
 
 

Milá farní rodino! 

Jsme svědky obrovského utrpení, které se odehrává na Ukrajině. 25. března 2022 papež 

František zasvětil Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v bazilice 

svatého Petra. Ve stejný den kardinál Konrad Krajewski předsedal také aktu zasvěcení 

v portugalské Fatimě. 25. březen byl v roce 1984 dnem, kdy Jan Pavel II. zasvětil Rusko 

a svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. „Oslava aktu zasvěcení Neposkvrněnému 

Srdci Panny Marie znamená vyjádření toho, že víra, naděje a láska jsou normálními 

a skutečnými podmínkami pravého soužití mezi národy“ (Mons. Paolo Pezzi, katolický 

arcibiskup v Moskvě). Znamená to vyjádřit, že milosrdenství a odpuštění jsou darem, 

který Bůh dává těm, kdo se nejprve zasvětí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

Modlitba, a zvláště modlitba k Marii, je tedy velmi mocná. Stačí si připomenout lidový 

výraz, který říká: chcete-li dosáhnout Krista rychleji, projděte jeho Matkou. 

V modlitbě, o. Jiří Můčka OMI 

  

Odpusť nám válku, Pane. 

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi 
hříšníky! 

Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, 
smiluj se nad námi! 

Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky 
v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi! 

Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, 
smiluj se nad námi! 

Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce 
ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi! 

Odpusť nám, Pane, 

odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme ti 
probodli ruku, a nadále se opíjíme krví mrtvých 
rozervaných zbraněmi. 

Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi 
stvořil k péči, staly nástroji smrti. 

Odpusť nám, Pane, když nadále zabíjíme svého 
bratra, 

odpusť, když nadále jako Kain sbíráme kameny 
ze svého pole, abychom zabili Ábela. 

Odpusť nám, Pane, když svým vyčerpáním nadále 
ospravedlňujeme svou krutost, pokud svou bolestí 
obhajujeme brutalitu svých činů. 

Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane. 

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme! 
Zadrž Kainovu ruku! 

Osviť naše svědomí, ať se nestane naše vůle, 

nenechávej nás napospas našim vlastním činům! 

Zastav nás, Pane, zastav nás!  

A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to 
náš bratr. 

Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane! 

(neapolský arcibiskup Msgr. Domenico Battaglia) 
 

 



 

 

FARNÍ POSTNÍ DUCH. OBNOVA – KLOKOTY   SOBOTA 9. DUBNA 2022 

P. Martin Sedloň, OMI - misionář milosrdenství 

Obraz vykoupení podle evangelia sv. Matouše 

15.30 – 16.15 přednáška, 16.15 – 17.00 sv. smíření, 16.30 růženec, 17.00 mše sv. 

je možné sledovat i on-line na www.klokoty.cz 
 

 

 

PÁTEČNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY NA KLOKOTECH 
V NAŠEM KOSTELE BĚHEM POSTNÍ DOBY - 16.30 h      

1. 4. DĚTI  

8. 4. MODLITBY MATEK 

15. 4. VELKÝ PÁTEK - o. JIŘÍ, OMI – VENKOVNÍ KC – 15.30 h  

    (PRO SENIORY V KOSTELE 15.45 h) 
 

 

9. dubna 2022 sobota 9 – 12h, Emauzy 

Velikonoční dílna 

  budeme tvořit různé velikonoční dekorace 

přineste si: vyfouklá vajíčka, krabičku na výrobky, přezůvky 

Výrobky z dílny budeme nabízet po mši svaté na Květnou neděli 10. dubna na Klokotech. 
Výtěžek z prodeje bude použit na sbírku pro lidi z Ukrajiny. 

bližší informace a kontakt: Marie Šittová 776 707 268 

srdečně zvou: Římskokatolická farnost Tábor – Klokoty, OMI 
 

 

POSTNÍ KASIČKA NA KLOKOTECH! 
V našem kostele (na oltáři sv. Barbory) můžete přispět v postní době na provoz osmi 

základních a nově i střední školy, které obláti vedou pro děti z chudých rodin v Pákistánu. 

můžete zaslat také na účet  Oblátského misijního díla 244816241/0300 VS 410 
 

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2022 
Peníze za požitky, jež si během postu odřeknete, můžete vložit do papírové kasičky, 

kterou si můžete vzít z kostela domů.  

Výtěžek almužny v Klokotech a Dražicích podpoří obyvatele Ukrajiny, kteří opustili svoji 
zemi kvůli válce a hledají přístřeší a pomoc na jihu Čech. 

Můžete zaslat také na účet: 1000039938/5500, variabilní symbol: 20224501 

Papírové kasičky přineste, prosím, do kostela do neděle 24. 4. 
  

http://www.klokoty.cz/


BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE A O VELIKONOCÍCH 2022 
 

 Klokoty Dražice Chýnov Pohnání Rat. Hory 

10. 4. - Květná (pašijová) 
neděle  

mše svaté se svěcením 
ratolestí 

 

8.30 

10.00 

 

8.30 

 

 

8.30 Chýnov 

Hartvíkov 10.00 

 

11.30 

 

14 4. Zelený čtvrtek  

mše na památku Večeře 
Páně 

 

17.00 

18.30 

fara 

 

18.00 CHýnov 

 18.00 

15. 4. Velký pátek  

- křížová cesta v kostele 

- křížová cesta v přírodě 

- velkopáteční obřady 

 

15.30 
a 15.45* 

17.00 

  

13.30 Kříž.cesta 

 

15.00 Chýnov 

 

 

 

 

17.30 KC 

 

18.00 

16. 4. Bílá sobota  

- modlitby u Božího hrobu 

Novéna k Božímu 
milosrdenství 

 

9.00 – 15.00 

15.00 

    

Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně – vigilie – sobota 16. 4. 

přineste si svíčky 

 

19.00 

  

21.00 Chýnov 

 

 

 

19.30 

17. 4. den slavnosti – neděle 
Novéna k Bož. milosrdenství 

řeckokatol. mše sv. 

10.00 

15.00 

16.00 

8.30 8.30 Chýnov 

Hartvíkov 10.00 

Hroby 11.30 

11.30 

 

 

18. 4. Pondělí velikonoční  

Novéna k Božímu 
milosrdenství 

10.00 

 

15.00 

8.30 

Drho- 

vice 

8.30 Chýnov 

10.00 Radenín  

 11.30 

Ratibořice 

Klokoty - svátost smíření ve sv. týdnu 16.15 – 17.00 h (do velkopátečních obřadů),  

15.30 h * Velká klokotská křížová cesta v přírodě, 15.45 h Křížová cesta v kostele  

pro seniory (v případě nepříznivého počasí pro všechny) 

můžete sledovat online na www.klokoty.cz 

 
 

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ V KLOKOTECH 
začíná na Velký pátek 15. 4. 2021 - po Křížové cestě (v kostele) před růžencem 

16. - 18. 4. – v 15 h, 19. - 23. 4. – 16.15 h 

zakončena bude adorací 24. 4. v Neděli Božího milosrdenství v 15 h    

(možnost přistoupit ke svátosti smíření) 
 

 
„Byl jsem vzkříšen a jsem stále s tebou.“ (z liturgie) 

Požehnané Velikonoce vám přeje 
oblátská komunita a pastorační tým Evžen 

  

http://www.klokoty.cz/


Vzkříšený Pane, dej, ať tajemství velikonoční radosti zazáří v našich dnech jako jitřenka. 
Ty proměňuješ smrt v život, prosíme tě, proměň nenávist v lásku,  

pomstu v odpuštění, válku v mír. 
Ano, Kriste, ty jsi náš pokoj a skrze tebe prosíme o pokoj pro celý svět. 

Dej, abychom ve světlých i temných dobách vždy dokázali s radostným srdcem 
kráčet ke slávě, kterou jsi pro nás připravil. 

Amen. 
 

 

VELIKONOCE 2022 - prosíme o pomoc  

 velikonoční úklid kostela a okolí středa 13. 4. v 8 h 

 Prosíme, kdo by mohl přinést květiny a zelené na velikonoční výzdobu v kostele, a to 
do úterý večera 12. 4. Můžete přispět také finančně v zákristii. 

 Prosíme o pomoc při hlídání u Božího hrobu – 16. 4. - na Bílou sobotu – 9 - 15 h.  

Napište se, prosím, v zákristii.    

13. 4. středa - setkání ministrantů – nácvik na velikonoční liturgii v 18 h 

Na Bílou sobotu bude ministrantský nácvik na velikonoční liturgii v 8 h. 

Všem předem děkujeme! 
 

 

15. 4. VELKOPÁTEČNÍ sbírka u Božího hrobu 

24. 4. sbírka na presbytář 

Sbírka na nový liturgický mobiliář do Klokot: 

Odhadovaná cena všech prvků mobiliáře včetně souvisejících  

stavebních úprav je 2,8 – 3 mil. Kč. Číslo bankovního účtu 5810852339/0800 

Rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru. 
 

 

14. – 17. 4. 2022 

Velikonoční duchovní obnova pro mladé muže 17 – 30 let 

komunita misionářů oblátů v Plasích 

Přihlášky do 7. dubna: vlastimil@oblati.cz 

www.oblati.cz 
 

 

Sobota 21. května 2022, Klokoty 

Oblátská pouť k sv. Evženovi a Panně Marii úsměvu 

9.30 přednáška, 11.00 eucharistie 

14.00 prohlídka klokotského areálu 

15.00 modlitba chval 

Součástí programu bude i setkání členů Oblátského misijního díla (OMD) 
 

 

 



 

 

 

 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 

cena 2200 Kč 

hlavní vedoucí - Karolína Peroutková 
 

 

 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) 

pondělí + středa + pátek: program na Klokotech a v Táboře 

úterý + čtvrtek: výlet                                     

Přihlašování je možné do 31. července 2022 na tomto kontaktu: 

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

Pořádá: Vikariátní katechetické středisko Tábor, Římskokatolická farnost Tábor – Klokoty 
 

JOSEF VESELSKÝ - ČESTNÝ OBLÁT 
 

Josef Veselský (*20. 6. 1949 Dolní Hrachovice /okres Tábor) byl 7. prosince 2021 za své 
zásluhy o oblátskou rodinu v Česku jmenován čestným oblátem. Pan Veselský je svobodný 

a žije v komunitě na Klokotech. Byl chovatelem zvířat a po celý svůj život pracoval u 
orangutanů a jiných velkých zvířat v ZOO Ústí nad Labem. Svůj momentální úkol popisuje 

on sám takto: „starat se o obláty v Česku”. 
 

Jeho oblíbený biblický verš pochází 

z Janova evangelia: „A Slovo se stalo 

tělem a přebývalo mezi námi” (J 1,14a). 

Mou nejzajímavější zkušeností 

s obláty bylo, když obláti přišli do našich 

farností. Zajímavé také bylo, když 

připravovali mé jmenování čestným 

oblátem a chtěli to přede mnou za každou 

cenu tajit. 

Člena oblátské rodiny poznám podle 

následujících vlastností: vstřícnost, 

respektive obětavost. 

Ve své komunitě jsem se naučil 

ohleduplnosti, pokoře a naslouchání. 

Největší radost mám, když jsou lidé 

šťastní a tolerantní. A protože vařím pro 

obláty na Klokotech, těší mě, když jim 

chutná! 

Nejraději mám ovocné knedlíky 

a všechny omáčky. Miluji také čokoládu 

a všechno sladké. 

Tento film by měl znát každý: „První 

člověk” o astronautovi Neilu 

Armstrongovi a „Forrest Gump” 

s Tomem Hanksem. 

Volný den rád trávím s přáteli a na 

zahradě. Mám také andulky, o které rád 

pečuji. 

V poslední době mě nejvíc rozčílilo: 

vlastně nic. Jsem tichý člověk a jen málo 

věcí mě rozčílí. 

 

 



 

 1. 4. pátek 1. pátek - celodenní adorace 11 - 16.30 h, 17.40 - 19.30 h

svátost smíření 16.30 - 17 h, 17,40 - 19.30 h
křížovou cestu povedou děti 16.30 v kostele

 3. 4. neděle
Dražice 8.30 h - bohoslužba slova

 8. 4. pátek sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h
křížovou cestu povede Společenství modlitby matek 16.30 v kostele
Emauzy 16 h - Kající pobožnost pro děti

 9. 4. sobota Emauzy - Velikonoční dílna pro děti 9 - 12 h • Duchovní obnova 15.30 h P. Martin Sedloň
10. 4. neděle

výrobků z Velikonoční dílny • Dražice mše sv. v 8.30 h
11. 4. pondělí Emauzy úklid 17.45 h • Emauzy 18 h - Pastorační rada 
13. 4. středa velikonoční úklid 8 h •  nácvik ministrantů 18 h
14. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek • mše sv. v 17 h

Dražice mše sv. v 18.30 h (fara)
15. 4. pátek Velký pátek - den přísného postu Velkopáteční obřady  v 17 h -  Velkopáteční sbírka

u Božího hrobu • Velká klokotská křížová cesta 15.30 h, v kostele pro seniory 16.15 h 

svátost smíření a adorace nebude
16. 4. sobota Bílá sobota•nácvik ministrantů na velikon. obřady 8 h • možnost soukromé modlitby u Bo-

žího hrobu 9 - 15 h  • Novéna k Božímu milosrdenství - 15 h •Velikonoční vigilie - 19.00 h
17. 4. neděle

řeckokatolická mše sv. - 16 h • Dražice mše sv. v 8.30 h
18. 4. pondělí Pondělí v oktávu velikonočním mše sv. v 10 h • Novéna k Božímu milosrdenství - 15 h

Drhovice mše sv. v 8.30 h
Novéna k Božímu milosrdenství 19. - 23. 4. (úterý - sobota) od 16.15 h

21. 4. čtvrtek Emauzy - 18 h - společenství CHO
22. 4. pátek sv. smíření, adorace 17.40 - 19.30 h
23. 4. sobota svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
24. 4. neděle

17.30 h řeckokatolická mše sv. • přineste postní papírové kasičky
Adorace - zakončení Novény k Božímu milosrdenství - 15 h (svátost smíření)
sbírka na presbytář

25. 4. pondělí sv. Marka, evangelisty

29. 4. pátek svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h
farní zahrada u Emauz - táborák 18 h

z května 2022
1. 5. neděle

Najdete nás také na Facebook a Twitter.

                                                                   P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Klokoty – události duben 2022

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

5. neděle postní - mše sv. 8.30 a 10 h pro rodiny s dětmi

Květná (Pašijová) neděle - přineste si kočičky, mše sv. 8.30 a 10 h • po mši sv. prodej

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - mše sv. v 10 h • Novéna k Bož.milosrdenství - 15 h

Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h                                    

ne 8.30 a 10 h          

2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) • mše sv. v 8.30 a 10 h pro rodiny s dětmi

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.40 - 19.30 nebo kdykoliv po domluvě. 
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

Novéna k Božímu milosrdenství po kříž. cestě v kostele

Dražice bohoslužba slova v 8.30 h • svátek o. Jiří Můčka OMI

3. neděle velikonoční•mše sv. v 8.30 a 10 h pro rodiny s dětmi, 15 h májová pobožnost

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

na účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.

  Farní vikáři na Klokotech:  P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862

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


