MARIA NEŽILA V KLÁŠTEŘE
Panna Maria ve svém srdci uchovávala a ve své mysli rozvažovala vše, co jí řekl Pán,
ale i co sama prožívala. Rostla ve víře v Ježíše jako Mesiáše Izraele nikoli v chrámě, nikoli
za zdmi kláštera, ale uprostřed své každodenní práce a modlitby. Na základě andělova
poselství se Maria vydává ke své příbuzné Alžbětě, která čeká dítě, aby jí pomohla.
Poněvadž ve svém lůně i ve svém srdci nese Pána, promění se obyčejný pozdrav dvou žen
v chvalozpěv. Obě ženy se stanou nástrojem Božího působení: Jan Křtitel je dokonce
naplněn v lůně své matky Duchem svatým, jak bylo předpovězeno Zachariášovi
archandělem Gabrielem (srov. Lk 1,15).
Tam, kde se člověk otevře Božímu působení, nechá ve svém životě Boha jednat a přidá
svoji lásku k lásce Boží, tam se z obyčejných věcí každodenního života stává bohoslužba.
Všechno všednodenní tak může a má být posvěceno, požehnáno a proměněno.
K této cestě s Marií vám žehná O. Jiří Můčka, OMI
(Zpracováno podle knihy Vojtěcha Kodeta: Učednictví,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství)
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)
Tradiční oblátská pouť k sv. Evženovi de Mazenod se letos ponese v ještě
slavnostnějším duchu. Připomínka narození našeho zakladatele pro věčný život
(21. května 1861) se totiž letos propojuje s 200. výročím zkušenosti sv. Evžena
de Mazenod s úsměvem P. Marie, který zakusil při žehnání sochy v našem mateřském
domě v Aix a který ho utvrzoval o tom, že založení řeholní rodiny misionářů oblátů je
dobrým dílem, které v budoucnosti přinese mnoho dobrých plodů. U této příležitosti se
v sobotu 21. května 2022 setká na Klokotech oblátská rodina se svými přáteli, aby si tuto
událost připomněli, ale především se i dnes společně utvrdili v tom, že jako rodina
můžeme i nadále nést dobré plody a vnášet do dnešního světa naději evangelia.
Srdečně zveme všechny farníky!

Bože, náš Otče, děkujeme Ti, že jsi povolal svatého Evžena k následování Krista Spasitele
a ke zvěstování evangelia.
Naplněn vášnivou láskou k Ježíši Kristu, Tvému Synu, a spolu s ním naplněn soucitem
k jeho lidským bratřím a sestrám, vydal se bezvýhradně do služeb zvěstování radostné
zvěsti nejchudším; a vzbudil misijní povolání po celém světě.
Prosíme Tě: daruj nám na jeho přímluvu zkušenost vášnivé lásky ke Kristu; daruj nám
znamení, která nás povedou ke svatosti a k našemu poslání.
Uč nás budovat skupiny a společenství, která jsou znameními Tvé lásky a která se zavazují
k hlásání radostné zvěsti mezi chudými.
Kéž nás Panna Maria Neposkvrněná, naše Matka, vede k setkání s Kristem a podporuje
naše snažení učinit jej známým světu, jehož je Spasitelem. Amen.
(Hervé Aubin)

29. KVĚTEN – SVÁTEK BL. JOSEFA GÉRARDA
Josef Gérard se narodil 12. května 1831
v Bouxieres-aux-Chènes ve Francii a už
jako jáhen byl vyslán v roce 1853
do Natalu. Jeho první misií byla služba
u kmene Zulu. Roku 1862 se přesouvá
dále do Lesotha, kde strávil zvěstováním
evangelia zbytek svého života. Označení
„apoštol Basuthů“ popisuje jeho úplnou

identifikaci s potřebami a utrpením
Basuthů. Svědectvím o jeho životě
a poslání je dnešní vzkvétající církev.
Zemřel 29. května 1914, jen jeden měsíc
po 60letém výročí kněžského svěcení. Jan
Pavel II. jej 15. září 1988 prohlásil
za blahoslaveného.
Mgr. H. Koukalová

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V KOSTELE
pondělí – sobota - po mši svaté
neděle v 15 h
8. 5. 2022 Den matek
Přejeme všem maminkám a babičkám Boží požehnání a ochranu P. Marie!
8.5. Družná neděle - 11 h, Emauzy
Srdečně zveme na společné „kafe“ po mši s besedou.
My si s sebou vezmeme i jednoduchý oběd a poté poobědváme v Emauzích.
Budeme rádi, když se přidáte. (Každý nechť si vezme, kolik sní.
Poté to můžeme dát na společný stůl)
V případě hezkého počasí bychom byli venku a pojali setkání jako piknik.
Veronika a Vojtěch (případné dotazy 724 011 936)

OBLÁTSKÁ POMOC UKRAJINĚ
Na Ukrajině v současnosti působí naši
spolubratři misionáři obláti na 11 místech.
Některé naše komunity a nám svěřené
farnosti se nyní ocitly přímo uprostřed
válečných bojů, jde především o domy
v Černihivu, Poltavě, Tyvrivu… I tam ale
samozřejmě zůstáváme i nadále přítomni
spolu s našimi lidmi. Život se v našich
farnostech často přesunul do podzemí
komunit nebo kostelů. Spolubratři se dál
snaží své farníky podporovat, slavit spolu
s nimi svátosti, být jim nablízku…
Pokud se rozhodnete pomoct Ukrajině
přes účet českého Oblátského misijního
díla, váš příspěvek bude použit:
- na nákup potřebných věcí, které jsou
pravidelně odváženy z polské komunity
Niniwa přímo do Kyjeva. Autobusy se
pak z Kyjeva vrací plné lidí, kteří před
válkou prchají
- na pomoc ukrajinským uprchlíkům
ubytovaným v polských oblátských
domech
- na pomoc ukrajinským uprchlíkům
v polské oblátské komunitě v Zahutyni
přímo na hranicích s Ukrajinou.

Své příspěvky, prosíme, posílejte na
český účet OMD: 244 816 241/0300
Do
poznámky
připište
heslo:
UKRAJINA.
Za vaše dary moc děkujeme. Zároveň
vás chceme jménem nás misionářů oblátů
požádat o to, abyste ve své otevřenosti
vůči Ukrajině, a především vůči
ukrajinským uprchlíkům u nás i nadále
vytrvali. Nenechme se, prosíme, ve svém
křesťanském a obecně lidském postoji
soucitu a pomoci vůči strádajícím ovlivnit
sílícími hlasy, které chtějí a budou i dál
chtít
tuto
podporu
zpochybňovat
a zneužívat lidské chudoby k prosazování
nacionalistických
a
populistických
ideologií.
Takové
jednání
nemá
s poselstvím evangelia nic společného.
Moc vám děkujeme a společně se,
prosíme, modleme za co nejrychlejší
mírové řešení.
Vaši misionáři obláti a česká OMI
rodina

Adresná finanční pomoc ukrajinským misionářům oblátům a jejich lidem přímo na místě.
Pomoc do ukrajinských oblátských komunit a farností. Pomoc uprchlíkům v oblátských
domech.
Účet Oblástského misijního díla v Česku:
244 816 241/0300 do poznámky: UKRAJINA
Noc kostelů na Klokotech (10. 6. 2022)
Kdo by měl chuť pomoci, ať se přihlásí u p. Peroutky 607 985 263
 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

pondělí 9. května 2022, Tábor - Klokoty

DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ - SPOLU NA CESTĚ
8.30 - registrace
9.00 - mše svatá v kostele Proměnění Páně
10.30 - Spolu na cestě – putování po stanovištích
15.00 - závěrečné požehnání na cestu – Klokoty
bližší informace: Mgr. Marie Šittová 776 707 268
na akci se bude fotografovat
Srdečně zvou kněží a katecheté táborského vikariátu.
 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
 Sobota 28. května  9 – 11h  farní dům Emauzy 

KLOKOTSKÁ BURZA
Doba, kterou máme za sebou nás vyčerpala, a dobu, kterou máme před sebou, neznáme.
Každopádně se můžeme na chvíli zastavit, a ať už touto akcí máme záměr udělat radost
druhým, sobě nebo své rodině, všechny varianty jsou správné.
A tak tedy pojďte společně přebrat svůj šatník a jiné věci, které jen tak leží na poličce a
práší se na ně a mají ještě v sobě nějaký potenciál potěšit druhé. Přineste je a na konci
května pak proběhne veřejná burza těchto věcí pro širokou veřejnost!
Sběr těchto věcí se bude konat vždy v pondělí od 2. – 23. května
od 17:45 – 18:45 hod. v Emauzích na Klokotech
Nebereme: věci staré, roztrhané či rozbité, staré kabáty, staré košile či obleky, knihy
Veškeré věci, které se nerozeberou, putují o dům dál.
Při konání akce můžete dát dobrovolný příspěvek.
Věci, prosím, noste v igelitových pytlích.
Prosíme o kytky a zelené z vašich zahrádek na výzdobu našeho kostela.
Přinést je můžete vždy do čtvrtečního večera do 17.30 h.
Také prosíme, kdo by mohl pomoci s úklidem – každý pátek ráno od 8 h.
Farní misijní ples 11. 6. 2022 se nekoná, nový termín 12. 11. 2022

15.5. Sbírka na klášter v Drastech
22. 5. Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
pátek 27. 5. – mše sv. v 17 h se svátostí pomazání nemocných
Do naší POSTNÍ KASIČKY v kostele na provoz škol v Pákistán
se vybralo 17 861 Kč,
do postních papírových kasiček pro lidi z Ukrajiny (Klokoty, Dražice) 1 963 Kč.
Výtěžek výrobků z Velikonoční dílny pro lidi z Ukrajiny - 8 980 Kč.
Pán Bůh zaplať všem!
Sobota 7. 5. 15h, Emauzy
Měli byste chuť vyrobit si vlastní
RŮŽENEC NEBO RŮŽENCOVÝ NÁRAMEK?

Na 1. květnovou sobotu, vás zveme na setkání v Emauzích.
Přijede za námi Martina, která růžence na zakázku vyrábí už několik let.
A stejně tak ostatní učí je vyrábět.
Vyrobíme si růženec a poté se ho společně přede mší v kostele pomodlíme.
Můžete vzít i děti.
Od 1. 5. (neděle) bude možné zapisovat v zákristii
INTENCE NA MŠE SV. ŘÍJEN – LISTOPAD – PROSINEC 2022.
Prosíme, pomozte nám dostavět klášter v Drastech
STAVTE S NÁMI
zdravíme Vás z Drast na Praze-Východ, kde od roku 2018 obnovujeme hospodářský
dvůr, aby mohl sloužit částečně nám jako klášter, částečně pro veřejnost. Od roku 2020
zde provizorně bydlíme v budoucím domě pro hosty, aktuálně probíhá stavba kláštera
a kaple.
Vlivem pandemie covidu jsme musely ukončit provoz kamenné prodejny s našimi
ručními výrobky a začaly jsme provozovat e-shop. Obracíme se na Vás s prosbou
o pomoc. Můžete nás podpořit:
modlitbou či pomocí při brigádách
rozšířením povědomí o našem projektu
jednorázovým či pravidelným příspěvkem na účet (115-3844130247/0100)
„zakoupením“ prvků kláštera www.karmeldrasty.eu
nákupem našich výrobků na e-shopu www.galerie.karmeldrasty.eu
Děkujeme za jakoukoliv podporu a přejeme Vám mnoho Božího požehnání.
sestry bosé karmelitky. Více informací najdete na https://karmeldrasty.eu nebo
https://galerie.karmeldrasty.eu.

Klokoty – události květen 2022
1. 5. neděle
2. 5. pondělí
3. 5. úterý
6. 5. pátek
7. 5. sobota
8. 5. neděle
9.5. pondělí
13. 5. pátek
14. 5. sobota
15. 5. neděle
16. 5. pondělí
20. 5. pátek
21. 5. sobota
22. 5. neděle
23. 5. pondělí
26. 5. čtvrtek
27. 5. pátek
28. 5. sobota
29. 5. neděle
30. 5. pondělí
31. 5. úterý
4.-5.6. so-ne
5. 6. neděle

Pokud není uvedeno
jinak, mše sv. každý den
po-so 17 h
ne 8.30 a 10 h

3. neděle velikonoční • mše sv. v 8.30 a 10 h
15 h májová pobožnost
Dražice mše sv. v 8.30 h
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Emauzy - 17.45-18.45 sběr věcí na burzu
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30 h
Památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka
svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h
1. sobota v měsíci • Emauzy - 15 h - Výroba růženců • mše sv. v 17 h
4. neděle velikonoční • mše sv. v 8.30 a v 10 h mše pro rodiny s dětmi
15 h májová pobožnost • Emauzy - Družná neděle - 11 h • Den matek
Dražice mše sv. - 8.30 h
Emauzy - 17.45-18.45 - sběr věcí na burzu • Emauzy - úklid - 17.45 h
Tábor a Klokoty - Dětská vikariátní pouť
Fatimský den • svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h • *P. Jiří Můčka, OMI
Svátek sv. Matěje, apoštola
5. neděle velikonoční • mše sv. v 8.30 h, 10 h • 15 h májová pobožnost • sbírka
na klášter v Drastech • Dražice bohoslužba slova 8.30 h
Náchod - Pouť u kapličky - 14 h
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Emauzy - 17.45-18.45 - sběr věcí na burzu
svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h
Slavnost sv. Evžena de Mazenod, zakladatele oblátů • oblátská pouť ke sv. Evženovi
a P.Marii úsměvu - 9.30 přednáška, 11 mše sv., 14 prohlídka, 15 modlitba chval
6. neděle velikonoční • mše sv. v 8.30 a v 10 h mše pro rodiny s dětmi
15 h májová pobožnost • řeckokatolická mše sv. 16.00 h
Dražice bohoslužba slova 8.30 h • sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
Emauzy - 17.45-18.45 - sběr věcí na burzu
Slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek
Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého
svátost smíření a adorace 17.40-19.30 h•mše sv. v 17 h s pomazáním nemocných
Emauzy - 9 - 11 h - Klokotská burza
7. neděle velikonoční • mše sv. v 8.30 h a 10 h • 15 h májová pobožnost
Dražice mše sv. - 8.30 h
Památka sv. Zdislavy
Svátek Navštívení Panny Marie
červen
Misijní klubíčko s vernisáží a Večerem Chval se spolčem Hagios
Boží hod svatodušní

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30-17.00 h, pátek 17.40 - 19.30 h, nebo 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
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.
najdete nás také na Facebook a Twitter
Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
Farní vikáři na Klokotech: P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241
P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306
Koordinátorka OMD - Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

