
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé farnice a farníci, 

30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým 

chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls 

misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní 

činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými 

skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si 

přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc. „Zvu 

každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil 

ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se 

s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod 

myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo 

vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, 

objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…” (Papež František, Evangelii 

Gaudium) 

20. října 2019 budeme slavit SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE - MISIJNÍ 

NEDĚLI. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti 

a instituci katolického světa. „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná 

Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech 

křesťanů…“ (Jan Pavel II.) Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní 

neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou 

následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze 

Papežské misijní dílo šíření víry. Misijní neděle se na celém světě slaví již od roku 1926, 

je spojena s modlitbami a finanční sbírkou. Do jejího slavení a do podpory misijních 

aktivit se můžete zapojit i Vy – ve farnosti, ve společenství, v rodině.  
Požehnaný podzim přeje P. Jiří Můčka, omi a celá oblátská komunita 

 

1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH   5. 10. 2019  

P. Vojtěch Blažek, farní vikář u katedrály sv. Mikuláše 

 16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek 

 16.30 růženec a svátost smíření 

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

SČÍTÁNÍ 2019 NÁVŠTĚVNÍKŮ BOHOSLUŽEB 
V neděli 6. října 2019 (v Klokotech i sobotní 5. 10. v 17 h, která je s nedělní platnosti) 

proběhne po pěti letech ve všech českých a moravských diecézích  

sčítání návštěvníků bohoslužeb. 



PROSBA – FINANČNÍ PODPORA TELEVIZE NOE 
    

Finanční prostředky na celé vysílání televize Noe, veškerou výrobu a nákupy pořadů 

včetně nákladných přenosových tras pocházejí výhradně z darů diváků, nikoli z reklam 

nebo koncesionářských poplatků. 

Naším cílem je nabízet divákům co nejlepší program v co nejvyšší kvalitě, a to všemi 

dostupnými prostředky. Celorepublikově se nyní přechází na vysílání ve formátu DVB-T2, 

který umožní sledovat televizi Noe všem obyvatelům ČR, nově i v těch oblastech, kde to 

dosud nebylo možné. Pro televizi Noe to však znamená zároveň podstatné zvýšení 

měsíčních finančních nákladů. 

Proto jsme se rozhodli obrátit se s prosbou o podporu i na diváky, kteří sledují třeba jen 

některý z pořadů televize Noe, mají Noe rádi a uvědomují si její závislost na dárcovské 

solidaritě. Forma podpory, výše i četnost příspěvků jsou zcela dobrovolné. 

   Milí přátelé, příznivci a podporovatelé televize Noe, prosíme, předejte tuto informaci 

svým známým, kteří se na Noe dívají a s její podporou zatím váhají nebo nevědí, jak se 

zapojit. Máme naději, že s vaší pomocí se nám podaří oslovit nové přispěvatele a umožnit 

provoz televize Noe i v dnech příštích. 

Provoz televize Noe lze podpořit: 

- poštovní složenkou 

- prostřednictvím SIPO (zavolejte na náš tel. č. 595 177 301 a nahlaste nám své 

spojovací číslo SIPO); 

- (trvalým) bankovním příkazem k úhradě na číslo účtu 6100000961/8040; 

- předáním daru osobně v Ostravě na recepci televize Noe, případně v Brně v Radiu 

Proglas, kam lze příspěvky na podporu televize Noe v hotovosti také odevzdat. 

Všem dárcům, od kterých máme adresu a kteří si to přejí, posíláme po skončení roku 

potvrzení pro osobní kontrolu i daňové účely. Dárcům, od kterých máme datum narození, 

popřejeme ve vysílání k narozeninám. 

Na televizi Noe i na Proglas můžete přispět jakoukoliv (i malou) částkou, také v naší 

sakristii. Příspěvky jsou pak hromadně odeslány (ušetří se poštovné). 
 

ZIMBABWE - OÁZA A POUŠŤ 
    

Misionáři Obláti v Zimbabwe mají 

na starosti tři farnosti ve městě Bulawayo 

a také jednu venkovskou misii, St. 

Luke’s, přibližně v jedné třetině cesty 

z Bulawaya k Viktoriiným vodopádům. 

Právě na zkušenost afrického venkova 

jsem se nejvíc těšil – a byla to opravdu 

síla, když jsem tam nedávno směl strávit 

přes dva týdny. 

St. Luke’s Mission byla založena jako 

nemocnice německou laickou 

misionářkou Dr. Jahannou Davis-Ziegler 

v roce 1950. Od té doby se značně 

rozrostla nejen nemocnice a farnost, ale 

celá misie jako celek. Stala se z ní oáza 

naděje a pomoci pro velmi široké okolí. 

Přesto dál zůstává venkovskou misií, kde 

po prašné ulici jezdí víc ručně tlačených 

vozíků a oslích povozů než aut. Mezi 

nimi se procházejí krávy, kozy a osli. 

U silnice před nemocnicí pak „táboří“ 

těhotné ženy, které se sem dostavily 

k porodu s předstihem a na které už 

nezbylo místo v porodní „čekárně“... Měl 

jsem možnost navštívit dvě z nich. 

Chrámem je tu chýše s více či méně 



děravou slaměnou střechou a někdy 

s hliněnými sedátky a oltářem, jindy jen 

s jakžtakž pohromadě držícím dřevěným 

obětním stolem. Sejde se pár žen a dětí, 

muži přijdou zřídkakdy, ale záleží 

na jednotlivých outstations. Všechnu 

bídu, špínu a trable zaplaší hned první 

tóny vstupního zpěvu A v té radosti se 

samozřejmě nedá jen tak stát. Vše je 

v ladném pohybu: ruce, ramena, boky, 

nohy. Tancem Pána chválí i seschlá těla 

upracovaných vdov. Jsou však i „klidné“ 

písně, jako třeba Nkosi sihawukele, Pane, 

smiluj se, tedy prosba o odpuštění a 

o srdce schopné přivítat Pána v jeho 

Slově a v Chlebě života. Hlad duchovní tu 

občas doprovází i hlad tělesný. Nejhorší 

situace byla v roce 2008, umíralo se tu 

hlady. Situace se potom sice zlepšila, ale 

nyní se všichni shodují, že se tam 

Zimbabwe zas pomalu vrací... Ať nás to 

všechny učí vděčnosti a štědrosti.  

 Karel, omi 
 

18. 1. 2020 pořádají naši farníci z Klokot a z Dražic  

FARNÍ PLES PRO MISIE V PÁKISTÁNU 
Místo konání je v Dražicích v kulturním domě. Začátek samotného plesu je od 19h.  

Od 18h se bude na stejném místě konat mše svatá s nedělní platností, kterou bude 
celebrovat P. Jiří Můčka, OMI.  

Cena vstupného je 150 Kč. Je možné si zarezervovat vstupenky na telefonu u Jany 
Pecherové, tel. 721 178 889, volat po 17 h. Od listopadu bude možné zakoupit si lístky  

u Pecherové Jany i Janky (ml. i st.), v zákristii po sobotní a nedělní mši svaté.  

Předem všechny moc zveme. Těšíme se na vzájemné setkání.  

Za přípravný tým Karolína Peroutková a Jarmila Kramářová 
 

MISIJNÍ KLUBKO S PŘESPÁNÍM PRO DĚTI, RODINY 
Emauzy sobota 19. 10. 17:00 – neděle 20. 10 2019 

Příspěvek (noc + jídlo): 80 Kč  

S sebou: spacák, přezůvky, misijní triko (pokud vlastníte)… 

Přijď s námi prožít první misijní klubíčko v novém školním roce. Čeká nás hra, přespání, 
povídání o PMDD a vše bude zakončeno v neděli sváteční misijní mší svatou.  

V neděli je také Světový den misií vyhlášený papežem Františkem.  

Nenech si ujít takovou příležitost. Buď i ty součástí. 

Těšíme se na Tebe KlokoMissio tým 
 

V našem klokotském krámku si můžete zakoupit  

Klokotské kafe (vhodný dárek), výrobky od trapistek (sušenky, čokolády,  

čokoládové krémy), od trapistů (hořčice), růžence, mešní vína, poutní oplatky.  

Zajděte se podívat! 
 

Emauzy - 18.10. - 18.00 h Mgr. Šimon Heller  

Přednáška PUTOVÁNÍ NEPÁLEM 

  



Česká křesťanská akademie v Táboře zve na přednášku 

POTŘEBUJEME EUTANAZII? 
Bc. Marie Sovadinová - ředitelka a zakladatelka hospice Jordán 

MUDr. Helena Staňková - vedoucí lékařka hospice Jordán 

Emauzy - 14. října – pondělí - od 18 h 
 

SOUSEDSKÁ UNIVERSITA - ZIMNÍ SEMESTR 2019 
BAODÍLNA – Pražská 157 – Tábor (detaily QR kód  ) 

Přednáškový cyklus PhDr. Jana Samohýla, Ph.D. 

ŽIDOVSKÉ INSPIRACE KŘESŤANSTVÍ 

24. září Základní znaky judaismu a jejich vztahy ke křesťanství — monoteismus a micvot  

1. října Základní znaky judaismu a jejich vztahy ke křesťanství — tóra, svátky … 

8. října Pojetí slova v židovském kontextu a jeho vliv na křesťanství  

15. října Pojetí smlouvy v židovském kontextu a jeho vliv na křesťanství 

22. října Modlitba Otčenáš v  židovském zázemí 

5. listopadu Pojetí muže a ženy v judaismu a jeho inspirace pro dnešní diskuzi 

ROMÁNSKÉ ZEMĚ, JEJICH KULTURA, POLITIKA & ARCHITEKTURA 

5. října Edice Lusobrasilská knihovna Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. (Tabook) 

24. října Úloha dítěte v současných italských románech PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

21. listopadu Rumunská porevoluční literatura Mgr. etMg. Jarmila Horáková, Ph.D. 

12. prosince Současný politický vývoj v zemích Lat. Ameriky Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D. 

 23. ledna 2020 Gotická architektura ve Francii PhDr. Klára Benešovská, CSc. 

14. listopadu SOUSEDSKÁ PŘEDNÁŠKA 

DOBRÉ UMÍRÁNÍ A PALIATIVNÍ PÉČE 

aneb zastaveni na poslední cestě krajinou života Marie Sovadinová 

 SEPTEM ARTES 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA KLOKOTECH (EMAUZY) - KAŽDÝ PÁTEK 
předškoláci + 1. třída - pátek 16.15-17.00  

Nádvorníkovi 724 011 936 / paní Civínová 606 498 921 

2. třída - pátek 16.15-17.00 - Markéta  Frejlachová 739182739 

3. třída - příprava k 1. sv. přijímání - pátek 16.00-16.45 - M. Šittová 776 707 268 

4. + 5. třída - pátek 14.45-15.30 - M. Šittová 776 707 268 

2. stupeň - úterý 15.00-15.45 - V. Tomášová 608 153 042 
 

MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM ÚRODY  
 13. 10. 2019 - neděle – 8.30 a 10 h  

Rádi bychom udělali výzdobu kostela, prosíme, přineste zeleninu, ovoce, kompoty, 
bylinky, atd. - výpěstky ze svých zahrádek - do sobotního večera 12. 10.  

Po nedělním požehnání vaší úrody si své výpěstky vyzvedněte. 



 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 18. 10.  Pátek - 17.45 – Večer chval 

 19. - 20. 10. sobota – neděle Misijní klubko – přespání v Emauzích 

 20. 10.  neděle – misijní dětská mše sv. 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 4. 10. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.30-18.30 h. ADORACE S MODLITBAMI A ZPĚVEM, 18.30-20.00 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).  

 7. 10. pondělí - Emauzy – 17.45 h – úklid – PROSÍME O POMOC 

 9. 10. středa - Emauzy – 17.45 h – Posezení u čaje nad Biblí 

 13. 10. neděle - Emauzy – 18 h – Setkání CHO 

 25. 10.  pátek - po mši sv. - venkovní Klokotská křížová cesta (povede ji CHO) 

 26. 10. sobota - 17 h – Hubertská mše sv. 

 27. 10. neděle - Změna letního času z 03:00 na 02:00 h  

13. 10. – neděle – sbírka na presbytář kostela v Klokotech 

20. 10. – neděle – sbírka na misie 
 

Kalendář (stolní) - DUCHOVNÍ TOULKY PO TÁBORSKU 2020  

za 60,- Kč si můžete zakoupit v kostele, ve farní kanceláři nebo v krámku. 

 

Od září nedělní mše sv. v Klokotech v 8.30 h. a 10 h 
 

DUŠIČKY 
    

PÁTEK 1. LISTOPADU 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
v 17 h mše sv. v Klokotech 

po mši sv. modlitba na hřbitově 

DRAŽICE 3. LISTOPADU 

v 8.30 h mše sv. za zemřelé 

 
Sobota 2. listopadu v Klokotech 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
 9 h mše sv. za zemřelé  

  16 h - modlitba růžence na hřbitově 

  16.30 mše sv. za zemřelé  

  17 h mše sv. za zemřelé  

budou se číst prosby za zemřelé  

(můžete je nosit do sakristie 27. – 31.10.) 

 
Neděle 3. listopadu 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH 
 Meziříčí (Dražice) – 15 h 

 Balkova Lhota – 15.45 h   

 Klokoty po mši sv. 11.15 h 



 

 1. 10. úterý Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Emauzy - 9.30 h Benjamínek (každé úterý) ● 15.45 h -Modlitby matek
 2. 10. středa Památka svatých andělů strážných ● nemocnice - mše sv. - 18.15 h - (každou středu)

 4. 10. pátek Památka sv. Františka z Assisi
První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30
16.30 h - růženec a svátost smíření, 17 h mše sv., adorace s modlitbami
 17.30 - 18.30, do 20.00 tichá adorace, svátost smíření 17.30 - 20.00
Emauzy - náboženství pro školní i předškolní děti (dle rozpisu)

 5. 10. sobota

 6. 10. neděle 27. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a v 10 h ● Dražice mše sv. v 8.30 h

 7. 10. pondělí Památka Panny Marie Růžencové ● Emauzy - úklid - 17.45 h
 9. 10. středa Emauzy - 17.45 posezení u Čaje nad Biblí 

svátek - P. Günther Ecklbauer, OMI ● *P. Martin Sedloň, OMI
11. 10. pátek
13. 10. neděle 28. neděle v mezidobí ●  mše sv. v 8.30 a v 10 h s žehnáním úrody ● sbírka

na presbytář ● Dražice mše sv. v 8.30 h ● Emauzy - 18 h - CHO
14. 10. pondělí Emauzy - 18 h -přednáška ČKA - Potřebujeme eutanazii?
15. 10. úterý Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
17. 10. čtvrtek Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18. 10. pátek
Večer chval 17.45 ● svátost smíření 17.30 - 20.00 h

19. 10. sobota
20. 10. neděle 29. neděle v mezidobí Misijní ● mše sv. 8.30, dětská mše svatá v 10 h

Dražice  8.30 h bohoslužba slova ● sbírka pro misie
23. 10. středa Emauzy - 17.45 - Setkání Seniorů
25. 10. pátek Velká klokots.křížová cesta 17.45 CHO ● sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00h

*P. Karel Mec, OMI
26. 10. sobota Hubertská mše sv.v 17 h

27. 10. neděle 30. neděle v mezidobí ●  mše svatá v 8.30 a v 10 h ● 16 h řeckokatolická mše sv. 
Dražice mše sv. v 8.30 h ● změna letního času (posouvá se ze 3 h na 2 h)

28. 10. pondělí Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů ● státní svátek mše sv. v 17 h

29. 10. úterý Benjamínek není (podzimní prázdniny)
listopad

1. 11. pátek Slavnost Všech svatých - doporučený svátek ●  mše sv. v 17 h

2. 11. sobota Vzpomínka na všechny věrné zemřelé ● mše sv. v 9, 16.30 a 17 h

3. 11. neděle Pobožnosti na hřbitovech - Klokoty 11.15 h, Meziříčí 15 h, Balk.Lhota 15.45 h

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

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

Svátek sv. Lukáše, evangelisty ● 18:00 přednáška Putování Nepálem - Š. Heller

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 20.00 nebo kdykoliv po domluvě. 
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

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
  Farní vikáři na Klokotech:  P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241  

Klokoty – události říjen 2019

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.

První sobota v měsíci - P. Vojtěch Blažek - 16 h Klokotské hodinky

Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h   

16.30 h růženec, 17 h mše sv. se svátostným požehnáním, po mši sv. beseda

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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

*P. Günther Ecklbauer ● *P. Petr Dombek ● sčítání návštěvníků bohoslužeb

Misijní klubko - s přespáním v Emauzích


