
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milá farní rodino! 

Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název pochází z latinského slova "adventus" 

(příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Mesiáše, který se 

uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25.12.). V adventu se křesťané 

vžívají do atmosféry dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele do lidských dějin a zároveň 

oživují touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. 

K předvánoční výzdobě patří již tradičně adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně 

zapalují, takže na konci adventu svítí všechny čtyři. Tento zvyk nepřímo navazuje na 

židovskou tradici - starou více než 2000 let - slavení svátků světel zvaných Chanuka, které 

spadají na přelom listopadu a prosince.  

„Prožít Vánoce znamená, jednat jako Ježíš, který přišel pro nás potřebné, vyjít k těm, kteří 

nás potřebují. Jednat jako Marie: důvěřovat a být poslušní Bohu, i když Jeho jednání 

nechápeme. Jednat jako Josef: vstát a realizovat Boží plán, i když není v souladu s plánem 

naším.“ (Papež František) 

Od první neděle adventní se spolubratr P. Karl Zaiser, OMI stává výpomocným duchovním 

ve farnostech, které jsou svěřeny oblátské komunitě. Administrátorem farnosti Chýnov je 

ustanoven spolubratr P. Martin Sedloň, OMI. Tato správa má trvat půl roku a poté by měla 

farnost Chýnov přejít pod správu diecézních kněží. 

+ P. Jiří Můčka, OMI 
 

 Sobota – 18. 12. 2021  

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – OBRAZ VYKOUPENÍ PODLE SV. LUKÁŠE 
P. Martin Sedloň, OMI - misionář milosrdenství 

přednáška v kostele 15.15 h, svátost smíření 16-17 h, mše sv. 17 h 

můžete sledovat na: www.klokoty.cz 
 

ADVENT 2021 NA KLOKOTECH 
Roráty v 7 h (hlavní mše sv. v 10 h) – 5.12.; 12.12.;  

19. 12. rorátní mše sv. v 7 h pro rodiny s dětmi 

 

ADVENTNÍ KASIČKA NA KLOKOTECH 

Najdete ji na bočním oltáři. 

Její výtěžek bude na projekt oblátské misijní stanice v Zimbabwe. 



SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE 
 

„Panna Maria Neposkvrněná je 

patronkou naší Kongregace. Pozorně 

naslouchající vnuknutím Ducha svatého 

se coby pokorná služebnice zcela 

zasvětila Spasitelově osobě a jeho dílu. 

V Panně Marii, jež ochotně přijímá 

Krista, aby jej mohla darovat světu, jehož 

je Kristus nadějí, spatřují obláti vzor víry 

Církve i víry své. Maria bude vždy jejich 

Matkou. Spolu s ní, Matkou 

milosrdenství, důvěrně prožívají všechny 

strasti i radosti svého misijního působení. 

Všude tam, kam je přivádí jejich služba, 

se snaží podporovat autentickou úctu 

k Panně Marii Neposkvrněné, jež je 

předobrazem konečného Božího vítězství 

nad veškerým zlem.” (K 10) 

V tomto článku Konstitucí je výstižně 

a jasně vyjádřeno, co zakladatele a obláty 

vede a formuje vzhledem k důležitému 

postavení Matky Boží v dějinách spásy 

a úctě k ní. Slavnost Panny Marie 

Neposkvrněné zde má své zvlášť důležité 

postavení, neboť my obláti neseme její 

jméno. 

Mgr. Hanka Koukalová 

 

8. 12. 2021 – středa 15 – 19  h 

VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI - EMAUZY 

Budeme vyrábět ozdoby na stromeček, vánoční dekorace, přáníčka, … 

Po skončení dílny v Emauzích a po mši sv. v neděli 12. 12. si můžete výrobky zakoupit. 
Výtěžek bude použit na projekt oblátské misijní stanice v Zimbabwe. 

Přezůvky s sebou! Informace: Marie Šittová 776 707 268 
 

ADVENTNÍ KONCERTY 2021 

 5. 12. neděle – 16.00 h Adventní benefiční koncert ve prospěch APLY  

(na podporu rodin dětí s autismem)  

kytarový recitál Vojtěcha Vrtišky, houslový doprovod Jiří Kubeček 

 12. 12. neděle – 14.30 h Adventní benefiční koncert pro Zimbabwe 

Milevský smíšený sbor 

 21. 12. úterý – 18.30 h Vánoční koncert pěveckých sborů ZŠ Zborovská Z(S)borka 

pěvecký sbor žáků 5. - 9. tříd a pěvecký sbor učitelů školy 

 22. 12. středa – 18.00 h Adventní vystoupení souboru Sboráček ZŠ Zborovská  
 

VÁNOČNÍ KONCERTY 

 25. 12. sobota - 18 h - koncert Quodlibet – „V půlnoční hodinu anděl se zjevuje“ 

české a moravské koledy 

 27. 12. pondělí – 18.30 h – vánoční koncert Domino 

 1. 1. 2022 sobota – 15.30 h - Novoroční varhanní koncert 

Ladislav Šotek, zpěv Jana Wilkes 
Výtěžek koncertu na presbytář v Klokotech, přispět můžete také na účet 5810852339/0800 

 2. 1. 2022 neděle - 11.30 h - Vánoční koncert Nokturno ze Sez. Ústí II. 



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 4. 12.  sobota – 17.00 h mše sv. - po mši sv. překvapení pro děti 
 5. 12.  neděle – 10.00 h - mše sv. pro rodiny s dětmi 
 8. 12.  středa – 15-19 h – Emauzy – Vánoční dílna pro děti 
 17. 12.  pátek – 16.00 h – Emauzy – Kající pobožnost pro děti 
 19. 12.  neděle – 7.00 h - rorátní mše sv. pro rodiny s dětmi 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 
 3. 12. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.40 - 19.30 h  TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.40-19.30 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  
 26. 12. neděle 10 h – Svátek Svaté Rodiny - mše sv. s obnovou manželských slibů 
 27. 12. pondělí - 17 h - Sv. Jana evangelisty – mše sv. s žehnáním vína 
 31. 12. pátek - 17 h – mše sv. na poděkování za uplynulý rok 
 a prosba o Boží pomoc do nového roku 

 

5. 12. – neděle – sbírka na bohoslovce v diecézním semináře v Č. Budějovicích 
 

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

na měsíc červenec, srpen a září 2022. 
 

Betlémské světlo na Klokotech od neděle 19. 12. 2021 
 

Prosba: Kdo by mohl darovat  

STROMKY NA VÁNOČNÍ VÝZDOBU Klokot,  

ať se, prosím, přihlásí ve farní kanceláři. 
 

PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ PROSBY O POMOC 

 Přispět na vánoční květinovou výzdobu můžete v zákristii. Předem děkujeme! 

 Mohl by někdo přispět zeleným do květinové výzdoby?  

Chvojí, tis, túje do úterý večera 21. 12. do 17 h. 

 Předvánoční úklid kostela ve čtvrtek 23. 12. od 8 h. 

 Prosíme o pomoc při hlídání Klokotských jesliček o vánočních svátcích.  

Zapsat se můžete v zákristii. Předem děkujeme za pomoc! 
 

Světlo se šíří světem 
České Budějovice, klášterní kostel, Piaristické nám. – 12. 12. neděle -15 h bohoslužba 

setkání těch, kterým zemřelo dítě      www.poradna.bcb.cz 
 

29. 1. 2022 pořádají naši farníci z Klokot a z Dražic  

FARNÍ PLES PRO MISIE V ZIMBABWE 

Místo konání v Dražicích v kulturním domě, rezervace vstupenek v lednu 2022. 

http://www.poradna.bcb.cz/


 

Bohoslužby o Vánocích 2021 
 

umožní-li to epidemiologická situace 

 

aktuální informace sledujte na: 

www.klokoty.cz a www.farnost-tabor.cz 

 

 
 

 

Požehnané Vánoce všem! 
 

Za celou oblátskou komunitu  

O. Jiří Můčka, OMI 

http://www.klokoty.cz/


 

 3. 12. pátek Památka sv. Františka Xaverského, kněze
První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30 
svátost smíření, adorace 17.40 - 19.30 h

 4. 12. sobota mše sv. v 17 h, po mši sv. překvapení pro děti
 4. 12.-5. 12. Misijní klubko - Adventní misijní přespání v Emauzích
 5. 12. neděle

Dražice mše sv. v 8.30 h ● sbírka na bohoslovce  ● adv. koncert pro  Aplu - 16 h
 6. 12. pondělí Slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona naší diecéze

Emauzy - 18 h - ČKA - přednáška Betlémy v kostelích na Táborsku - Mgr. L. Mikulová
 7. 12. úterý Památka sv. Ambrože, biskupa  a učitele církve
 8. 12. středa Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu- doporučený svátek

Emauzy - 15 - 19 h - vánoční dílna pro děti
10. 12. pátek svátost smíření, adorace 17.40 - 19.30 h

12. 12. neděle 3. neděle adventní ("Žehnání jezulátek") ● rorátní mše sv. v 7 h, mše sv.  v 10 h
Dražice v 8.30 h ● 14:30 h - koncert pro Zimbabwe - Milevský smíšený sbor

13. 12. pondělí
14. 12. úterý Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve    
17. 12. pátek sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h ● Emauzy - 16 h - Kající pobožnost pro děti
18. 12. sobota Adventní duchovní obnova - 15.15 h - P. Martin Sedloň, OMI - Klokotský kostel
19. 12. neděle 4. neděle adventní ● rorátní mše sv.  v 7 h  pro rodiny s dětmi,

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

21. 12. úterý 18.30 h - koncert ZŠ Zborovská - Z(S)borka - žáci 5. - 9. tříd a pěvecký sbor učitelů

22. 12. středa Svátek Výročí posvěcení katedrály v Č. Budějovicích
18.00 h - Adventní koncert ZŠ Zborovská - Sboráček

23.12 čtvrtek 8 h - předvánoční úklid kostela
24. 12. pátek ŠTĚDRÝ DEN - Vigilie Narození Páně ● kostel otevřen 13-15.30 h

mše sv. pro rodiny s dětmi v 16 h ● půlnoční mše sv. - 23 h
25. 12. sobota Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - zasvěcený svátek ● ZAČÁTEK DOBY VÁNOČNÍ

mše sv. v 10 h ● vánoční koncert - Quodlibet - 18 h
26.12. neděle

řeckokatolická mše sv. - 16 h
27. 12. pondělí svátek sv. Jana Evangelisty a apoštola, mše sv. - 17 h s žehnáním vína

vánoční koncert - Domino - 18.30 h
28. 12. úterý Svátek sv. Mláďátek, mučedníků ● mše sv. - 17 h
31. 12. pátek Mše sv. na poděkování za rok 2021 a prosba o Boží pomoc do nového roku - 17 h

z ledna 2022
 1. 1. sobota Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE - zasvěcený svátek ● mše sv. v 10 h

15.30 h Novoroční varhaní koncert L. Šotek, zpěv J. Wilkes
 2. 1. neděle mše sv. v 8.30 a 10 h ● 11.30 h koncert NOKTURNO

                                                                    P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  
           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Klokoty – události prosinec 2021
Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h, neděle roráty    

7 h, mše sv. 10 h

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
  Farní vikáři na Klokotech:  P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241

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

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

Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa ● mše sv. v 10 h s obnovou manželských slibů

2. neděle adventní mše ● rorátní mše sv. v 7 h ● mše sv. v 10 h pro rodiny s dětmi

Památka sv. Lucie, panny a mučednice ● Emauzy - úklid 17.45 h

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

Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.40 - 19.30 nebo kdykoliv 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

najdete nás také na Facebook a Twitter


