
 
 

Milé farnice, milí farníci! 

Dnes bych se chtěl s vámi podělit o příběh z knihy „Pohlazení pro duši“ od Bruna Ferrera.  

Mezi nejživější vzpomínky mého dětství patří vzpomínka, jak se otec v půl sedmé večer 

vracíval z práce. Já a můj bratr jsme ho slyšeli, jak schválně stále silněji a silněji zvoní. 

Mačkal zvonek tak dlouho, dokud mu jeden z nás neotevřel dveře.  

Obvykle jsme byli v kuchyni, dělali jsme úkoly nebo jsme se dívali na televizi. Radostně 

jsme vyskočili, když jsme uslyšeli to důvěrně známé zvonění. 

Utíkali jsme dolů po schodech, dveře jsme otevírali dokořán a otec nám hned říkal: 

„Jak to, že vám to trvalo tak dlouho?“ 

Ta chvíle, když se otec vracíval domů, byla nejhezčí z celého dne. 

Je ještě jedna vzpomínka, která mě bude navždy provázet. Týká se toho, co bylo pro otce 

každodenním rituálem – večeře. 

Všichni jsme společně usedli ke stolu, on položil dlaň na maminčinu ruku a řekl: 

„Jestlipak vy dva víte, že máte tu nejneobyčejnější maminku na světě?“ 

Byla to věta, kterou s láskou opakoval každý večer. 

Přeji sobě i vám, aby nás po celý rok provázely rituály, při kterých si budeme cvičit 

srdce. 

+ O. Jiří Můčka, OMI 
 

HROMNIČNÍ POUŤ OTCŮ A MATEK NA KLOKOTECH   2. 2. 2022 STŘEDA 

16.30 růženec a svátost smíření 

17.00 mše svatá celebruje P. Jiří Můčka, OMI 

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

 pondělí 21. 2. v 18:00, Emauzy  

ČKA zve na přednášku 

JAK PAPEŽ FRANTIŠEK DOKONČUJE II. VATIKÁNSKÝ KONCIL. 

doc. Michal Opatrný, Dr. theol. 
 

Klokotská alej prohlášena za Alej roku 2021.  
www.alejroku.cz 

 



OBLÁTSKÉ VÝROČÍ: 17. ÚNOR 
 

Církevní schválení kongregace 

Schválení Kongregace misionářů oblátů 

Panny Marie Neposkvrněné a jejich 

Konstitucí a pravidel papežem Lvem XII. 

roku 1826 bylo oficiálním uznáním jejich 

životního stylu a zároveň přidělením 

místa v rámci celosvětového poslání 

církve. „Volání Ježíše Krista, jež 

Misionáři obláti Panny Marie 

Neposkvrněné rozeznávají v Církvi skrze 

potřebu spásy lidí, je shromažďuje 

a vyzývá k tomu, aby Pána následovali 

a podíleli se slovy i skutky na jeho 

poslání.“ (Konstituce 1) 

HK 

 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ NA KLOKOTECH 
 

"Po roční odmlce na Klokotech opět 

proběhlo Tříkrálové koledování. 

Tři skupinky koledníků navštívily 

obyvatele domků v okolí - potěšily je 

zpěvem a přáním štěstí a zdraví. Děti už 

se nemohly koledování dočkat, je to 

krásná tradice s dobrým úmyslem pomoci 

lidem, kteří to potřebují. Přes opravdu 

chladné počasí děti zpívaly s radostí 

a velkou vytrvalostí, jistě i proto, že občas 

dostaly nějakou tu sladkou odměnu na 

doplnění vydané energie. Mnozí 

obyvatelé Klokot nám i poděkovali, že 

jsme se zastavili a udělali jim radost 

v době, kdy jsou izolováni sami doma 

kvůli covidu.  

S požehnáním K+M+B 2022 

S. Gombošová, Z. Charbuská

 

Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. 

Děkujeme vedoucím: Charbuská Z., Šittová M., Gombošová S., Pecherová J.  

a dětem: Škrdlová Eva, Plachá Vendula, Maleninská Johanka, Škrdla Adam, Vocílka 

Tomáš, Charbuská Anna, Truhlářová Natálie, Truhlářová Lucie, Suchý Tomáš, 

Janouchová Eliška, Janouškouvá Terezie, Sova Štěpán. Vykoledovali 25.488 Kč. 

                            kasičky                                         online koleda       bezhotovostní dary 

Tábor                   315 906  (60 kasiček, ještě 17 nerozpeč.)    8 900                       5 300 

Č. Budějovice   8 533 724                                                 102 110                   101 247 

Celkem         118 090 050 (k 26. 1. rozpečetěno 90 %)     3 214 756               2 047 917 

Tříkrálový koncert 1 069 044                     Celkem (k 26.1.2022)   124 421 767 Kč. 
 

3. 2. 2022 – čtvrtek 

mše sv. v 17 h se svatoblažejským požehnáním 
 

11. 2. 2022 – pátek - P. Marie Lurdská 
 

13. 2. - neděle - sbírka na presbytář 

20. 2. - neděle - sbírka na Svatopetrský haléř 
 

Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste do kostela, prosíme,  

do neděle 27. února. 



OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM  2021 

FARNOST KLOKOTY 

V roce 2021 bylo ve farnosti Klokoty: 48 křtů (36 dětí do 1 roku, 11 dětí do 7 let,  

1 dítě do 14 let), první sv. přijímání 13; 12 sňatků, 40 pohřbů, biřmování 0. 

FARNOST DRAŽICE 

V roce 2021 bylo ve farnosti Dražice: Křty – 0, první sv. přijímání – 0, biřmování – 0, 
sňatek – 1, pohřeb – 1 

 

TÁBORSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR 

 Chrámový sbor mohl zpívat (v důsledku pandemie koronaviru) pouze při poutní 
bohoslužbě v neděli 15. srpna v 10 hod. ve farním kostele na Klokotech.          L. Šotek 

RÁDIO PROGLAS A TV NOE 

Příspěvky z Klokot za rok 2021 na rádio Proglas - 1200 Kč a TV Noe – 3200 Kč.  

(Můžete přinést do zákristie nebo farní kanceláře jakoukoliv částku,  

souhrnně se pak odešlou – ušetří se na poštovném). 
 

ADOPCE NA DÁLKU 

Od 10/2019 podporujeme třináctiletou dívku z Haiti -  Neuve Tricia Francois 

(přes Oblátské misijní dílo). 

Placeno: 23. 12. 2021 - 4800 Kč + 44 Kč poštovné (Haiti - Neuve Tricie Francois) 

celkem rok 2021: příjmy: 7600 Kč, výdaje: 4844 Kč 

 Přispět můžete u pí Kopřivové, ve farní kanceláři nebo v zákristii. 

                                                    Děkujeme za vaši pomoc!                              L. Kopřivová 

 

OBLÁTSKÉ MISIJNÍ DÍLO  

V letošním roce klokotská farnost věnovala svůj půst i advent podpoře nově vznikající 
misie v Zimbabwe. Stejně tak i děti, které věnovaly svoje výrobky z vánoční dílny na 

dobročinný jarmark.  

Náš oblát Karel Mec OMI s naší pomocí staví v buši místo, které má sloužit dalším deseti 
komunitám okolo deseti kostelů.  

A my jsme mu v tom pomohli částkou 37703 Kč.  

 

Bohužel už není možné pro misie věnovat zdravotnický materiál. 

Doprava a clo je bohužel komplikovanější a dražší než materiál. 

Děkujeme za dosavadní velkou pomoc. 

Poštovní známky pro misie je stále možné do Klokot nosit.                    Mgr. H. Koukalová 

Sbírka z Misijní neděle – vynesla 11 000 Kč. 

Děkujeme všem dárcům za příspěvky na opravy a provoz  

poutního místa Klokoty v roce 2021. 
 



 

 1. 2. úterý Benjamínek 10 h (každé úterý)

 2. 2. středa 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. čtvrtek

 4. 2. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11 a 16.30, 17.40 - 19.30 h
svátost smíření 16.30 - 17 h, 17.40 - 19.30 h
pololetní  prázdniny - náboženství nebude

 5. 2. sobota
 6. 2. neděle

10. 2. čtvrtek
11. 2. pátek Panny Marie Lurdské • Světový den nemocných

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

17. 2. čtvrtek Výročí schválení kongregace OMI 

18. 2. pátek sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h

20.2. neděle

sbírka na svatopetrský haléř
Dražice mše sv. v 8.30 h

21. 2. pondělí Emauzy - 18 h - přednáška ČKA - doc. Michal Opatrný, Dr. Theol.
22. 2. úterý Benjamínek není - jarní prázdniny

Svátek Stolce svatého apoštola Petra
*o. Zdeněk Čížkovský, OMI, svátek slaví P. Petr Dombek, OMI

23. 2. středa Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

25. 2. pátek Svátost smíření, adorace 17.40 - 19.30 h, 
jarní prázdniny - náboženství nebude
8. neděle v mezidobí • mše sv. v 8.30 a 10 h
Přineste loňské posvěcené kočičky na popelec.
Dražice mše sv. v 8.30 h • v 16 h řeckokatolická mše sv.  

z března 2022
 2. 3. středa Popeleční středa - den přísného postu
 4. 3. pátek 1. pátek v měsíci - adorace 11-16.30 h, 17.40 - 19.30 h
 6. 3. neděle 1. neděle postní

najdete nás také na Facebook a Twitter

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

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

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

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

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

27. 2. neděle

 na účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.

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

Klokoty – události únor 2022 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, v pátek 17.40 - 19.30.00 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.

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 • sbírka na presbytář

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

Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti 17.40-19.30 h

Památka sv. Scholastiky, panny 

Památka sv. Agáty, panny a mučednice. 


