
  

 

Milé farnice a farníci, 

do rukou se vám dostalo prázdninové dvojčíslo farního zpravodaje Fiat. Může nás 

provázet úvaha, na kterou jsem narazil na pastoraci.cz:  

KORONAVIRUS JE JAKO VELKÝ MEGAFON 
VÝRAZ KORONAVIRUS (CORONAVIRUS) 

Virus, který se nyní šíří po světě a způsobuje čínskou chřipku (nemoc Covid 19), nese 

označení „Koronavirus“. Výraz Koronavirus (Coronavirus) označuje viry, které způsobují 

onemocnění zvířat a lidí. Jejich vlastností jsou právě případy přenosu mezi živočišnými 

druhy. Název „korona“ pochází z latinského slova Corona (koruna) je odvozen 

od charakteristického uspořádání vnější stavby obalu virů ve tvaru královské koruny (či 

přeneseně sluneční koróny). 

DVĚ KORUNY - KRÁLOVSKÁ A TRNOVÁ 

Královská koruna je symbolem moci a autority 

Koronavirus se viditelně podobá koruně. Koruna je symbolem moci a autority – a tento 

virus má nad námi lidmi opravdu obrovskou moc. Pouhým okem je sice neviditelný, ale 

povšimněte si, k čemu všemu miliony – vlastně miliardy – lidí donutil, a co všechno kvůli 

němu naopak dělat nemůžeme. 

Důrazně nám také připomíná, jak jsme zranitelní. Člověk na svou smrtelnost snadno 

zapomíná. Koronavirus dokládá, že náš vztah ke stvoření a také vztah stvoření k nám není 

v pořádku. A že se to nestalo náhodou. 

Trnová koruna je naší nadějí 

Ale existuje ještě jiná koruna, která je naší nadějí: trnová koruna, kterou vložili Pánu 

Ježíši u soudu na hlavu předtím, než byl popraven. Tato koruna dokládá, jak hluboká je 

propast mezi stvořením a jeho Stvořitelem. Zemi stvořil Bůh, ne my. Nejsme jejími 

majiteli, přestože o to usilujeme. Jsme jen nájemníky a správci a máme v této věci 

nedostatky – mnozí z nás si zpackali život nebo ho zpackali druhým, nemluvě o tom, co 

jsme provedli s planetou. 

Není možné připravit pro lidi dva ráje: jeden ve spojení s Bohem a druhý bez Boha. 

Koronavirus velmi rychle bortí naše iluze o tom, že na zemi vybudujeme dokonalý svět. 

Naše původně netečné, či dokonce samolibé reakce se jeho přičiněním mění v upřímné 

zděšení, pocit zmaru a hněv. 

V porušeném světě, který je důsledkem hříchu ničen, jsou bolest a utrpení 

nevyhnutelné. Dokud nezačal na celé planetě řádit koronavirus, před touto realitou jsme 



možná utíkali. Teď ho už ale nelze ignorovat, stejně jako nelze ignorovat otázky života 

a smrti, na které nás upomíná. 

KORONAVIRUS - VELKÝ MEGAFON 

„Bůh k nám potichu mluví uprostřed našich rozkoší, hovoří k nám i v našem špatném 

svědomí, ale nahlas křičí, cítíme-li bolest. Je to jeho megafon, kterým burcuje hluchý 

svět.“ (C. S. Lewis) 

Koronavirus nám může posloužit i jako velký megafon a připomenout nám onu 

definitivní statistiku: totiž že každý jeden z nás zemře. Koronavirus, navzdory spoušti, 

kterou napáchá, nám může posloužit k velmi prospěšnému účelu: a to tehdy, přiměje-li nás 

k tomu, abychom se obrátili k Bohu, kterého jsme roky nebrali na vědomí; k Bohu, který 

měl na hlavě trnovou korunu – jen aby nás přivedl zpátky k sobě a přenesl nás do nového 

neporušeného světa, kde již není smrti. 

(Zpracováno podle knihy: Prof. John Lennox, Kde je Bůh v době koronaviru?, kterou 

vydala BTM.cz).  

                     

 

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

P. Jiří Můčka, omi a pastorační tým 

 

 

 
 

1. ČERVENCOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 

 4. 7. 2020  

P. Jiří Můčka 

„Rok Božího Slova“ 

farář v Klokotech 

1. SRPNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 

 1. 8. 2020  

P. Pavel Němec 

„Není Bůh mrtvých, ale živých“ 

farář v Jistebnici  

15 h přednáška v Emauzích

 

 16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek 

 16.30 růženec a svátost smíření 

 17 h mše svatá 

 

1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH   5. 9. 2020  

P. Martin Sedloň, OMI 

misionář milosrdenství 

14.30 přednáška v Emauzích 

 16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek 

 16.30 růženec a svátost smíření 

 17 h mše svatá 

  



PRVNÍ ČERVNOVÁ SOBOTA V KLOKOTECH 
 

V sobotu dne 6. 6. 2020, v předvečer 

slavnosti Nejsvětější Trojice, se konala 

mše svatá na kterou byl pozván 

P.Dr.Theol.Cyril Havel, CFSsS, 

z píseckého vikariátu. 

V úvodu otec Havel řekl, že rád přijal 

pozvání a přijel na toto mariánské poutní 

místo. V první části promluvy hovořil 

o Nejsvětější Trojici, kterou církev 

předkládá jako základní pravdu víry, z níž 

vychází vše ostatní. Hlavní tajemství víry 

a křesťanského života. Přítomným 

věřícím předal obrázek – známou ikonu 

se symbolickým vyjádřením Nejsvětější 

Trojice, kterou napsal v 1.čvrtině 

15. století Andrej Rublev, nejvýznamnější 

ikonopisec ruského středověku. Malíř 

vložil do ikony myšlenku pokoje 

a harmonického souladu tří duší. 

Zajímavé bylo vysvětlení prázdného 

místa u stolu s eucharistickou mísou, 

které čeká na nás, na něm si můžeme 

představit sebe. 

V další části promluvy se hlavní 

celebrant věnoval encyklice papeže 

Františka Laudato si (Tobě buď chvála). 

Podtitul encykliky je „O péči o společný 

domov“ a papež v ní kritizuje 

konzumismus a nezodpovědný rozvoj a 

vyzývá k ochraně životního prostředí, 

které je věcí každého z nás. 

Na závěr mše svaté se uskutečnila 

adorace a svátostné požehnání. Každý si 

mohl z této první soboty v měsíci červnu 

odnést řadu myšlenek a inspirací pro svůj 

duchovní život. 

Ing. Pavel Vejskrab 

 

OTO MEDVEDEC OBLÁTSKÝ SCHOLASTIK V ŘÍMĚ 
 

Můžeš se krátce představit? 

Jmenuji se Oto, jsem misionář oblát 

Panny Marie Neposkvrněné 

a momentálně jsem „scholastik“ -  studuji 

teologii v Římě. Narodil jsem se ještě za 

Československa v západních Čechách 

slovenským rodičům. Po maturitě jsem 

několik let v Plzni studoval historii. 

Miluju umění, krásu, procházky, dobré 

pivo, čerstvý chleba a slunečné zimní 

dny. 

Jak ses ocitl u oblátů? Máš nějakou 

extra vzpomínku z toho období? 

U oblátů jsem se octl skoro náhodou, 

ale vidím, že Ježíš si mě vedl 

a připravoval. Knězem a řeholníkem jsem 

sice chtěl být už od dětství, ale hodně mě 

přitahovaly kontemplativní řády. Obláty 

jsem znal z internetu, trochu i z televize 

a nedokázal jsem si přestavit, že bych byl 

jedním z nich. Jeden bratr (o. Vlastimil 

OMI) pak začal působit v Plzni a byl 

k dispozici studentům. Tam jsme se 

poznali. Názor jsem ale nezměnil. 

Pochybovat jsem začal až na SDM 

v Madridu, v létě roku 2011. Týden před 

Setkáním se konal oblátský před-program 

v Malaze na jihu Španělska, takže jsem 

byl skoro 2 týdny s obláty z celého světa. 

To je asi má extra vzpomínka: plac plný 

mladých lidí, mezi nimi obláti, kteří se 

mezi sebou nadšeně zdraví. Bylo to 

působivé svědectví o oblátském 

“rodinném duchu”. Tam někde je počátek 

mého OMI povolání. 

Jaká byla tvoje cesta do Říma, kde teď 

studuješ? Kdo ti na ní byl a jak 

průvodcem? 

Cesta do Říma vedla oklikou přes 

Německo, ale předtím se stala ještě jedna 

důležitá věc. Totiž, asi rok po SDM 

v Madridu jsem se rozhodl udělat 

zkušenost komunitního života v oblátské 

komunitě v Plasích (severní Plzeňsko) a 



společně s Pavlem a Jaromírem jsme 

založili tzv. KVS – Komunitu Vtěleného 

Slova. Na plný úvazek se nám věnoval 

Vlastimil OMI a ostatní obláti nás 

v Plasích pěkně přijali; byli to o. Martin 

OMI a o. Jiří OMI. Po dvouleté 

zkušenosti jsme se rozhodli vstoupit 

do první fáze oblátské formace, která se 

konala v Německu. První výzva byla 

naučit se německy, ta druhá, kterou jsme 

přijali současně s první, byla přijmout 

úplně jinou kulturu. Zajímavé bylo, že 

třeba kurz němčiny jsme dělali v plném 

proudu uprchlické krize, takže naši 

spolužáci byli ze Sýrie, Somálska, Eritrei, 

Afgánistánu, byli muslimové, Kurdové 

atd. 

Průvodců bylo hodně – to je výhoda 

oblátských (a věřím i jiných církevních) 

struktur – i když jste v cizí zemi, mluví na 

vás cizím jazykem a jste přinuceni pít jen 

cizí pivo, lidi kolem vás nemají špatné 

úmysly, chtějí vám pomoct se začlenit 

a jsou k vám celkově otevření. 

Průvodcem, i když na dálku, zůstával 

Vlasta OMI a přímo na místě se nám 

věnoval o. Norbert OMI a mě osobně i o. 

Vitus OMI – čtyřiaosmdesátiletý čipera 

z jihoněmeckého Ulmu. Po třech letech 

formace v Německu jsem mohl složit 

první řeholní sliby (tzv. první oblace) 

a společně s Pájou a Michelem 

(spolubratrem z Německa) nás poslali 

do Itálie. A opět tu byla výzva nového 

jazyka a kultury ... 

Co utváří tvůj den? Máte nějaký 

společný projekt jako komunita? 

Můj den je daný rytmem komunity 

a ten je tady daný hlavně studiem, prací, 

modlitbou a apoštolátem. Jsem 

v komunitě, které se říká formační, takže 

projekt naší komunity je formace. Je nás 

dohromady 15 oblátů, 4 kněží, 11 

scholastiků ze 7 zemí a 3 kontinentů. 

Většina scholastiků studuje 

na Lateránské univerzitě teologii, ale 

někteří dělají specializaci i na jiných 

univerzitách v Římě. Je tu třeba Joseph 

ze Senegalu, který kvůli 

mezináboženskému dialogu v jeho zemi 

studuje islám, nebo Patrick z Německa, 

který studuje církevní právo. Komunita je 

rozdělena do menších skupinek, kterým 

se říká „gruppi di vita“ – skupinky života. 

V nich se pravidelně jednou týdně 

scházíme a máme hodinové sdílení o tom, 

jak to v minulém týdnu šlo. Každá 

skupinka má na starosti různé praktické 

věci. Například já s několika dalšími se 

staráme o zahradu. Samozřejmostí je 

společná modlitba. Denně jsme společně 

v kapli asi 2 hodiny. Kromě toho máme i 

apoštolát – dva z nás chodí navštěvovat 

lidi do věznice Rebbibia, dva se věnují 

chudým (lidi bez domova, menšiny, 

chudé rodiny), tři z nás se věnují několika 

skupinkám mladých lidí. Ostatní chodí 

do okolních farností a pomáhají s animací 

nedělní liturgie (hraní, zpěv, 

ministrování) a s náboženstvím. Každý 

scholastik dělá jednu lidovou misii za rok, 

která trvá týden, někdy 10 dní. 

Teď v čase pandemie jsme zavření 

v domě. Naštěstí máme velkou zahradu, 

tak se dá vyběhnout nebo pracovat. 

Stěžovat si nemůžeme. Studujeme 

individuálně a online, téměř všechen 

apoštolát se zastavil. Dvakrát do měsíce 

máme streamované setkání s dvěma 

skupinkami mládeže z okolí a jinak hodně 

telefonujeme a chatujeme. Slýcháme 

hodně příběhů od lidí, kteří se octli 

v nouzové situaci, kteří ztratili blízké, 

kteří jsou sami ... Je hodně těch, kteří nás 

prosí o modlitbu a to je to, co teď opravdu 

můžeme a děláme – modlíme se. 

Co děláte vy studenti ve svém volném 

čase? 

Když opravdu není co dělat, rád se 

procházím, čtu, maluju, spím  ... Před 

pandemií jsem rád chodil po římských 



bazilikách (hlavně kvůli mozaikám) a rád 

jsem navštěvoval přátele. 

Jak bys v pár větách popsal obláty 

misionáře? Co se ti na nich líbí? 

Po těch několika letech je těžké říct 

něco stručně o oblátech. Jsme různí. To, 

co nás spojuje, bude asi ten rodinný duch, 

o kterém jsem už mluvil. Je to taková 

všeobecná atmosféra přijetí, bytí pro 

druhého. Biblicky by se dalo říct „jedno 

srdce a jedna duše“, což neznamená 

nepřítomnost konfliktů a jiných 

problémů. Naše komunity nejsou ideální 

utopistická místa, kam člověk uteče před 

světem, nebo aby nemusel řešit své 

problémy. Komunita je naopak prostředí, 

kde všechno vyjde napovrch, takže je to 

obrovská výzva, která, pokud jí přijmete, 

vám otevírá nové horizonty života. 

Najednou třeba začnete vidět nejen tu 

krásu, která ve světě je (a je jí hodně), ale 

i chudobu, která zraňuje a zraňuje 

především vás. Je to taková škola 

empatie, ve které se učíte, že je potřeba 

být blízko lidem. To bude asi další 

charakteristický znak oblátů: blízkost, a to 

zvlášť těm, které život semlel víc, než 

ostatní. Zároveň to není nic 

ideologického, je to spíš záležitost 

citlivosti. Na oblátech se mi tedy líbí 

rodinný duch a blízkost chudým. 

Oblát je člověk, který zažil svou 

chudobu, ale poznal svobodu, která se 

skrývá v životě s Kristem Ježíšem. 

Poznali jsme, že on nás miloval a za nás 

se obětoval a že nám s ním Otec daroval i 

všechno ostatní. Naše volba je odpovědí 

na tento jeho dar. 

Oťák, omi,  

ptala se Hanka Koukalová

 

800 LET KLOKOT 
 

U příležitosti 800 let od první písemné 

zmínky o Klokotech se v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie konala 

přednáška Mgr. Zdeňka Žaluda Ph.D. 

s prozaickým názvem: 800 let Klokot, 

a podtitulem: Dějiny jihočeského sídla 

Vítkovců do vzniku barokního poutního 

chrámu. 

Historik Husitského muzea v Táboře 

nás podrobně seznámil s rodem Vítkovců, 

jejich državami a pravděpodobnou genezí 

rodu Vítka z Klokot. Doslova přiblížil 

různě staré vyobrazení města Tábora 

s pavoukem cest, které přes Klokoty 

a okolí vedly a připomněl, jak důležitým 

svědkem lidské aktivity tyto cesty jsou. 

Doložil to fakty o archeologickém 

průzkumu staré úvozové cesty 

od Ctiborova mlýna. Dále Zdeněk Žalud 

informoval, že podle nejnovějšího 

archeologického průzkumu by tvrz 

Vítkovců mohla stát i jinde než 

na původně domnívaném vrchu Kalvárie, 

či na místě dnešního poutního kostela. 

A usuzuje tak podle nálezu základů 

kamenné stavby, kdy kámen dokazuje 

historickou významnost stavby a majitelů, 

i když je obtížně datovatelný. 

Přítomní se dozvídali o různých 

regionálních zajímavostech, mimo jiné o 

významu těžby polymetalických rud na 

Táborsku, důležitosti různých druhů 

mlýnů na řece Lužnici včetně toho 

na zlato, o počtu usedlostí a sedláků, 

Benediktýnech na tzv. Slavíkovském 

gruntě či rekatolizaci Tábora po třicetileté 

válce. 

Výklad o Klokotech 28. května navázal 

na cyklus přednášek České křesťanské 

akademie a byl živě přenášen 

na www.klokoty.cz a také přímo 

na kanálu YouTube. 

M. Janouchová 



 

ČTYŘI TUNY MOUKY A ZAČÁTEK NOVÉ MISIE 
 

Zdravím vás, milí přátelé. Po delší 

době se opět hlásím s krátkou zprávou 

ze Zimbabwe. Lockdown (karanténa) 

sice dál trvá, ale některé věci se, zdá se, 

začínají dávat do pohybu.  

Omezení kvůli koronaviru byla 

postupně uvolněna do podoby, že život 

na první pohled vypadá skoro jako 

normálně. Skoro. Stále ještě není možno 

cestovat mezi provinciemi bez 

policejního povolení. Školy i kostely 

zatím zůstávají zavřené, není možno 

pořádat jakékoliv akce se shromážděním 

lidí. Avšak obchody, továrny a služby 

jsou povětšinou již v provozu. Takže 

život ve městě je už zase docela „busy“. 

Jde však jen o formální sektory 

hospodářství. Provozovat neformální 

hospodářské činnosti (pouliční prodej, 

námezdní práce, neoficiální osobní 

doprava – „taxíky“ apod.) je nadále 

zakázáno. To bohužel znamená, že 

drtivá většina lidí nadále nemá šanci si 

vydělat peníze, a tak ani nemá z čeho 

žít. „Protlouci se životem“ je teď ještě 

daleko složitější, než bylo před 

pandemií. Mnoho lidí je závislých 

na potravinové pomoci. 

V Zimbabwe bylo dosud (do 4. června) 

potvrzeno něco přes 200 případů nákazy 

nemocí covid-19 a čtyři úmrtí. Mnoho 

nových případů se v posledních týdnech 

vyskytlo v karanténních centrech, kam 

jsou umísťováni lidé vracející se 

ze zahraničí, lidé s podezřením 

na koronavirus a dále všichni, kdo přišli 

do kontaktu s nakaženými. Podmínky 

jsou tam prý děsivé, podobné vězení, 

navíc ještě hlad, kvůli čemuž někteří  

zadržení z center utíkají a nemoc tak 

bohužel šíří. 

Díky lidem, kteří přispěli do sbírky 

na potravinovou pomoc, kterou před 

Velikonocemi spustili čeští obláti 

a asociovaní laici, jsme nakoupili cca 

4 tuny kukuřičné mouky na kaši, která je 

tu základní potravinou. Pytle s moukou 

teď distribuujeme chudým a potřebným 

lidem v našich farnostech a misiích. 

Další přibližně 4 tuny hodláme nakoupit 

během června nebo až to bude potřeba. 

Avšak ne všichni, kdo přijdou k našim 

dveřím s nějakou prosbou, žádají jen 

o jídlo. Často je přivede prostě jen 

potřeba slyšet slova přijetí, útěchy 

a naděje. Otec Alvin OMI ve farnosti 

Panny Marie Lurdské v Bulawayu občas 

i vyráží do terénu (přesto, že je to 

vlastně zakázané) s pomazáním 

nemocných nebo i s potravinami 

pro chudé ve slumech. 

Ačkoliv se tu situace celkově spíše 

zhoršuje, Charles a já jsme dostali jednu 

dobrou zprávu: do dvou týdnů bychom 

se měli nastěhovat do naší misie 

Maraire. Ze začátku to bude tvrdá práce 

a do značné míry i jakési táboření, 

protože v misii zatím není žádné 

vybavení (stojí tam jen prázdné domy) 

a voda i elektřina budou dostupné jen 

ve velmi omezené míře (o internetu ani 

nemluvě). Ale my se přesto těšíme. 

A dokud nebude možná žádná 

pastorační práce, budeme mít aspoň čas 

na založení políček a stavbu kurníku. 

2020-06-09 

Zimbabwe-Maraire-Gokomere 

Váš Karel OMI
 

 

 

 



POUŤ K PANNĚ MARII KLOKOTSKÉ 
Čtvrtek 13. 8. 2020 

19 h Varhanní koncert (Ladislav Šotek – varhany, Jana Wilkes – zpěv) 

Pátek 14. 8. 2020 

16.30 růženec, svátost smíření 

17 h Vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (P. Jan Kulhánek) 

Sobota 15. 8. 2020 

8 h mše sv. – P. Cyril Havel CFSsS (šéfredaktor časopisu Duha) 

10 h mše sv. Mons. Jan Baxant (biskup litoměřický) 

14 h beseda s biskupem 

15 h Klokotské hodinky a svátostné požehnání 

17 h mše sv. – P. Tomáš Vyhnálek 

Neděle 16. 8. 2020 

10 h mše sv. Mons. Aleš Opatrný (teolog, autor duch. Literatury) 

15 h zpívané Klokotské hodinky a svátostné požehnání 

Živé přenosy: na www.klokoty.cz nebo přímo na YouTube (Farnost Klokoty) 
 

PROSÍME O POMOC PŘI POUTI 

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

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

● kdo by mohl přinést květiny nebo „zelené“ (do pátku rána 14. 8.), můžete také  

    na výzdobu přispět finančně v zákristii 

● generální úklid před poutí čtvrtek - pátek 13. a 14. 8. od 8 h 

● schůzka ministrantů - nácvik hlavní poutní bohoslužby v pátek 14. 8. v 18 h 

● Prosíme o buchty, které budou vítaným občerstvením v Emauzích 

Napište se prosím v zákristii na: 

● noční hlídání polního oltáře a hlídání kostela v sobotu i v neděli 

● v pátek před poutí 14. 8. se nekoná adorace, svátost smíření bude 17.30 – 20.00 
 

VEČERNÍ PROHLÍDKY KLOKOT – 20 H 
průvodkyně Marie Janouchová, varhaník Ladislav Šotek, zpěv Jana Wilkes 

14. 7., 18. 8., 25. 8., 1. 9., 8. 9.,  

vstupné – 100 Kč, rezervace po-pá 9-16 h - 731 139 306 
 

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

První hodina, kde se domluví časy výuky, bude v pátek 4. 9. v Emauzích v 16 h 

BENJAMÍNEK začne opět v Emauzích 8. 9. 2020 – úterý – 10 h. 

Misijní klubko začne v 17. - 18. 10. 2020 

informace: Jarmila Kramářová 608 866 432 



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 3. - 7. 8. příměstský tábor 

 30. 8. neděle – mše sv. v 10 h jako poděkování za prázdniny  

 a prosba o požehnání do nového školního roku 

 4. 9.  pátek – Emauzy - 16 h první hodina náboženství – informační 

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

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 3. 7. a 7. 8. 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).  

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

 26. 7. neděle – Meziříčí - poutní mše sv. ke sv. Anně – 11.15 h 

 28. 7. úterý – 18 h – oblátský dům - Pastorační rada 

 

19. 7. a 23. 8. – neděle – sbírka na úpravu presbytáře v našem kostele 
 

10. 8. 2020 - pondělí - 9 – 16 h a po mši sv. 17.45 h 

Prosíme o pomoc při generálním úklidu Emauz 

Emauzy jsou místem setkávání nás všech. 
 

Od 8. srpna (sobota) bude možné zapisovat v zákristii  

Intence na mše svaté pro první pololetí 2021. 

Je možné dávat také na mše svaté, které budou odslouženy  

mimo pořadí – v případě koncelebrace druhého kněze. 
 

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 
 



 
 

 

 

22. 8. 2020 12:00 – sobota – Putim u Písku 

Prázdninové setkání přátel časopisu Duha a Papežských misijních děl 

Mše sv. - celebruje biskup Pavel Posád,  

pohoštění na farní zahradě 

Program pro děti, soutěže, tvoření,  

návštěva rodinné ZOO, koncert Strašáci 

beseda s biskupem Pavlem Posádem 

Vice na https://www.missio.cz/ 

 

 

 1. 7. středa mše sv. v nemocnici - 18.15 h (každou středu)
 3. 7. pátek Svátek sv. Tomáše, apoštola

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

 4. 7. sobota Památka sv. Prokopa, opata
1. sobota - P. Jiří Můčka, OMI - "Rok Božího slova" - mše sv. v 17 h

 5. 7. neděle Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů
Moravy ● státní svátek
mše sv. v 8.30 a 10 h ● Dražice mše sv. - 8.30 h
Pohnání - poutní mše sv. - 11.30 h

 6. 7. pondělí sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice ● státní svátek ● mše sv. v 17 h
 7. 7. úterý "Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h - Modlitby matek
10. 7. pátek svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
11. 7. sobota Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
12. 7. neděle 15. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a 10 h ● Drhovice mše sv. - 8.30 h
13. 7. pondělí Fatimský den
14. 7. úterý
15. 7. středa Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. 7. čtvrtek Panny Marie Karmelské
17. 7. pátek svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
19. 7. neděle 16. neděle v mez.●mše sv. v 8.30, 10 h-sbírka na presbytář● Dražice mše sv.-8.30 h
22. 7. středa Svátek sv. Marie Magadalény
23. 7. čtvrtek Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
24. 7. pátek svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h

sv. Šarbel Machlúf
25. 7. sobota Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. 7. neděle 17. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30, 10 h ● řeckokatolická mše sv. v 16 h

Poutní mše sv. Meziříčí - 11.15 h
sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

28. 7. úterý Pastorační rada - 18 h - oblátský dům
29. 7. středa Památka sv. Marty
31. 7. pátek Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30, 10 h, 
středa-nemocnice 18.15

Klokoty – události červenec 2020

bl. Hroznaty - mučedníka

https://www.missio.cz/


 

 1. 8. sobota Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
1. sobota - P. Pavel Němec, 15 h Emauzy - přednáška, 16 h  
Klokotské hodinky, 16.30 růženec, 17 h mše sv. se svátostným
požehnáním,

 2. 8. neděle 18. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a 10 h
Dražice mše sv. - 8.30 h

3. - 7. 8. po - pá
 4. 8. úterý

Modlitby matek - "Zasedačka u Betléma" -� 15.45 h
 5. 8. středa mše sv. v nemocnici - 18.15 h (každou středu)
 6. 8. čtvrtek Svátek Proměnění Páně
 7. 8. pátek svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
 8. 8. sobota Památka sv. Dominika, kněze ● stavění polního oltáře - 8 h
 9. 8. neděle 19. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30, 10 h ● Drhovice mše sv. - 8.30 h
10. 8 pondělí Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Generální úklid Emauz - 9 - 16 h a po mši sv. od 17.45 h
11. 8. úterý Památka sv. Kláry, panny
13. 8. čtvrtek Fatimský den ● Generální úklid před poutí od 8 h

19 h varhanní koncert, varhany - Ladislav Šotek, Jana Wilkes - zpěv
14. 8. pátek Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Generální úklid před poutí od 8 h, mše sv. v 17 h - P. Jan Kulhánek, 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

15. 8. sobota Velká klokotská pouť - Nanebevzetí P. Marie - 8 h mše sv. - P. Cyril Havel, CFSsS
10 h hlavní mše sv. - biskup litoměřický Mons.  Jan Baxant, biskup litoměřický
14 h beseda s biskupem, 15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním
17 h mše sv. - P. Tomáš Vyhnálek, OMI

16. 8. neděle 20. neděle v mezidobí ● mše sv. v 10 h - Mons. Aleš Opatrný (mše sv. v 8.30 není)
15 h Klokotské hodinky se svátostným požehnáním ● Dražice mše sv. nebude

20. 8. čtvrtek Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21. 8. pátek Památka sv. Pia X., papeže

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
22. 8. sobota Památka Panny Marie Královny
23. 8. neděle 21.neděle v mezidobí●mše sv. v 8.30,10 h●sbírka na presbytář

řeckokatol. mše sv.16 h●Dražice mše sv. - 8.30 h
24. 8. pondělí Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
26. 8. středa *P. Vlastimil Kadlec, OMI
27. 8. čtvrtek Památka sv. Moniky
28. 8. pátek Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
29. 8. sobota Památka umučení sv. Jana Křtitele
30. 8.  neděle 22. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30, 10 h (s požehnáním do nov. škol. roku)

Dražice mše sv. - 8.30 h

                          Účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.
najdete nás také na Facebook a Twitter

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

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat -

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 8.30, 10 h, 
středa-nemocnice 18.15

Klokoty – události srpen 2020

  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: rkf.tabor-klokoty@dicb.cz   http://www.klokoty.cz      http://www.oblati.cz

příměstský tábor Emauzy
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze


