
 

Milá farní rodino, 

v roce 2020 si připomínáme nejen 600 let od založení města Tábora, ale také 800 let 

od první písemné zmínky o existenci obce Klokoty. 

Podle legendy byl dřevěný kostelík založen ještě ve 12. století rytířem z Kotnova. První 

písemná zmínka o Klokotech pochází až z roku 1220, kdy je vlastnil Vítek z Prčice. Vítek 

z Prčice byl významným dvorským stolníkem-ministrem českého krále Vladislava. Vítek 

rozdělil získaná panství mezi své čtyři syny. Pátý, nemanželský Sezima, dostal podle 

legendy panství Ústí. Do erbu vložil Vítek synům různobarevné růže a založil tak mocný 

rod, který po dobu čtyř set let panoval v jižních Čechách. Syn Vítek z Klokot dostal 

panství třeboňské, hrad Lomnici a Landštejn a erb se stříbrnou růží na červeném poli. 

Proto se jeho syn Ojíř (1257 – 1300) podepisoval častěji z Lomnice než z Klokot. Vítkovci 

jsou na Klokotech poté připomínáni až do konce 13. století. 

Podle ústní tradice stála dřevěná tvrz poblíž skalky zvané „Kalvárie“ pravděpodobně 

od 13. století do 20. let 15. století, kdy byla vypálena a později již nebyla obnovena. 

Archeologický průzkum však existenci tvrze na klokotském návrší nepotvrdil. O umístění 

a existenci tvrze se tak stále vedou spory. 

Původní klokotský kostelík stál údajně v blízkosti dřevěné tvrze pana Vítka z Klokot 

(1220 – 1265). Na klokotské hoře vyvěral již ve středověku pramen léčivé vody, 

pro kterou sem putovalo mnoho lidí. Posvátnost a věhlas místa ještě podpořilo zjevení 

Panny Marie, ke kterému mělo dojít snad již ve 13. století. Tehdy se podle legendy zjevila 

na stráních klokotské hory pasáčkům dobytka krásná dívka, která jim začala vyprávět o 

Bohu. Po čase se zjevila krásná panna i dospělým. Její obličej zářil jako slunce a její šaty 

byly bílé jako sníh, krásné dlouhé vlasy splývaly dolů a ruce měla sepjaty k modlitbě. 

Když se jí zeptali na jméno, dostali od andělů, kteří dívku odnášeli, odpověď: „MARIA 

JEST JMÉNO JEJÍ!“ Na památku zjevení byla nad studánkou u Dobré Vody postavena 

kaple. Do kaple byl podle legendy zavěšen obraz Panny Marie Klokotské, který namaloval 

malíř z dominikánského kláštera v Sezimově Ústí. V Ústí byl v té době kromě 

dominikánského kláštera i špitál, církevní škola a panský palác Vítkovců. 

Počet poutníků rostl a brzy bylo nutné postavit větší kostel. Pro jeho stavbu bylo 

zvoleno místo vzdálené 1000 kroků na východ od kaple. 

Přestože se v některých pramenech uvádí datum svěcení kostela na svátek Nanebevzetí 

Panny Marie 15. srpna roku 1392, stál zde kostel patrně již dříve. 

Během 14. století se Klokoty staly početnou a zámožnou vesnicí. Kostel získával 

mnoho darů od poutníků a stal se kostelem farním se stálou duchovní správou. Již v roce 

1396 měla nedaleko farního kostela stát fara. Rozvoj poutního místa však přerušily 

husitské války. Husitské město Tábor kapitulovalo před vojskem českého zemského 



správce Jiřího z Poděbrad až roku 1452. Do té doby Táborité v blízkosti svého města 

katolíky ani katolické bohoslužby patrně netrpěli. Poničený klokotský kostel byl však 

částečně ještě před polovinou 15. století (1447) opraven. Po smrti Petra z Růže se staly 

Klokoty majetkem táborské obce až do roku 1679, kdy byly prodány prelátu 

benediktinského kláštera, rodilému Španělovi Didacu á Convero za 400 českých grošů, 

včetně dvora na severní straně obce, po pravé straně písecké silnice. 

(Více se dočtete v brožuře Klokoty - poutní místo od PhDr. Ludmily Ourodové – 

Hronkové Ph.D.). 

Přeji vám pokojný zimní měsíc únor a dětem pěkné „jarní“ prázdniny. 

+ P. Jiří Můčka, omi 
 

HROMNIČNÍ POUŤ OTCŮ A MATEK NA KLOKOTECH  SOBOTA 1. 2. 2020 

16.30 růženec a svátost smíření 

17.00 mše svatá celebruje P. Jan Hamberger 

žehnání svící, průvod a zásvětná modlitba 

Inspirujme se Josefem a Marii, kteří přinesli Ježíše do jeruzalémského chrámu. Přijďme i 
my prosit nebeského Otce o požehnání pro naše děti. Prosme Pannu Marii Klokotskou 

za ochranu a dar víry pro naše děti a odvrácení zla od našich rodin. 
 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019 

FARNOST KLOKOTY 

V roce 2019 bylo ve farnosti Klokoty: 76 křtů (44 dětí do 1 roku, 15 dětí do 7 let, 9 dětí 
do 14 let), první sv. přijímání 18; 19 sňatků, 33 pohřbů, uděleno 10 svátostí biřmování 

FARNOST DRAŽICE 

V roce 2019 bylo ve farnosti Dražice: Křty – 1 (dítě do 1 roku), první sv. přijímání – 0, 
biřmování – 0, sňatky – 0, pohřby – 1 

TÁBORSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR 

měl v roce 2019 celkem 16 vystoupení, z toho bylo 13 bohoslužeb a 3 koncerty. L. Šotek 

RÁDIO PROGLAS A TV NOE 

Příspěvky z Klokot za rok 2019 na rádio Proglas - 1600 Kč a TV Noe – 3200 Kč. (Můžete 
přinést do sakristie nebo farní kanceláře jakoukoliv částku, souhrnně se pak odešlou – 

ušetří se na poštovném). 

ADOPCE NA DÁLKU 

Sofía Carrénard je dívka z Haiti, kterou jsme finančně podporovali od září 2005. 

Začátkem září loňského roku nás informovala koordinátorka projektů na Haiti, že Sofii 

Carrénard se nepodařilo uspět u závěrečných zkoušek. Protože v minulosti již jeden ročník 

opakovala, není možné ji již během dalšího opakování podporovat. To znamená, že končí 

její účast v projektu Adopce na dálku a tím i naše sponzorování. 

Protože jsme si přáli v adopci pokračovat, byla nám v říjnu 2019 přes Mariánské misijní 

dílo přidělena jedenáctiletá dívka Neuve-Tricia Francois - opět z Haiti. Každý rok ji 

budeme pomáhat jako farnost částkou 4 800 Kč. Děkujeme za vaši pomoc věnovanou těm 

nejpotřebnějším. 



Placeno: 

29. 1. 2019 - 6500 Kč + 41 Kč poštovné (Haiti - Sofía Carrénard ) 

28. 12. 2019 - 4800 Kč + 36 Kč poštovné (Haiti - Neuve Tricie Francois) 

celkem:  příjmy: 21 500 Kč  výdaje: 11 377 Kč 

                                                                                   L. Kopřivová  

OBLÁTSKÉ MARIÁNSKÉ MISIJNÍ DÍLO 

Na Zimbabwe a novou misii otce Karla Mece OMI jsme poslali 56 043 Kč. 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA 

1.6. - Běh pro Ugandu 8000 Kč, 17.3. - Misijní koláč 3266 Kč,  

21.10. - Koláč z MN a kalendáře 15000 Kč, 8.12. - Koncert Jeden dárek 7413 Kč,  

8.12. - Vánoční dílna pro Jižní Súdán 5127 Kč,  

25.12. - Jeden dárek navíc Jižní Súdán 16195 Kč 

Dohromady 55 001 Kč  

POŠTOVNÍ ZNÁMKY NA CHARITATIVNÍ ÚČELY 

V roce 2019 bylo odesláno z Klokot 5,50 kg pošt. známek na charitu.   MVDr. F. Rytíř  

 

 

Děkujeme všem dárcům za podporu při renovaci poutního místa Klokoty  

v roce 2019. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA KLOKOTECH 
 

Koledníci na Klokotech mohli být letos 

viděni od pátého ledna. V pátek desátého 

ledna se malí králové po trojicích a 

s dospělým doprovodem vydali 

na Pražské sídliště nabízet možnost udělat 

dobrý skutek a také rozdávat radost 

do jednotlivých domácností. Malý 

kalendář a balení cukru pocházející 

z chráněných dílen nabízely děti 

za jakýkoli obnos vhozený do zapečetěné 

kasičky Charity ČR s motem „Každá 

koruna pomáhá“.  Kromě nápisu K † M † 

B † 2020 na zárubních bytů po nás zůstala 

docela slušná finanční sbírka, úplná 

blaženost z dobře odvedené práce a 

ujištění, že lidé dobré vůle jsou pořád 

ještě všude kolem nás. Děkujeme! 

                       M. Janouchová 
 

Děkujeme Ti, Pane, za Tvé požehnání, které jsme mohli nést,  

za vybrané peníze, které pomohou potřebným,  

za děti, jejich rodiče (kteří je přivedli a přivezli) a jejich ochotu pomoct. 
 

Do 7 pokladniček (vedoucí – Frejlachová M., Janouchová M., Kulhánková M., Pecherová 

J. st., Šittová M., Silvia Gombošová, Vladimír Fojt), u kterých se vystřídalo 35 dětí 

(Kristýnka Candrová, Eliška Janouchová, Štěpán Sova, Vojtěch Janeček, Josef Janeček, 

Eliška Kašparová, Tomáš Kašpar, Adam Škrdle, Tomáš Vocílka, Sára Kalejová, Evička 

Škrdlová, Sofie Burdová, Sofie Pěknicová, Kristýna Chudá, Rosťa Janouch, Veronika 

Síčová, Editka Kramářová, Cyril Kramář, Natálie Truhlářová, Lucie Truhlářová, Tomáš 

Suchý, Kristýnka Almášiová, Tobiáš Almáši, Anežka Jandová, Johanka Malenická, 

Anežka Fojtová, Bruno Fojt, Štěpán Maroušek) se dohromady vykoledovalo:  



na Klokotech, Pražském a Náchodském sídlišti 35 750 Kč (vloni 32 266 - 7 pokladniček). 

Celkový výtěžek všech 45 pokladniček táborských koledníků byl 213 078 Kč (vloni to 

bylo 127 001 Kč – 30 pokladniček). 

Diecézní charita České Budějovice celkem vykoledovala 8 499 885 Kč (vloni 7 499 909 

Kč). Celková sbírka Charity České republiky vynesla 131 144 512 Kč (vloni 107 036 021 

Kč). 

Moc Vám všem děkujeme! J. Pecherová  

 
 

FARNÍ PLES NA PODPORU MISIE V PÁKISTÁNU 
 

Dne 18. 1. 2020 se poprvé konal ples 

našich farností v Dražicích. Konal se 

na podporu misií v Pákistánu - školy 

v Derekabádské poušti. Ples začal již 

v 18.00 hod a to mší svatou, která 

proběhla v patře sálu, přičemž mně 

napadla myšlenka, že ti, co stojí dole 

v přízemi sálu, musí mít pocit nebeské 

slavnosti, když se nad jejich hlavami 

ozývaly zpěvy a modlitby. Poté, co jsme 

sešli do pozemských nížin, čekali jsme 

na zahájení. Hudba začala hrát. 

V programu bylo vystoupeni skupiny 

Dupáček, přednáška o. Günthera o životě 

a díle církve v Pákistánu. Hudební 

skupina Flying Parties oznámila, že se 

vzdává svého honoráře na podporu misií a 

myslím, že je třeba poděkovat úplně 

všem, každý se podílel nějakým dílem a 

tak se dílo podařilo a to i za podpory 

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, 

jejíž svátek se ten den slavil. Každý mohl 

pocítit pohodu a radost ze setkání (někdo 

mohl dokonce zažít něco zvláštního, 

neočekávaného, něco, co mu připravil 

Bůh). V tombole jsme mohli vyhrát pěkné 

ceny a nakonec si i zatancovat s o. Jiřím, 

jemuž i všem organizátorům patří velké 

díky! 

V. Andreasová. 

… 

Těm, kdo darují kousek ze sebe, Bůh 

žehná měrou vrchovatou. Alespoň to si 

myslíme po uspořádání 1. farního plesu 



pro misie. Na počátku byla víra dvou žen, 

že nepředstavitelné dokážeme uskutečnit 

:-) A dokázaly nám, že spojenými silami 

ano. V Klokotech za sebou máme 1. farní 

ples pro misie v Pákistánu a roztančili 

jsme radostí pákistánského misionáře 

P. Gunthera, který s námi přijel pobýt a 

představit 8 pouštních pákistánských škol. 

Myšlenka plesu například natolik oslovila 

kapelu, že svůj honorář posílá 

do Derekabadu. My za sebou máme navíc 

krásný společný farní večer. 

H. Koukalová 

 

 

 
Farní ples – momentka ze slosování tomboly 

úterý 11. 2. 2020 

P. Marie Lurdská 

mše sv. v 17 h s udělováním svátosti pomazání nemocných 
 

PÁTEČNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY NA KLOKOTECH 
V NAŠEM KOSTELE BĚHEM POSTNÍ DOBY - 16.30 h      

 28. 2. MODLITBY MATEK  
 6. 3. NEOKATECHUMENÁTNÍ SPOLEČENSTVÍ  

 13. 3. MLÁDEŽ 
 20. 3. PASTORAČNÍ RADA 

  27. 3. DĚTI  
 3. 4. CHARISMATICKÁ OBNOVA 

 10. 4. VELKÝ PÁTEK - O. JIŘÍ, OMI – VENKOVNÍ KC – 15.30 h  
    (PRO SENIORY V KOSTELE 15.45 h) 



 

21. – 22. 2. 2020, Tábor – Klokoty 

7. DIECÉZNÍ MINISTRANTSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ 
Spolek MOST, Pastorační středisko biskupství českobudějovické,  

Diecézní centrum mládeže Č. Budějovice 
 

Neděle 16. 2. 2020, Emauzy 15 - 17 h 

KLOKOTSKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL 
Zveme děti, mládež, rodiče či prarodiče v maskách či bez masek! 

 

JARNÍ PRÁZDNINY – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – 6. – 7. ÚNORA 2020 
Program: 

ČT 6. února program na Klokotech 

Příjezdy dětí: 7:00-8:00 

Hlavní program: 8:00-16:00 

Vyzvedávání dětí: 16:00-17:00 

PÁ 7. února výlet do Českých Budějovic, sraz 7:45 v hale vlakového nádraží, 
předpokládaný návrat 15:00 

Cena: ČT 100 Kč, PÁ 200 Kč 

Přihlašování: 

Marie Šittová, majasittova@seznam.cz, 776 707 268  

Markéta Frejlachová, Mfrejlachova@gmail.com, 739 182 739 

Pořádá Vikariátní katechetické středisko Tábor, Římskokatolická farnost Tábor – Klokoty, 
Kolpingova rodina Klokoty 

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - 3.- 7. SRPNA 2020 
PŘIHLAŠOVÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE: 

Marie Šittová majasittova@seznam.cz, 776 707 268  

Markéta Frejlachová, Mfrejlachova@gmail.com, 739 182 739 

Pořádá Vikariátní katechetické středisko Tábor,  

Římskokatolická farnost Tábor - Klokoty, Kolpingova rodina Klokoty 
 

Česká křesťanská akademie v Táboře zve na přednášky: 
 

Středa 19. února v 18:00, Poutní dům EMAUZY 

POUTNÍ CESTOVNÍ RUCH U NÁS A V EVROPĚ. CO LÁKÁ LIDI NA POUTĚ? 
doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (bývalý starosta Tábora) 

 

Čtvrtek 5. března v 18:00, Poutní dům EMAUZY 

 SITUACE IMIGRANTŮ V RAKOUSKU 
Mag. Daniel VYCHYTIL 



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 14. 2.  pátek – 17.45 h - VEČER CHVAL v Emauzích 
 16. 2.  neděle – 10 h - DĚTSKÁ MŠE SV. 
 16. 2.  neděle – Emauzy – 15 - 17 h – MAŠKARNÍ KARNEVAL 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 
 1. 2. sobota 17:00 - HROMNIČNÍ POUŤ OTCŮ A MATEK (přineste si svíčky) 
 3. 2. pondělí – mše sv. v 17 h – SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ 
 7. 2. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.30-20.00 h TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30-20.00 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  
 11. 2.  úterý – mše sv. 17.00 h – se svátostí pomazání nemocných 
 12. 2.  středa – 17.45 h - Emauzy – Posezení u čaje nad Biblí 
 13. 2.  čtvrtek – v 18 h - Emauzy SETKÁNÍ CHO 
 17. 2. pondělí – v 17.45 h - Emauzy - úklid 
 19. 2.  středa – 18 h – Emauzy – SETKÁNÍ SENIORŮ – přednáška ČKA 

 

16. 2. – neděle - sbírka na úpravu presbytáře našeho kostela 

23. 2. - neděle - sbírka na Svatopetrský haléř 
 

Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste do kostela, prosíme, do neděle 23. února. 
 

Diecézní centrum pro rodinu – České Budějovice 

NEJSTE SAMI – SETKÁNÍ RODIČŮ PO ZTRÁTĚ DÍTĚTE  
vždy poslední středu v měsíci v 17.30 h v sále Děkanství u sv. Mikuláše v přízemí 

 

13. 2. 2020 v 17.30 h 

HAPPENING ZVEME ČESKO NA RANDE  

ve spolupráci s Iniciativou Manželské večery, Křesťanským společenstvím a Církví 
adventistů u příležitosti svátku sv. Valentýna, patrona všech zamilovaných v Českých 

Budějovicích na Nám. PO II. 
 

10. – 16. 2. 2020 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 
Nechte se inspirovat na  

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-01-narodni-tyden-manzelstvi 
 

29. 2. – 9.30 h České Budějovice 
DĚTI, RODINA A VÍRA S MONS. ALEŠEM OPATRNÝM  

(předávání víry dětem a její sdílení v rodině)  
Přednáška, diskuze, sdílení dobré praxe. 

 

 



 1. 2. sobota Hromniční pouť otců a matek - mše sv. v 17 h - celebruje

P. Jan Hamberger - žehnání svíček a průvod
přineste si svíčky

 2. 2. neděle neděle - Svátek Uvedení Páně do chrámu • mše sv. v 8.30 a 10 h 
Dražice mše sv. v 8.30 h

 3. 2. pondělí
 4. 2. úterý Benjamínek není - jarní prázdniny (ostatní úterky v měsíci 9.30 h)

"Zasedačka u Betléma" - 15.45 h - Modlitby matek
 5. 2. středa

18.15 mše sv. v nemocnici (každou středu)

 6. 2. čtvrtek Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků  
 7. 2. pátek

svátost smíření 16.30 - 17 h, 17.30 - 20 h
 9. 2. neděle

10. 2. pondělí
11. 2. úterý Panny Marie Lurdské - svátost pomazání nemocných • Světový den nemocných

12. 2. středa Emauzy 17.45 h. Posezení u čaje nad Biblí
13. 2. čtvrtek
14. 2. pátek Večer chval - 17.45 - Emauzy

Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti v kostele 17.30-20.00 h

16. 2. neděle
na úpravu presbytáře kostela v Klokotech • Dražice mše sv. v 8.30 h   
Emauzy - 15 h - maškarní karneval

17. 2. pondělí Výročí schválení OMI kongregace • úklid Emauz - 17.45 h

19. 2. středa Emauzy - Setkání seniorů - 18.00 h přednáška ČKA - Církevní turistika
21. 2. pátek Svátost smíření, výstav Nejsv. Svátosti 17.30 - 20 h  
21.-22. 2. pá-so Diecézní ministrantský florbalový turnaj Tábor, Klokoty
22. 2. sobota Svátek Stolce svatého apoštola Petra

*o. Zdeněk Čížkovský, OMI, svátek slaví P. Petr Dombek, OMI
23.2. neděle

Dražice mše sv. v 8.30 h • 16 h řeckokatolická mše sv.   
Přineste do kostela loňské posvěcené kočičky na popelec

26. 2. středa Popeleční středa - den přísného postu
28. 2. pátek Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti v kostele 17.30-20.00 h

Křížovou cestu povede společenství Modliteb matek - 16.30 h v kostele
z března 2020

 1. 3. neděle První neděle postní
 5. 3. čtvrtek Emauzy - 18h - přednáška ČKA - SITUACE IMIGRANTŮ V RAKOUSKU
 6. 3. pátek 1. pátek v měsíci, adorace 11-16,30 h a 17.30 - 20 h, Kříž

Křížovou cestu povede Neokatechumenátní společenství - 16.30 h v kostele

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 asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Klokoty – události únor 2020 Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30 a 10 h, 
středa-nemocnice 18.15

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

První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11 - 16.30, 17.30-20.00 h

Drhovice mše sv. v 8.30 h se svátostí pomazání nemocných

7. neděle v mezidobí • mše sv. v 8.30 a 10 h - sbírka na svatopetrský haléř

6. neděle v mezidobí • mše sv. 8.30, mše sv. pro rodiny s dětmi v 10 h - sbírka

sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, mše sv. v 17 h se svatoblažejským požehnáním

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

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

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

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

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

Památka sv. Scholastiky, panny

Emauzy - 18 h - CHO

 


