
 

Milé sestry a bratři, 

nabízím vám několik myšlenek z „plánu na vzkříšení“ světa po koronavirové nákaze 

od papeže Františka. Římský biskup v něm sází na radost, která je klíčovým, 

programovým rysem jeho pontifikátu od samého počátku.  

„Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: Radujte se!“ (Mt 28,9). Tak znějí první slova 

Zmrtvýchvstalého poté, co Marie Magdalská a druhá Marie objevily prázdný hrob a 

setkaly se s andělem (čeští biblisté překládají: „Buďte zdrávy!“). Pán jim jde vstříc, aby 

jejich smutek proměnil v radost a potěšil je vprostřed soužení (srov. Jer 31,13). 

Zmrtvýchvstalý chce ženy vzkřísit k novému životu a spolu s nimi též celé lidstvo. Chce, 

abychom již nyní měli účast na vzkříšení, které nás očekává. 

Výzva k radosti se jeví jako provokace a dokonce jako špatný žert, když si uvědomíme 

závažné důsledky viru Covid-19. Postoj žen v evangeliu nicméně vyvolává pohnutí. 

Navzdory pochybnostem, utrpení, rozpakům z nastalé situace a dokonce strachu 

z pronásledování i všeho, co by se jim mohlo stát, se daly do pohybu a nepodlomilo je nic 

z okolních událostí. Z lásky k Mistrovi a ve své příznačné, nenahraditelné a požehnané 

ženské genialitě dokázaly brát život, jaký byl, a chytře obešly překážky, aby se přiblížily 

k Pánu. Na rozdíl od mnoha apoštolů, kteří se rozutekli v záchvatu strachu a nejistoty, 

kteří Pána zapřeli a zmizeli (Jan 18,25-27), zde ženy jednoduše byly a doprovázely, aniž 

by unikaly dění anebo je přehlížely, aniž by se úprkem vytratily. První učednice vprostřed 

temnoty a sklíčenosti nakoupily vonné oleje, aby šly pohřbeného Mistra pomazat (Mk 

16,1). 

V této době jsme si mohli všimnout mnoha lidí, kteří stejně jako ony přinášeli pomazání 

sdílené odpovědnosti, aby dbali na život druhých a nevystavovali ho riziku. Viděli jsme 

pomazání vylévané lékaři, zdravotními sestrami a ošetřovateli, skladníky, pracovníky 

úklidových firem, pečovatelkami, dopravci, bezpečnostními složkami, dobrovolníky, 

kněžími, řeholnicemi, prarodiči, vychovateli a mnoha jinými, kteří odvážně nabídli vše, co 

měli, aby do situace vnesli špetku péče, klidu a citu. Ačkoli se tím nevyhnuli otázce: „Kdo 

nám odvalí kámen od vchodu do hrobky?“ (Mk 16,3), nepřestali konat to, co vnímali jako 

možné a povinné. 

A právě vprostřed této námahy a starostí překvapuje učednice strhující zvěst: „Není 

tady, byl vzkříšen“. Jejich pomazání nebylo pro smrt, nýbrž pro život. Jejich bdění a 

doprovázení Pána, a to dokonce během umírání a největšího zoufalství, nebylo marné, 

naopak, umožnilo jim, aby byly pomazány Vzkříšením: již nebyly samy, On byl živý a šel 

po cestě napřed. Pouze tato výbušná zpráva mohla narušit kruh, který jim bránil v pohledu 

na odvalený kámen, a vylitá vůně se šířila rychleji než jakákoli hrozba. Zde je pramen naší 

radosti a naděje, který proměňuje naše konání. Naše pomazání, naše oddanost, bdění a 



provázení ve všech možných formách v tomto čase není a nebude zbytečné, protože se 

nevěnuje smrti. Pokaždé, když máme účast na Pánových pašijích, provázíme v utrpení své 

bratry anebo sami trpíme, nasloucháme této novosti Vzkříšení: nejsme sami, Pán jde 

před námi a odstraňuje ochromující balvany. Tato radostná zvěst přiměla ženy, aby se 

vrátily stejnou cestou, vyhledaly skrývající se apoštoly a učedníky a řekly jim: „Život 

rozvrácený, zničený a zdeptaný na kříži se opět probudil a tepe“ (R. Guardini, Pán). To je 

naše naděje, kterou nám nelze vyrvat, již nelze umlčet či poskvrnit. Veškerý život 

ve službě a lásce, který jste v tomto čase darovali, bude nadále pulsovat. Stačí jediná 

trhlina, aby se pomazání, kterým nás Pán chce obdařit, šířilo nezadržitelnou silou a 

umožnilo nám nazírat bolestnou skutečnost obnovujícím pohledem. (Celý článek najdete 

na cirkev.cz). 

Těším se s vámi na viděnou. O. Jiří + 
 

1. KVĚTNOVÁ SOBOTA - POUŤ ZA NEMOCNÉ   2. 5. 2020 

Mgr. Václav Mikula (trvalý jáhen, nemocniční kaplan v Táboře) 

17.00 mše svatá  

živý přenos můžete sledovat na www.klokoty.cz a  
 

 
 

VIRTUÁLNÍ POUŤ NEJEN PRO DĚTI   PONDĚLÍ 18. 5. 2020 9 h 

Sledujte na www.klokoty.cz a   
 

 
 

800 LET KLOKOT   EMAUZY - 28. 5. V 18:00 ČTVRTEK 

dějiny jihočeského sídla Vítkovců do vzniku barokního poutního chrámu 

Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D. (Husitské muzeum v Táboře)  

pořádá Česká křesťanská akademie v Táboře 
 

 
 

1. ČERVNOVÁ SOBOTA - „NA TÉMA ENCYKLIKY LAUDATO SÍ“   6. 6. 2020 

17.00 mše svatá s P. Dr. Theol. Cyrilem Havlem, CFSsS 

odpolední setkání pro rodiny s dětmi je zrušeno 

živý přenos můžete sledovat na www.klokoty.cz a  
 

 
 

Živé přenosy bohoslužeb z Klokot můžete 

sledovat na www.klokoty.cz a  

 

 

http://www.klokoty.cz/
http://www.klokoty.cz/
http://www.klokoty.cz/


Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb 

Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči 

ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování 

omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.  
 

• V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky 

bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);  

• Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;  

• Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;  

• Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku; (rozhodnutí o. Jiřímu Můčky, OMI) 

• Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;  

• Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním 

Eucharistie a po něm;  

• Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;  

• Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, 

lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;  

• Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor; 

• Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;  

• Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje 

shromažďování lidí; 

• Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a 

individuální duchovní péči;  

• Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě. 
 

Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se tobě, 

Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svou 

víru pevnou. Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí a jsme si jisti, že se 

postaráš, aby se, jako v Káni Galilejské, mohla navrátit radost a veselí po této chvíli 

zkoušky. Pomoz nám, Matko Božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce a učinili to, 

co nám řekne Ježíš, který vzal na sebe naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi, aby nás – 

skrze kříž – přivedl k radosti vzkříšení. Amen.  

(Touto modlitbou svěřil papež František město Řím, Itálii 

a celý svět pod ochranu Panny Marie, 15. 3. 2020) 
 

 

 

Klokoty - 12. 5. 2020 – úterý 

Mši sv. v 17.30 h celebruje biskup českobudějovický Vlastimil Kročil 
Novéna k Zasvěcení českobudějovické diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

 

Novéna: 4.5. Křemešník, 5.5. Chlum u Třeboně, 6.5. Sepekov, 7.5. Lomec,  

8.5. Strašín, 9.5. Chroboly, 10.5. Kájov, 11.5. Č. Budějovice, 12.5. Klokoty, 

Zasvěcení 13.5.2020 Dobrá Voda u N. Hradů 

Informace a přímé přenosy: www.bcb.cz 

 

 

http://www.bcb.cz/


ČTVRTÝ AFRICKÝ ZPRAVODAJ OD BRATRA POTRAVY 
 

Milí přátelé, srdečně vás zdravím tady 

od nás z buše! Prý teď máte kvůli 

karanténě spoustu volného času, tak vám 

posílám něco na čtení. Koho čtení nebaví, 

může si aspoň prohlédnout mé aktuální 

fotky (odkaz na konci dopisu).  

U vás na severu se touhle dobou 

příroda probouzí po zimím spánku. My to 

máme naopak – začíná nám africký 

podzim. Zároveň končí období dešťů 

(kterých bohužel nebyl dostatek), takže 

usychá tráva, stromům žloutne listí, 

rytmus přírody se zpomaluje.  

Na konci listopadu skončil můj 

tříměsíční jazykový kurz šonštiny 

v Harare, hlavním městě Zimbabwe. 

Avšak připadám si dál jako na začátku. 

Neumím o moc víc než pozdravit a číst, a 

to ani teď na začátku dubna, kdy ten jazyk 

slyším vlastně od rána do večera. Za 

úspěch považuji, když rámcově 

porozumím jednomu slovu ve větě nebo 

sdělení. Hlavně ta šonská slovesa jsou 

tvrdé oříšky. Abych je dekódoval, musel 

bych si je asi pokaždé napsat. Moc mi 

nepomůže, že znám spoustu sloves 

v základním, slovníkovém tvaru. Slovesa 

ve větách se totiž od svého základního 

tvaru značně odlišují: kmen slovesa 

na sebe nabalí spoustu předpon, „vpon“ a 

přípon, které vyjadřují mluvnické 

kategorie jako osobu, číslo, čas, způsob, 

rod a dokonce i něco jako vid. Jako 

příklad uvedu dvě slova z modlitby Otče 

náš: 

MUTIREGEREREWO (a odpusť nám) 

ZVATAKAKUTADZIRAI (ty věci, 

kterými jsme zhřešili [vůči] tobě [vlastně 

vůči Vám – Bohu se vyká – proto je tam 

to „i“ na konci]). Tato jednoduchá věta 

(v češtině: Odpusť nám naše viny) je 

v šonštině tvořena jen dvěma slovy a obě 

tato slova jsou vlastně slovesa. Uf. Tak to 

vidíte sami. Smiřuji se s tím, že to bude 

trvat roky, ne měsíce, než budu jakž takž 

rozumět a mluvit. 

Tak, na začátek jsem si vám hned 

hezky postěžoval. Ale jinak se mám 

celkem dobře. Ještě jsem stále na živu, 

jak s oblibou píšu. Nic mě zatím 

nesežralo. A co že teď dělám kromě 

zápasení s domorodým jazykem? 

Od konce ledna se nacházím v Gokomere, 

což je veliká misie, jedna z nejstarších 

v celém Zimbabwe. Lze ji najít 

na internetových mapách: leží nedaleko 

města Masvingo. Vypadá asi jako nějaká 

velká vesnice plná dětí. Jsou tu dvě 

internátní školy (800 žáků na „základce“ 

a 1200 na „gymnáziu“), učiliště, 

ošetřovna, S o. Charlesem OMI 

před rozestavěným domem naší misie 

Maraire dílny, farma, domy učitelů a 

dalších zaměstnanců, fara, konferenční 

budova ... a uprostřed kostel ve starém 

irském stylu. Jsem tu spolu s jedním 

oblátem, o. Charlesem, se kterým tu 

čekáme na otevření naší budoucí malé 

misie Maraire, která se nachází nedaleko, 

a dál se 4 diecézními kněžími a 4 

řeholními sestrami. Ještě stále jsem tedy 

nedorazil do svého cíle. Ale už jsem 

blízko… 

Váš o. Karel Mec OMI 

alias bratr Potrava 

 

Redakčně kráceno. 

Plné znění najdete na nástěnce, www.klokoty.cz a www.oblati.cz  

  



 

Přispět do kasičky na pomoc s koronavirem a chudobou  

v Zimbabwe můžete v kostele na bočním oltáři sv. Barbory 

Postní papírové kasičky přineste do kostela do 31. 5. 2020. 

Pán Bůh zaplať! 
 

 

 

Od 1. 5. (pátek) bude možné zapisovat v zákristii  

INTENCE NA MŠE SV. ŘÍJEN – LISTOPAD – PROSINEC 2020. 

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

v případě koncelebrace druhého kněze. 
 

 

 

Vzhledem k tomu, že časopisy Zprávy z Medžugorie a Regina vydávané  

dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité vydávají nepravdivé a zavádějící informace  

o životě církve a její nauce, zakazuji tyto časopisy nabízet v kostelích.  

Zákaz se týká i knih vydávaných a nabízených těmito časopisy.                  

Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický 
 

 

 

10. 5. 2020 Den matek 

Přejeme všem maminkám a babičkám Boží požehnání a ochranu P. Marie! 
 

 

18. 5. – 100. výročí narození - Jana Pavla II 
 

 

Kurz víry přesunut na 10. 9. 2020 

Noc kostelů (12. 6. 2020) na Klokotech - ZRUŠENO 

LETNÍ TÁBOR – POPOUPO 2020 - ZRUŠENO 

 

 
 

najdete nás také na Facebook a Twitter

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

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

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

tel: 381 232 584  e-mail: tabor-klokoty@dicb.cz   http://www.klokoty.cz      http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat



 

                   Klokoty – události květen 2020
 1. 5. pátek sv. Josefa dělníka•státní svátek mše sv. v 17 h 

První pátek v měsíci - svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h
 2. 5. sobota

 3. 5. neděle 4. neděle velikonoční  •  mše sv. v 7 h, 8.30 h, 10 h, 15.30 h
Dražice mše sv. v 8.30 h•Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

 8. 5. pátek P. Marie, Prostřednice všech milostí • státní svátek mše sv. v 17 h

10. 5. neděle 5. neděle velikonoční  •  Den matek, mše sv. v 7., 8.30 h, 10 h, 15.30 h

12. 5. úterý Mše sv. v 17.30 h s biskupem českobudějovickým Vlastimilem Kročilem - Novéna
k zasvěcení českobudějovické diecéze Neposkveněnému srdci Panny Marie

13. 5. středa Fatimský den  •  *P. Jiří Můčka, OMI
14. 5. čtvrtek Svátek sv. Matěje, apoštola
15. 5. pátek
16. 5. sobota Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
17. 5. neděle 6. neděle velikonoční mše sv. v 7 h, 8.30 h, 10 h, 15.30 h

Dražice mše sv. v 8.30 h

18. 5. pondělí Virtuální pouť nejen pro děti - 9 h
21. 5. čtvrtek Slavnost NANEVSTOUPENÍ PÁNĚ
22. 5. pátek svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h 
24. 5. neděle

16.30 h řeckokatolická mše sv. • Den modliteb za sdělovací prostředky
Dražice mše sv. v 8.30 h

26. 5. úterý Památka sv. Filipa Neriho, kněze
28.5. čtvrtek Emauzy - 18 h - Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D. - 800 let Klokot
29. 5. pátek
30. 5. sobota Památka sv. Zdislavy
31. 5. neděle

Dražice mše sv. - 8.30 h  •  Začíná liturgické mezidobí
                                             červen 2020

 6. 6. sobota První sobota - 17.00 mše sv. s P. Dr. Theol. Cyrilem Havlem, CFSsS

Mše svaté na Klokotech: 
Společný od 24. 4. do 10. 5. max. 15 osob
růženec po, út, st, čt, pá - 9.00 a 17.00
před mší sv. so - 15.30 a 17.00 Plánovaný
nebude. ne - 7.00, 8.30, 10.00 a 15.30 konec 

od 11. 5. do 24. 5. max. 30 osob omezení:
Májové po, út, st, čt, pá - 17.00 8.6.2020
pobožnosti so - 15.30 a 17.00 (nebo podle aktuální
nebudou. ne - 7.00, 8.30, 10.00 a 15.30  situace)

od 25.5. do 7. 6. max. 50 osob
Mše svaté po, út, st, čt, pá - 17.00
v nemocnici so - 15.30 a 17.00
nebudou. ne - 7.00, 8.30, 10.00 a 15.30

   Kostel se otevírá 15 min. před začátkem bohoslužby.

 na jeden týden. Rezervace bude probíhat jen ve čtvrtek a pátek od 9.00 do 10.00
 telefonicky nebo sms zprávou. Prosím, předejte si tuto informaci. Tel.: 731 402 862

Věřící, kteří budou na bohoslužbách, se budou modlit jménem celé farnosti.

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h

Dražice mše sv. - 8.30 h

7. neděle velikonoční mše sv. v 7 h, 8.30 h, 10 h, 15.30 h

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

1. sobota - Pouť za nemocné s hostem Mgr. V. Mikulou na mši sv.  17 h
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve    

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  •  mše sv. v 7 h, 8.30 h, 10 h, 15.30 h

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h

Milá farní rodino na Klokotech!
Z důvodu omezeného počtu povolených účastníků bohoslužeb bude od 25.4. do 24.5. platit

pro sobotní (s nedělní platností) a nedělní bohoslužby rezervační systém – platný vždy

svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20 h

Možnost ke sv. zpovědi po-so 15 min. před mší sv., pátek 17.30 - 20.00, nebo po domluvě. 
      Nadále platí dispens diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící.
Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním
                nebo sledováním bohoslužeb on-line. Tuto možnost je vhodné upřednostnit 
                                                        u ohrožených skupin věřících.


