem.
15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním ● Dražice mše sv. nebude

19.-23. 8. po-pá Příměstský tábor - Emauzy ● 18.-24.8.-Nečtiny- workship a týden pro rodiny s dětmi
20. 8. úterý Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21. 8. středa Památka sv. Pia X., papeže
22. 8. čtvrtek Památka Panny Marie Královny
23. 8. pátek svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
24. 8. sobota Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. 8.  neděle 21. neděle v mezidobí ● mše sv. v 10 h-sbírka na presbytář ● řeckokatol. mše sv. 16 h

Dražice mše sv. - 8.30 h
26. 8. pondělí *P. Vlastimil Kadlec, OMI
27. 8. úterý Památka sv. Moniky
28. 8. středa Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. 8. čtvrtek Památka umučení sv. Jana Křtitele
30. 8. pátek svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h ● Venkovní Křížová cesta

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)

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

Účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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

Klokoty – události srpen 2019

  Farní vikáři na Klokotech:  P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  

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.

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

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


