
 
 

Milé farnice, milí farníci, milé děti, milí Boží přátelé! 

Přeji  vám  všem  požehnaný  vstup  do  nového občanského roku 2023. Věřím, že zvláště  

na Klokotech do něj vstupujeme pod ochranou Matky Boží – Panny Marie.  

V měsíci lednu nás čeká volba prezidenta České republiky (13. a 14. ledna 2023 a její 

případné druhé kolo na 27. a 28.). Prosme Ducha Svatého o moudrost a „volme odpovědně 

a ve prospěch pravdy“. 

Od ledna 2023 budou farnosti v českobudějovické diecézi přecházet na komplexní systém 

pro   správu   farností  IS  Omnia  z  dílny  it2go.  Součástí  je  i  mobilní  aplikace  Farnost  

do kapsy. Aplikace vám umožní přijímat dle kategorií řazená aktuální oznámení, pořad 

bohoslužeb, zobrazovat obsah webových stránek atd. I v našich farnostech budeme 

postupně „najíždět“ na tento informační systém a využívat jej ke komunikaci s vámi. Proto 

vás srdečně zvu ke stažení této aplikace do vašich mobilních zařízení. Přes tuto aplikaci 

můžete získávat informace ze všech farností v České republice, které se k tomuto systému 

připojí. 

Na přímluvu Panny Marie Klokotské a svatého Evžena de Mazenod vám žehná  

otec Jiří, omi a spolubratři obláti. 

 

 1. 1. 2023 neděle – 15.30 h – Novoroční varhanní koncert 

varhany - Ladislav Šotek, zpěv Jana Wilkes, Eliška Janouchová, Štěpán Sova 

Výtěžek koncertu na presbytář v Klokotech 

přispět můžete také na účet 5810852339/0800 
 

8. 1. 2023 – neděle – 11.30 h Vánoční koncert – Nokturno 

 

HROMNIČNÍ POUŤ OTCŮ A MATEK NA KLOKOTECH   2. 2. 2023 ČTVRTEK  

16.30 h růženec a svátost smíření 

17.00 h mše svatá celebruje P. Jiří Můčka, OMI 

žehnání svící, průvod a zásvětná modlitba (přineste si, prosím, svíčky) 

 
  



OBLÁTSKÁ VÝROČÍ 
 

Založení Společnosti misionářů Provence bylo oznámeno již v říjnu 1815, ale až 25. ledna 
1816 přicházejí společně otcové de Mazenod, Tempier a pravděpodobně Icard  

do bývalého kláštera karmelitek v Aix-en-Provence a zahajují tam svůj komunitní život. 
 

V únoru 1816 se k nim připojují otcové 

Deblieu a Mie. Zakladatel pak slavil toto 

výročí každoročně. 24. ledna 1831 píše 

otci Millovi, novicům a scholastikům do 

Billens: „Zítra oslavím výročí dne, kdy 

jsem před šestnácti lety opustil dům své 

matky a odešel žít do Misie (Kostelu 

a prvnímu oblátskému domu v Aix-en-

rovence se říkalo a dodnes říká „Eglise de 

la Mission“). Otec Tempier tam už 

několik dní pobýval. Naše obydlí nebylo 

vůbec tak nádherné jako zámek v Billens 

a, pokud vy jste bez prostředků, my jsme 

byli tehdy ještě víc. Moje skládací lůžko 

bylo na chodbě vedoucí do knihovny, 

která tehdy byla velkou místností sloužící 

jako ložnice pro o. Tempiera a jednoho 

dalšího společníka… Tento pokoj byl 

zároveň místem našich komunitních 

setkání. Veškeré naše osvětlení spočívalo 

v jedné lampě, kterou jsme, když jsme šli 

spát, postavili na práh, aby svítila všem 

třem. Jídelním stolem byla dvě prkna 

položená na starých sudech. Poté, co jsme 

složili slib chudoby, jsme už nikdy neměli 

takové štěstí být tak chudí.“ 

26. ledna. Otec B. A. Thomas (1886–

1964), narozený na Srí Lance, vstoupil 

k oblátům v r. 1908 a vysvěcen byl roku 

1912. Od chvíle, kdy se začal věnovat 

studiu hinduistických spisů, zahájil také 

seriózní dialog se svými hinduistickými 

studenty. V r. 1934 založil kongregaci 

mnichů rosariánů, která se stala první 

původní kontemplativní komunitou 

vzniklou na asijském kontinentu. 

V r. 1948 se ustavila i ženská větev. 

V rosariánských klášterech zavedl 

o. Thomas kontemplativní asketický život 

inspirovaný místní kulturou. Zemřel 

26. ledna 1964. Diecézní proces jeho 

blahořečení byl ukončen r. 2014 a spis 

byla zaslán do Říma Kongregaci pro 

blahořečení a svatořečení. K jeho 

blahořečení je třeba ověřeného zázraku. 

17. února 1826 schválil papež Lev XII. 

kongregaci Misionářů oblátů, stejně jako 

její Konstituce a pravidla. "Toto 

rozhodnutí, kterým se stvrdil způsob 

našeho života a bylo nám veřejně uznáno 

místo v církvi, bylo přijato s velkou 

radostí a vděčností. Den poté, 18. února 

1826, píše otec de Mazenod otci 

Tempierovi: „Závěr, který z této události 

musíme, drazí přátelé a bratři, vyvodit… 

je ten, že celým srdcem a duší přilneme 

ke své řeholi a co nejvěrněji budeme 

dodržovat to, co nám předepisuje. Není to 

žádná maličkost, už jednoduše nejde jen 

o nějaký předpis, zbožné směrnice, teď 

jsou to pravidla schválená po podrobném 

přezkoumání církví. Stala se tak 

vlastnictvím církve, která je přijala… Je 

nás jen málo, a přesto máme v církvi 

stejně důležité místo jako daleko známější 

společenství a nejsvětější instituty… 

Buďte si tedy vědomi své důstojnosti 

a buďte opatrní, abyste nikdy nezahanbili 

svou Matku (kongregaci)… Ve jménu 

Božím buďme svatí.“ 

sv. Evžen de Mazenod.

  

TRIDUUM MODLITEB MATEK NA KLOKOTECH 
pátek – sobota – 27. – 28. 1. 2023 – 15.45 h 

neděle – 29. 1. 2023 – 15 h  



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022 

FARNOST KLOKOTY 

V roce 2022 bylo ve farnosti Klokoty: 57 křtů (40 dětí do 1 roku, 13 dětí do 7 let, 4 nad 14 
let), 16 prvních sv. přijímání; 17 sňatků, 33 pohřbů, uděleno 9 svátostí biřmování 

RÁDIO PROGLAS A TV NOE 

Příspěvky z Klokot za rok 2022 na rádio Proglas - 1300 Kč a TV Noe – 2700 Kč.  

(Můžete přinést do zákristie nebo farní kanceláře jakoukoliv částku,  

souhrnně se pak odešlou – ušetří se na poštovném). 

ADOPCE NA DÁLKU 

Přes Oblátské misijní dílo podporujeme čtrnáctiletou dívku z Haiti - Neuve Tricia Francois 
(od 10/2019).  

Placeno: 20. 12. 2022 - 4800 Kč + 49 Kč poštovné 
celkem rok 2022: příjmy: 3200 Kč, výdaje: 4849 Kč, zůstatek na konci roku 2022: 10384 Kč 

Přispět můžete u pí Kopřivové, ve farní kanceláři nebo v zákristii. 
Děkujeme za vaši pomoc! L. Kopřivová 

               

OBLÁTSKÉ MISIJNÍ DÍLO A SVĚTOVÉ MISIE 

Rok 2022 začal benefičním koncertem Milevských smíšených sborů, jehož výtěžek 
podpořil částkou 12 000 korun oblátskou misii v Zimbabwe. 

Půst naší farnosti jsme věnovali podpoře pouštních škol vedených obláty v Pákistánu  

a pomohli jsme částkou 33 061 korun. 

V průběhu roku jsme navázali kontakt s obláty na Ukrajině a z naší farnosti jsme jejich 
pomoc místním lidem podpořili částkou 12 000 korun. 

Po celý rok nezahálelo naše Misijní klubko, které svou pomoc dělí mezi misionáře obláty  

a podporu světových misií (na Misijní neděli). V září uspořádalo klubko v rámci svého 
setkání Běh pro Zimbabwe. 

Během tradičního klokotského letního tábora dětem otec Günther jedno odpoledne 
vyprávěl o dětech v Pákistánu.  

Misijnímu klubku a paním katechetkám pak patří dík za to, že vedou děti ke starosti  

o druhé, někdy velmi vzdálené blízké. Snad je o to víc potěšila návštěva otce Karla Mece  

na začátku září v rámci jeho dovolené v Evropě. Jeho vyprávění o misii, o dětech a lidech 
žijících s ním v buši a co všechno pro ně naše pomoc znamená. 

Sbírka na Misijní neděli - 20 333 Kč, Misijní jarmark 9 184 Kč. 

Děkujeme všem dárcům!  
   

Děkujeme všem dárcům za příspěvky na opravy a provoz  

poutního místa Klokoty v roce 2022. 
 

Páteční KŘÍŽOVÉ CESTY na Klokotech 

v našem kostele během postní doby - 16.30 h    

 24. 2. 2023 – povede společenství modlitby matek 



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 15. 1. neděle – 10 h – mše sv. pro rodiny s dětmi 
 5. 2.  neděle – 10 h – mše sv. pro rodiny s dětmi, Družná neděle 
 19. 2.  neděle – 10 h – mše sv. pro rodiny s dětmi 
 leden  Zimní svatováclavská pouť pro děti – v týdnu od 17. do 21. ledna 

plánujeme výlet do Prahy na výstavu korunovačních klenotů. Podrobnosti budou 
upřesněny začátkem ledna. 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 
 6. 1. a 3. 2. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.40 - 19.00 TICHÁ ADORACE  (změna – leden – únor - jen do 19.00 h každý pátek) 
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.40 - 19.00 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  
 2. 2.  čtvrtek – 17 h – Hromniční pouť matek a otců 
 3. 2.  pátek – mše sv. v 17 h se svatoblažejským požehnáním 
 11. 2.  sobota – mše sv. v 17 h s udílením pomazání nemocných 
 24. 2.  pátek – Křížová cesta v kostele 16.30 

 

22. 1. – sbírka na Biblický apoštolát 
19.2. – sbírka na Svatopetrský haléř 

 

Od 1. 1. (neděle) bude možné zapisovat v zákristii  
INTENCE NA MŠE SVATÉ 

Minimální doporučená cena mešní intence je 200 Kč. 
na měsíc červenec, srpen a září 2023. 

 

Děkujeme za každoroční „stromkovou službu“  

Martinu Krejčímu se zaměstnanci a Josefu Turkovi z Košína, který stromky daroval. 

Pán Bůh zaplať! 
 

Prosíme o pomoc s úklidem vánočních stromků 

9. 1. 2023 - pondělí - v 17.40 h 
 

Benjamínek klub pro děti a maminky na rodičovské dovolené se schází v úterý v 10 h. 
Informace J. Kramářová 608866431 

Pololetní prázdniny – 3. 2. – pátek – náboženství se nekoná. 
Jarní prázdniny 27. 2. – 5. 3. náboženství pondělí a pátek se nekoná. 

 

Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste do kostela, prosíme,  

do neděle 19. února. 
 

Farní ples se nekoná.  

Zahradní slavnost pro farnost v Emauzích a na zahradě u Emauz 27.5.2023  



 
 

 7. - 8. 1. 2023 – sobota – neděle  

Tříkrálové koledování na Klokotech 

přispět na tříkrálovou sbírku můžete po mši sv. před kostelem 

6. 1. 2023 – pátek - koledování na sídlišti 
 

Na projekt oblátské misijní stanice v Zimbabwe (o. Karel Mec, OMI) se vybralo: 

adventní koncert 11. 2. 2022 – 6 020 Kč  

výtěžek prodeje výrobků z vánoční dílny – 4 721 Kč, vánoční květinová dílna – 1 030 Kč. 

Všem srdečné Pán Bůh zaplať! 

 1. 1. neděle Slavnost Matky Boží PANNY MARIE  - zasvěcený svátek
Světový den modliteb za mír ● Den obnovy samostatného

15.30 h - Novoroční koncert - L. Šotek a J. Wilkes, E. Janouchová, Š. Sova

 2. 1. pondělí Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

 6. 1. pátek

První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30 h
Tříkrálové koledování po sídlišti
Svátost smíření, adorace 17.40 - 19.00 h

 7. 1. sobota

 8. 1. neděle

po mši sv. Tříkrálové koledování

 9. 1. pondělí Úklid vánočních stromků po mši sv. - 17.40 h

13. 1. pátek

15. 1. neděle

Den uprchlíků

Dražice mše sv. v 8.30 h

17. 1. úterý Památka sv. Antonína, opata 
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18.-25.1. - Týden modliteb za jednotu křesťanů 

20. 1. pátek
21. 1. sobota
22. 1. neděle

16 h řeckokatolická mše sv. ● Dražice mše sv. v 8.30 h   

24. 1. úterý Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

25. 1. středa

26. 1. čtvrtek

27. 1. pátek

28. 1. sobota

29. 1. neděle 4. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a v 10 h ● Dražice mše sv. v 8.30 h  

15.00 zakončení Tridua Modliteb matek

31. 1. úterý Památka sv. Jana Boska, kněze ● Světový den pomoci malomocným

11.30 - vánoční koncert Nokturno

Svátek Křtu Páně ● mše sv. v 8.30 a v 10 h ● Dražice mše sv. v 8.30 h

Svátost smíření a adorace 17.40 - 19.00 h ● pá-so Triduum Modliteb matek 15.45 h

Neděle Božího slova ● mše sv. v 8.30 a v 10 h ● sbírka na biblický apoštolát

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Svátost smíření, adorace 17.40-19.00 h

18. 1. středa

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Klokoty – události leden 2023 Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30, 10 h 

2. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 h ● mše sv. v 10 h pro rodiny s dětmi

českého státu ● mše sv. v 10 h ● Dražice mše sv. v 8.30 h

Slavnost Zjevení Páně - doporučený svátek

První sobota v měsíci 17 h mše sv. ● po mši sv.  Tříkrálové koledování

Svátost smíření a adorace 17.40 - 19.00 h

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Končí doba vánoční - začíná liturgické mezidobí



 

 2. 2. čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu

Hromniční pouť otců a matek - mše sv. v 17 h

Světový den zasvěceného života

žehnání svíček a průvod, přineste si svíčky

 3. 2. pátek

mše sv. v 17 h se svatoblažejským požehnáním
První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11 a 16.30, 17.40 - 19.00 h
svátost smíření 16.30 - 17 h, 17.40 - 19.00 h
pololetní  prázdniny - náboženství nebude

 5. 2. neděle
po mši sv. v 11 h - Družná neděle

 6. 2. pondělí Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků

10. 2. pátek

11. 2. sobota Panny Marie Lurdské • Světový den nemocných
mše sv. v 17 h s udílením pomazání nemocných

12. 2. neděle
Dražice mše sv. v 8.30 h   

17. 2. pátek Výročí schválení kongregace OMI 
sv. smíření, adorace 17.40-19.00 h

19. 2. neděle

sbírka na svatopetrský haléř
Přineste loňské posvěcené kočičky na popelec.
Dražice mše sv. v 8.30 h

22. 2. středa Popeleční  středa - den přísného postu
začíná doba postní
svátek slaví P. Petr Dombek, OMI

24. 2. pátek Svátost smíření, adorace 17.40 - 19.00 h
Křížovou cestu v kostele 16.30 h povede společenství Modlitby matek
1. neděle postní • mše sv. v 8.30 a 10 h
v 16 h řeckokatolická mše sv.

Dražice mše sv. v 8.30 h  

Na požádání vystavíme potvrzení.

najdete nás také na Facebook a Twitter

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

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Dražice mše sv. v 8.30 h

7. neděle v mezidobí • mše sv. v 8.30 a 10 h pro rodiny s dětmi

6. neděle v mezidobí • mše sv. 8.30 a 10 h

sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Památka sv. Scholastiky, panny 

Klokoty – události únor 2023
Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

po-so 17 h                             

ne 8.30 a 10 h

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00 h, v pátek 17.40 - 19.00 h 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

5. neděle v mezidobí • mše sv. v 8.30 a 10 h pro rodiny s dětmi

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

  Výpomocní duchovní na Klokotech:  P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241

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

26. 2. neděle

 na účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na presbytář 5810852339/0800.

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

Svátost smíření, adorace 17.40-19.00 h


