
 

 

 

 

 

 

Milé farnice, farníci a lidé dobré vůle, 

v květnu proběhne v oblátské farnosti v Táboře – Klokotech festival víry „Pošli to dál!“ 

Misionáři obláti se svými spolupracovníky z farnosti a také asociovanými laiky tak navazují 

na tradici lidových misií, která stála u zrodu misijní kongregace OMI. Hlavním nosným 

sloupem festivalu bude kurz víry, který poběží každý večer a bude zájemce o křesťanství 

seznamovat se základy víry a snažit se hledat odpovědi na otázky dnešního člověka. 

Festival bude ohraničen dvěma večery chválové modlitby a pásma svědectví, Božího slova 

a setkání Light4You. Misionáři nebudou pouze hostiteli, ale budou se také vydávat za lidmi 

domů, do nemocnic, domů pro seniory, na ulice a náměstí. Těšte se spolu s námi a neváhejte 

přijít. 

Pokud víte o někom, kdo by během týdne festivalu víry stál o návštěvu kněze a misionářů, 

nahlaste jeho jméno v zákristii klokotského kostela. Jedná se hlavně o nemocné a špatně 

pohyblivé lidi na území farnosti Klokoty a Dražice (včetně obcí, které spadají do těchto 

farností). Budeme rádi, když se zapojíte. Dobrovolníci se mohou zapisovat v sakristii 

klokotského kostela nebo u o. Jiřího, omi. Setkání všech dobrovolníků bude v pondělí 6. 

5. v 17 h v Emauzích. 
Vaši obláti 

Poutní místo Klokoty se v roce 2019 připojilo k výzvě papeže Františka. 

Papež v duchu loga "Pokřtění a poslaní" církev vyzývá, aby rozjímala o svém poslání 
zvěstovat Krista světu, o poslání vyplývajícím z našeho křtu. V tomto duchu se také 

ponesou promluvy hostů tradičních 1. sobot na Klokotech. 
 

1. KVĚTNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH   4. KVĚTNA 2019  
P. KAREL SOUKAL (ředitel PMD pro řeckokatolickou církev v ČR)  

a jáhen LEOŠ HALBRŠTÁT (národní ředitel PMD)  

   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 

 

Česká křesťanská akademie zve na přednášku: 

MAREK ORKO VÁCHA: KDO JE BŮH? 
12. 5. 2019 - neděle - 18.30 h – Emauzy 

 

8. 6. – sobota 

POUTNÍ ZÁJEZD DO RAKOUSKA S OTCEM KARLEM ZAISEREM, OMI 
bližší informace v květnu na nástěnkách a na: www.klokoty.cz 



MISIJNÍ POUŤ A BĚH PRO UGANDU 1. ČERVNA NA KLOKOTECH 
    

1. června se na Klokotech uskuteční 

Misijní pouť. Můžeme se těšit 

na představení Víti Marčíka mladšího, 

vyrábění i pohyb při putování po misijních 

stanovištích v blízkém okolí, ale i posezení 

v Misijní kavárničce. Ke kávě si 

samozřejmě budeme připravovat srílanský 

moučník. S P. Petrem Dombkem, omi, 

prožijeme mši sv. a spolu s ním se 

přesuneme k zápisu do Běhu pro Ugandu. 

Odvážné čeká běh se slušným převýšením 

mezi řekou Lužnicí a Klokoty o celkové 

délce 3,5 km, ale naše zápisné či dar 

pomohou sestře Demmy z Ugandy 

obstarat další jídlo pro "její" děti, které 

doslova sbírá na ulici v blízkosti svého 

Domova Bambino! Zápis v 18 h před 

Poutním místem Klokoty. 

Kdo vydrží, čeká na něj možnost opéct 

si večeři na ohni a společně pobýt.  

HK 

 

1. červnová sobota na Klokotech - 1. 6.  

MISIJNÍ POUŤ - KLOKOTY 
14 - 19 h 

 

SVATOJÁNSKÁ POBOŽNOST NÁCHOD  
18. 5. – sobota - 14 h  

P. Martin Sedloň, OMI 

setkání u kapličky  

k uctění památky J. Nepomuckého 

tradice obnovena 27. 5. 1995 

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V KOSTELE 
Pondělí – sobota - po mši svaté 

neděle v 15 h 

(26. 5. – neděle - Májovou pobožnost 
povedou děti)  

 

Můžete přihlašovat děti na: 

LETNÍ TÁBOR – POPOUPO 7. - 14. 7.  

 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 19. - 23. 8. 

Informace v dubnovém Fiatu,  

na nástěnkách a našem webu 

 

20. května 2019 

DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ CHOUSTNÍK - POKŘTĚNÍ A POSLANÍ 
začátek v 9h - mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie 

závěrečné požehnání v 15 h 

srdečně zvou kněží a katecheté táborského vikariátu 

Přihlásit (kvůli autobusu) se můžete u J. Pecherové 731 139 306 do 12. 5. neděle 

 

Do naší POSTNÍ KASIČKY v kostele na pastorační činnost oblátů v Zimbabwe  

se vybralo 16 698 Kč,  

Velikonoční jarmark - výrobky z velikonoční dílny a občerstvení od dětí 

na velikonoční neděli 3 740Kč  

a do postních papírových kasiček 1 561 Kč (Klokot), 1 270 Kč (Dražice). 

Pán Bůh zaplať všem! 

  



 



 
 



 



 
Noc kostelů Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v Klokotech 
 18.00 - 18.10 Klokotské zvony - zahájení 

 18.10 - 19.00 Svatí v Klokotech – Princezna chudých – příběh  

sv. Anežky připravila Veronika Koubová 

 19.00 - 20.00 Koncert Táborského chrámového sboru  

 20.00 - 21.00 Rwanda – o své zemi vypráví MUDr. Benjamin Uwamahoro 

 21.00 - 22.00 Krajiny naděje (malá hudební zastavení) 

Pavla Janková Kohelová, Petr Novotný, Jiří Sycha 

 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 

 Po celý večer:  
 prohlídky věže a kaplí (povídání s klokotským kronikářem, kostnice – možnost zapálit  

 svíčku nebo napsat prosbu za sebe nebo své blízké), misie, soutěž pro všechny, hledání  

 obrazu P. Marie Klokotské na Táborsku, možnost rozhovoru s knězem. 

 Občerstvení – Klokotské bramboráky!!! 
 

 
Kdo by byl ochotný pomoci, může se přihlásit u p. Pecherové 

K zamýšlenému občerstvení pro příchozí návštěvníky i organizátory:  PROSÍME,  

KDO BY MĚL SÍLY A ČAS, PŘINESTE V PÁTEK do farní kanceláře BUCHTY  

NEBO SLANÉ PEČIVO. 



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 15. 5.  středa – 17 h – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VÍTI MARČÍKA 

 18. 5.  sobota – MISIJNÍ AMBITY– stanoviště pro děti od 14.30 h při oblátské pouti 

 18. 5. sobota – 14.30 h – LIGHT4YOU SPECIÁL 

 19. 5.  neděle – 10 h - DĚTSKÁ MŠE SV. 

 20. 5.  pondělí – DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ – CHOUSTNÍK 

 26. 5.  neděle – 15h MÁJOVÁ POBOŽNOST – povedou děti 

 1. 6.  sobota – 14h MISIJNÍ POUŤ + BĚH PRO UGANDU 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 3. 5.  PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  

17.30-18.45 h. ADORACE S MODLITBAMI A ZPĚVEM, 18.45-20.00 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).  

 4. 5. PRVNÍ KVĚTNOVÁ SOBOTA – P. Karel Soukal a jáhen Leoš Halbrštát 

 8. 5.  středa – 17.45 h - Emauzy – POSEZENÍ U ČAJE NAD BIBLÍ 

 12. 5.  neděle – oslavíme Den matek 

 22. 5.  středa – 17.45 h – Emauzy – SETKÁNÍ SENIORŮ 

 31. 5.  pátek - po mši sv. VENKOVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA 

   

26. 5.  SBÍRKA NA ÚPRAVU PRESBYTÁŘE V NAŠEM KOSTELE 

12. 5. SBÍRKA NA FESTIVAL VÍRY – POŠLI TO DÁL 
 

Od 1. 5. (středa) bude možné zapisovat v sakristii  

INTENCE NA MŠE SV. ŘÍJEN – LISTOPAD – PROSINEC 2019. 

 Je možné dávat také na mše svaté, které budou odslouženy mimo pořadí  

v případě koncelebrace druhého kněze. 
 

 

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

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)

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 20.00 nebo kdykoliv po domluvě. 

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

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

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

Účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.

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

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

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



 

 

 
 

 1. 5. středa sv. Josefa dělníka     státní svátek mše sv. v 17 h
mše sv. v nemocnici - 18.15 h (každou středu)

 2. 5. čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 Emauzy - 15.30 h - náboženství - II. stupeň (každý čtvrtek)

 3. 5. pátek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30, adorace s modlitbami

Emauzy - 16 h - náboženství pro školní (I. stupeň) i předškolní děti (každý pátek)
 4. 5. sobota
 5. 5. neděle 3. neděle velikonoční  ***  mše sv. v 10 h *** 15 h májová pobožnost

Dražice mše sv. v 8.30 h
 6. 5. pondělí Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 7. 5. úterý Emauzy - 9.30 h Benjamínek (každé úterý)

"Zasedačka u Betléma" - 15.45 h - Modlitby matek
 8. 5. středa P. Marie, Prostřednice všech milostí  Emauzy - 17.45 h posezení u Čaje nad Biblí

mše sv. v nemocnici - nebude   státní svátek mše sv. v 17 h
10. 5. pátek
11. 5. sobota Light4You - Děkanský kostel Tábor 19 - 23 h  11. - 18.5. - Pošli to dál - Festival víry
12. 5. neděle 4. neděle velikonoční, Den matek, mše sv. v 10 h - sbírka na Festival víry

Emauzy - 18.30 h -ČKA- M.O.Vácha - Kdo je Bůh? 17 h koncert Chrámového sboru
13. 5. pondělí Fatimský den    *P. Jiří Můčka, OMI
14. 5. úterý Svátek sv. Matěje, apoštola
15. 5. středa 17 h divadelní představení Divadla Víti Marčíka *** 17h mše sv.
16. 5. čtvrtek Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
17. 5. pátek
18. 5. sobota Pouť ke sv. Evženovi de Mazenod ("Oblátská pouť") od 9.30 h  

14.30 h Light4You speciál, srdíčkový jarmark, misijní káva, stanoviště pro děti   
Náchod  - 14 h - Pobožnost ke sv. J. Nepomuckému

19. 5. neděle 5. neděle velikonoční *** dětská mše sv. v 10 h zakončení festivalu víry a vyslání

20. 5. pondělí Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Dětská vikariátní pouť - Choustník

22. 5. středa Emauzy - 17.45 h - Setkání seniorů
24. 5. pátek sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. - nebude

Noc kostelů 18 - 23 h
26. 5. neděle

Dražice mše sv. v 8.30 h *** 16 h řeckokatolická mše sv.
28. 5. úterý Oblátský dům - Pastorační rada - 18 h
30. 5. čtvrtek Slavnost NANEBEVZETÍ PÁNĚ - doporučený svátek
31. 5. pátek Svátek Navštívení Panny Marie

                                             červen 2019
 1. 6. sobota První sobota - Misijní pouť Klokoty 14-19 h divadlo Víti Marčíka ml., misij. kavárna

putování po misij.stanovištích, mše sv., běh pro Ugandu

Klokoty – události květen 2019 Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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

1. sobota - P. Karel Soukal a jáhen Leoš Halbrštát

17.30-18.45, do 20 h tichá adorace, svátost smíření 17.30 - 20.00 h

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h

celebruje Mons. Pavel Posád   Dražice mše sv. - nebude *** 15 h máj. pobožnost

6. neděle velikonoční mše sv. v 10 h  ***  15 h májová pobožnost - povedou děti

Dražice mše sv. v 8.30 h *** 15 h májová pobožnost

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h


