
Milí farníci a farnice. 

Prožíváme květen – měsíc Panny 

Marie.  Měsíc květen bývá oblíben 

z různých hledisek. Na naší polokouli 

pokračuje jaro svými četnými a barvi-

tými květy; klima je vhodné na pro-

cházky a výlety. V liturgii spadá květen 

vždycky do velikonočního období, 

doby, ve které zní "aleluja" a Kristovo 

mystérium se vyjevuje ve světle 

Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je 

to i doba očekávání Ducha svatého, 

který o Letnicích s mocí sestupuje 

na rodící se církev. S oběma těmito 

kontexty, "přirozeným" a liturgickým 

dobře ladí církevní zvyklost zasvětit 

měsíc květen Panně Marii. Ona je 

vlastně tím nejkrásnějším květem stvo-

ření, "růže", jež se rozvinula v plnosti 

času, kdy Bůh posláním svého Syna 

daroval světu nové jaro. A současně je 

pokornou a diskrétní protagonistkou 

prvních kroků křesťanského spole-

čenství: Maria je jeho duchovním 

srdcem, protože sama její přítomnost 

uprostřed učedníků je živou pamětí 

Pána Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha. .. 

(Benedikt XVI.) 

Na 112. plenárním zasedání České 

biskupské konference v Praze se 

biskupové jednohlasně rozhodli pod-

pořit a doporučit všem diecézním 

a řeholním kněžím, aby zasvětili své 

farnosti Neposkvrněnému Srdci 

Panny Marie. Naše farnosti (Klokoty 

a Dražice) zasvětíme v neděli 13. 5. 

V sobotu 19. 5. vás chci srdečně 

pozvat na Oblátskou pouť. Přijďte 

slavit s oblátskou rodinou. 

    P. Jiří Můčka, OMI

**************************************************************************************************************************************************************** 

1. KVĚTNOVÁ SOBOTA na Klokotech     5. května 2018  

P. Jaroslav Karas,  administrátor Mladé Vožice   Mariino ano Boží vůli … 

16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek    16.30 h růženec a svátost 

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



Dětská vikariátní pouť 
(v rámci Týdne pro rodinu 2018 

s mottem Čas být spolu zveme 

i maminky, tatínky, babičky, dědečky…) 

Opařany 14. 5. 2018 - pondělí 

Svatý František Xaverský - 
jezuita, misionář 

Program: 
8.30 - registrace na faře 

9.00 - mše sv. v kostele 

10.00 - občerstvení v refektáři kláštera 

10.30 - putování k řetězovému mostu 

ve Stádlci 

15.00 - závěrečné požehnání  

a rozeslání misionářů 

Info: Mgr. Marie Šittová 776 707 268 

Srdečně zvou kněží a katecheté. 

Přihlásit (kvůli autobusu) se můžete 

u Janky  Pecherové 731 139 306 

do 6. 5. neděle; odjezd autobusem 

z nádraží - 8 h, z Klokot – 8.05 h 

 

Misijní klubko 

téma:  „Duch Hospodinův se na mě 
snesl.“ Kde: Emauzy - Klokoty 

Kdy: 19. – 20. 5. (začátek od 18) 
Pro koho: děti (+ rodiče) 

S sebou: přezůvky, spacák + polštářek, 
plyšáka bez kterého neusneš, 50 Kč na 

oběd, ale hlavně dobrou náladu!  
Každoroční přespávání je pro nás již 

tradicí. Tentokrát ovšem poprvé 
zažijeme vigilii k Duchu Svatému, která 
bude od 20.30 – 21 hodin. Pozvi nejen 
rodiče, ale i babičku, dědečka, brášku i 

sestřičku. Vítáni jsou také všichni 
farníci.                    Těšíme se na vás 

Jája, Kája, Janka, Nela a další 

 

1. ČERVNOVÁ  SOBOTA 

 na Klokotech     2. června 2018  

Mons. Adolf Pintíř, hlavní kaplan Českého 

velkopřevorství Maltézského řádu 

Festival oblátských 

povolání  
12. 5. 2018 Plasy 10-24 h 

Nech se sbalit Hospodinem! 

WORKSHOPY 10.30 

M. O. Vácha 14.30 

WORSHIP 20.00 
OMI CAFÉ, TICHÁ STORY, 

RUNNING FOR VOCATIONS,  

PROGRAM PRO DĚTI 

vlatimil@oblati.cz 733 755 901 

Jiri@oblati.cz 731 402 862 
 

Ještě můžete přihlašovat děti  

na Letní tábory 

8.-15.7. a 29.7.-5.8, také 

 na Příměstský tábor 6.-10.8. 

Informace v dubnovém Fiatu, 

na nástěnkách a našem webu. 
 

Exercicie všedního dne 
16. - 18. května 2018 

(středa – pátek) Emauzy 

s P. ThLic. Martinem Sedloněm, OMI 

„Být svátostí naděje“ 
Středa 

od 16 h sv. smíření, 17 h mše sv. 

s tematickou promluvou, 

od 18 h přednáška v Emauzích 
Čtvrtek 

9 – 11.30 h dopolední blok, 11.30 – 14 

h prostory Emauz k dispozici k osobní 

meditaci, duchovnímu rozhovoru, 

občerstvení z vlastních zásob, 14 – 16 h 

odpolední blok, od 16 h sv. smíření, 

 17 h mše sv. s tematickou promluvou, 

od 18 h setkání s dotazy nejen k tématu 
Pátek 

Stejné jako čtvrtek, pouze změna, 

od 17. 45 h adorace s možností 

přistoupit ke sv. smíření a  duchovnímu 

rozhovoru do 20.30 h 

JE MOŽNÉ SE ZÚČASTNIT I JEN 
JAKÉKOLIV ČÁSTI PROGRAMU!!! 

mailto:vlatimil@oblati.cz
mailto:Jiri@oblati.cz


DIECÉZNÍ POUŤ 

SUŠICE 
8. 6. - 9. 6. 2018 

PÁTEK 8. 6. 2018 18:00 - 23:00 

Večer  mladých  -  ostrov  Santos: 

táborák, koncert Radka Bangy, 

katecheze, modlitba, překvapení 

SOBOTA 9. 6. 2018 9:30 - 16:30 

program pro děti - ostrov Santos: 

*Cesty sv. Františka Xaverského 

*městská hra pro starší děti - lov 

zážitků 

speciální přednáška pro mládež: 

Václav Vacek, koordinátor projektu 

signaly.cz 

přednášky pro dospělé: 

*otec Leo Maasburg, nejbližší 

spolupracovník Matky Terezy 

*Pavel  Fischer, kandidát 

na prezidenta 

*Kateřina Brichcínová, teoložka 

*David Henzl, generální vikář 

*biskup Vlastimil 

Náměstí: 

Expo dobročinných organizací 

z naší diecéze 

Kulturní program pro děti a dospělé 

 

15 h mše sv. s pastýřem naší místní 

církve biskupem Vlastimilem 

Bližší informace na www.bcb.cz 

 

Do naší Postní kasičky v kostele 

na projekt MMD na elektřinu školy 

v Kongu se vybralo 11 217 Kč,  

za výrobky z velikonoční 

 dílny 2 163 Kč  

a do postních papírových  

kasiček 5 271 Kč. Pán Bůh zaplať! 

 

Exercicie pro rodiny s dětmi    
20.-25.8. 2018 

fara Nečtiny (divoký Západ) 

Misijní obsahem i podmínkami  

Týden s misionářem milosrdenství 

P. Martinem Sedloňem, OMI 

Dopolední duchovní program 

Společné vaření 

Odpolední výlety, hry a účast  

na kulturním programu mládežnické 

brigády Workship 

500 Kč na týden a na osobu 

Více info a přihlašování na 

Missio.cb@gmail.com (603 224 665) 

 

Ve čtvrtek 3. května 2018 v 18 h bude 

v Emauzích první setkání 

pro dospělé, kteří by chtěli přijmout 

křest. Tato příprava je určená také 

pro ty, kteří byli v dětství pokřtěni, 

ale již nepřijali eucharistii a svátost 

biřmování. Prosím pozvěte své blízké, 

rodinné příslušníky, přátele, sousedy… 

Přípravu povede oblátská komunita 

z Klokot. 

Zájemci, hlaste se u o. Jiřího, OMI 

731 402 862, Jiri@oblati.cz 
 

Workship 2018 
19.-25.8. 

Věk 18 až 35 let 

Manětín, Nečtiny, Plasy 

Přijeď pomoci tam, 

kde to má smysl! 
www. workship.farnostplasy.cz 

S
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie  

v Klokotech 
 

18.00 - 18.10 Klokotské zvony – zahájení 

18.10 - 19.00 Svatí v Klokotech - pokračování 

19.00 - 20.00 Koncert Chrámového sboru farností Tábor a Klokoty 

20.00 - 21.00 Cesta čaje 
                           Olga Švecová o návštěvě projektů PMD na Srí Lance 

21.00 - 22.00 Malá hudební zastavení 
 Pavla Janková Kohelová, Petr Novotný, Jiří Sycha a hosté 

22.00 – 23.00 Komentovaná prohlídka 

23.00  Zakončení s požehnáním přítomným a celému městu 
 

Paralelní program v areálu kostela:       
18.00 - 19.00  Klokoty pro děti 
    Klaun Benjamínek nabídne nejmenším hračky, se kterými si 

hrají děti každé úterý v Klubu Benjamínku (hasičská a policejní stanice, nemocnice, 

kaple…). Starší se mohou seznámit s činností Misijního klubíčka. Učíme se modlit, 

obětovat, sloužit a být tvořivými pro druhé. Nebudou chybět zajímavé hry, soutěže… 

17.45 – možnost projít Velkou Klokotskou křížovou cestu s modlitbami 
 

Po celý večer:  
Prohlídky věže a kaplí (Výstavy - Historie Chrámového sboru farností Tábor 

a Klokoty, Malířky víry - Marie Floriánová Stritzková a její dcera Juliana Jirousová. 

Možnost nahlédnout do klokotské kroniky, do kostnice - zapálit svíčku nebo napsat 

prosbu za sebe nebo své blízké, promítání - historie a současnost Klokot, soutěž 

pro všechny).  Možnost rozhovoru s knězem. 

Občerstvení – Klokotské lívanečky!!! 
 

Kdo by byl ochotný pomoci, může se přihlásit u pí Pecherové 

 



První svaté přijímání přijmou 
 

   v neděli 27. května 2018  …..  v 10 h v Klokotech: 
 
  

Veger Lukáš 

Douda František 

Koukal František 

Kašparová Eliška  

Blažek Filip 

Blažková Barbora  

 

Doprovázejme je modlitbami, 

aby tento dar, kdy se setkají 

s Pánem v eucharistii, rozvíjeli i  nadále. 
 

 

 

 

www.cirkevnituristika.cz 
Portál prezentuje poutní místa, 

poutě, duchovní cvičení, akce  

  a zajímavosti, které mají 

křesťanství jako společného 

jmenovatele, a dále možnost 

ubytování v poutních domech, 

v klášterech a ostatních budo-

vách k tomuto uzpůsobených, 

případně krátkodobého nájmu 

far pro dovelenou. 

 

 

Pouť do Rakouska 
Farnost Chýnov  

Na sobotu 16. června chystá 

poutní zájezd do Rakouska, 

tentokrát do oblasti Solné 

komory. V plánu je navštívit 

klášter Lambach, jezero 

Traunsee a další památky. 

Bližší informace u otce Karla 

nebo Václava Mikuly. 

            

 



Pěší putování do Klokot,  Milevského a Bechyňského kláštera 
Srdečně zveme…  Pouť můžete vykonat kdykoliv… 

 



Májové pobožnosti v kostele 
Pondělí – sobota - po mši svaté 

neděle v 15 h 

(20. 5. – neděle - Májovou pobožnost 

povedou děti) 

 
 

Svatojánské pobožnosti: 
*Klokoty – 16. 5. – středa  

17 h –mše sv., poté bude pobožnost  

u ambitové kaple sv. Jana 

Nepomuckého (v poutním areálu) 

*Náchod -19. 5.  – sobota 
14 h – setkání u kapličky k uctění 

památky J. Nepomuckého, tradice 

obnovena 27. 5. 1995 
 

 

VEČER CHVAL 18. 5. 2018 - 

Kostel Nanebevzetí P. Marie  Klokoty 

Pojďte s námi společně chválit Pána 

písněmi, spontánní modlitbou, gesty … 

17 h mše svatá  17.45 h večer chval 

v kostele 

Za svého života Tě chci velebit, 

pozvedat ruce ve Tvém jménu (Ž63) 

 
 

Intence od 1. května 

Od 1. 5. (úterý) bude možné zapisovat 

v sakristii intence na mše sv. na říjen – 

listopad – prosinec 2018. 

 Je možné dávat také na mše svaté, 

které budou odslouženy mimo pořadí – 

v případě koncelebrace druhého kněze. 
 

 

Pěší pouť na Sv. Horu – 24.-27.5. 

Info a registrace: P. J. Karas 

604214741 (Ml. Vožice) 

e-mail:faravozice@seznam.cz 

 

 

 

OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot 

 4. 5. – První pátek v měsíci – 

celodenní adorace - 11-16.30 h, 

17.30-18.45 h adorace 

s modlitbami a zpěvem, 18.45 - 

20.30 h tichá adorace. 

Adorace a svátost smíření v kostele 

každý pátek 17.30 – 20.30 h 

Prosíme, napište se v sakristii 

na  adorační službu. 

 9. 5. – středa – 17.45 h - Emauzy – 

Posezení nad Biblí 

 13. 5. – neděle – oslavíme Den 

matek + Zasvěcení farností 

Neposkvrněnému srdci Panny 

Marie + sbor bude zpívat 

Svatojánské litanie 
 13. 5. – neděle – 18 h - Setkání 

CHO – Emauzy 

 13. 5. – neděle – sbírka na nové 

toalety 

 15. 5. – úterý – 18 h - Emauzy – 

Farní rada 
 23. 5. – středa - Emauzy - 17.45 h - 

Setkání seniorů 
 25. 5. – pátek - 17.45 h - venkovní 

Klokotská křížová cesta 

 27. 5. – neděle – 16 h – 

řeckokatolická mše sv. 
  

Taizé - České Budějovice 

Večer důvěry – 9.5.2018 – středa  

19 h Studentský kostel Svaté rodiny 

Ztišení, modlitby, workshopy, 

společenství, zpěvy z Taizé. 

Příjďte se ztišit a zapálit svíčku. 

www.dnyduvery.cz 

 

Ministrantský tábor Avengers 

pro kluky ve věku ZŠ 

2.-7.7.2018 – Nová Cerkev 

cena 1000 Kč 

přihlašování na www.svcsit.cz 

Vedoucí: Jan Hejda 722 798 460, 

jenah@email.cz

http://www.dnyduvery.cz/
http://www.svcsit.cz/


 

  1.5. úterý Sv. Josefa dělníka      Modlitby matek - Emauzy - 15.45 h

Státní svátek       NEBUDE BENJAMÍNEK      mše sv. 17 h

  2.5. středa Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

                                                      18.15 h mše sv. v nemocnici

  3.5. čtvrtek svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

Emauzy - 18 h - Setkání dospělých zájemců o křest

  4.5. pátek první pátek v měsíci -celodenní adorace-11-16.30 h,17.30-18.45 h adorace s modlitbami,

  5.5. sobota

  6.5. neděle 6. neděle velikonoční                           10 h mše sv.            15 h májová pobožnost

  8.5. úterý

  9.5. středa Emauzy - 17.45 h - Posezení u čaje nad Biblí               18.15 h mše sv. v nemocnici

10.5. čtvrtek Slavnost  Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek

11.5. pátek

12.5. sobota Plasy - Festival oblátských povolání

13.5. neděle

14.5. pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola         Dětská vikariátní pouť Opařany

15.5. úterý Emauzy - 18 h Farní rada

16.5. středa Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Po mši sv. pobožnost u ambitové kaple sv. J. Nepomuckého (v poutním areálu)

16.-18.5.- Exercicie všedního dne - P.ThLic.Martin Sedloň,OMI          18.15 h. mše sv. v nemocnici

18.5. pátek

19.5. sobota Oblátská pouť -9.30 začátek, 11 mše sv., 12.30 občerstvení, 14 přednáška z "cesty čaje"

Náchod - 14 h - Pobožnost ke sv. J. Nepomuckému            17 h obvyklá mše sv.

Misijní klubko - Emauzy - 18 h  (sobota-neděle) + vigilie (kostel) 20.30-21 h 

20.5. neděle

22.5. úterý Emauzy - 18 h - přednáška ČKA-Z Ghany až do Tábora

23.5. středa

24.5. čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

25.5. pátek

26.5. sobota památka sv. Filipa Neriho, kněze

27.5. neděle

15 h májová pobožnost            16 h řeckokatolická mše sv.

30.5. středa Památka sv. Zdislavy

31.5. čtvrtek

2.6. sobota První sobota v měsíci - Mons. Adolf Pintíř 

3.6. neděle

  Farní vikáři na Klokotech:  P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431  

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

           Pastorační asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306
                                          Mgr. Jana Ryjáčková, tel.: 730 572 937 (731 402 906)

Slavnost Seslání Ducha sv.  10 h-dětská mše sv.+sbor   15 h dětská májová pobožnost

           svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h

Emauzy - CHO - 18 h                 Den matek          *P. Jiří Můčka, OMI

      svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h +  Večer chval 17.45 h

Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů                                18.15 h. mše sv. v nemocnici

Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den

po-so 17 h,

ne 10 h,

stř-nemocnice 18.15 h

Klokoty - události - květen 

Panny Marie, Prostřednice všech milostí                     NEBUDE BENJAMÍNEK

Státní svátek            mše sv. 17 h                 Emauzy - 18 h - setkání začít znovu…

Zasvěcení farnosti Neposkvrněnému srdci Panny Marie   +sbor Svatojánské litanie

Slavnost Nejsvětější Trojice               10 h mše sv. s udílením 1. sv. přijímání

Těla a krve Páně

Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h., v pátek 17.30 - 20.30 nebo kdykoliv po domluvě. 

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

První sobota v měsíci - P. Jaroslav Karas, 16 h Klokotské hodinky, 16.30 h - růženec

18.45-20.30 h tichá adorace, mše sv. 17 h, svátost smíření 16.30-17, 17.30-20.30 h

a svátost smíření, 17 h mše sv., po mši sv. svátostné požehnání, poté beseda v kostele

7. neděle velikonoční          10 h mše sv.- sbírka na toalety       15 h májová pobožnost 

Těla a krve Páně+eucharistický průvod                10 h mše svatá

z června

Májové pobožnosti jsou pondělí - sobota po mši svaté, neděle v 15 h

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

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

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

na účet České spořitelny 4634722329/0800, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.

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

Diecézní ředitelka PMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665

po mši venkovní křížová cesta  

Noc kostelů - mše sv. 17 h  (svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti  nebude)


