Milí farníci!
Dá-li Pán, tak tento měsíc již
Nejprve bych chtěl apelovat
bude náš kostel bez lešení a farní
na rodiče, aby na začátku školního roku
kanceláře budou přestěhovány zpět
mysleli na to, že nejdůležitějším darem
do jižního ambitu. Nastanou zde však
je dar víry v Ježíše Krista. Až budete
změny. Již zde nebude WC pro vevybírat kroužky pro děti, myslete na to,
řejnost a hlavní kancelář bude umístěna
že vaší povinností je rozvíjet víru
v pravé místnosti.
vašich dětí a nezapomeňte je přihlásit
Za poslední dva roky farnost
na výuku náboženství. V klokotské
proinvestovala na opravách skoro
farnosti se bude výuka náboženství
5 miliónů Kč. Snad to přispěje i k větší
domlouvat v pátek 8. 9. v 16 h
oslavě Boha. Ještě nám chybí 500 000
v Emauzích.
Kč, abychom mohli započaté opravy
V měsíci září nás čekají dvě
dokončit. Prosím vás o pomoc. Rádi
důležité náboženské akce. Přítomnost
vám vystavíme potvrzení o přijetí daru
kopie sochy Panny Marie Fatimské
a jméno vaší firmy zveřejníme
z Portugalska a Celodiecézní pouť
na webových stránkách a ve farních
v Táboře a Klokotech. Srdečně vás
tiskovinách. Č.ú. České spořitelny:
všechny zvu na tyto oslavy.
4634722329/0800 (VS 7777 - kostel,
Po konzultacích a volbách, které
VS 8888 – chórová barokní mřížka,
proběhnou v měsíci září, jmenuji novou
VS 9999 – farní kanceláře).
farní a ekonomickou radu. Prosme
Děkujeme!
Ducha svatého o světlo při výběru
S přáním Božího požehnání
vhodných členů.
P. Jiří Můčka, OMI
********************************************************************
1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA
NA KLOKOTECH
Farnost Klokoty má nové
2. září 2017
P. Jan Kulhánek
internetové stránky,

16 h modlitba Klokotských hodinek
16.30 růženec a svátost smíření
17 h mše svatá se svátostným
požehnáním, po mši sv. beseda

adresa je stejná

www.klokoty.cz

Třídenní oslava Panny Marie Nanebevzaté na Klokotech.
V naší zemi a vůbec v celém světě je
mnoho míst, na kterých lidé uctívají
Matku Boží v den svátku Nanebevzetí
Panny Marie. A je také mnoho žen,
které nosí jméno Marie. Ale je jenom
jedna žena, nositelka tohoto jména,
kterou si 15. srpna připomínáme, a
jedno, pro nás jedinečné místo, na kterém jsme také letos opět tento den
prožili. Pro nás, kteří máme to štěstí, dá
se říci výsadu, navštívit P. Marii
Klokotskou každý den, by se zdálo, že
nejde o nic mimořádného, ale kdepak.
Vždy je to mimořádný zážitek.
A o pouti můžeme sdílet tuto událost
ve společenství pár tisíc poutníků.
Již při letošní páteční vigilii mne velice
oslovila promluva P. Václava Hese.
Tématem byla pro nás vůdčí role P.
Marie, která nám ukazuje cestu jak
hledat, přijímat a plnit úlohu každého
z nás v křesťanském životě. Jak se
uplatňovat a růst ve společenství stejně
smýšlejících lidí a jaký příklad si
můžeme vzít ze života a odkazu Panny
Marie.
Vyvrcholením letošní poutní slavnosti
pak byla mše sv., kterou celebroval
biskup Mons. Jan Baxant, a která byla
skutečně slavnostní a díky o. biskupovi
a jeho formální i neformální promluvě,
se vše uskutečnilo v duchu optimismu,
přátelství i s dávkou humoru. Bylo
zřejmé, že se v Klokotech cítí dobře,
rád se sem vrací a má nám všem velmi
mnoho co sdělit.
Umoudřilo se i sluníčko, které se
ukázalo v celé kráse a prozářilo
nádherný, slavnostní den na Klokotech.
E. Kozáková

Oslava Panny Marie Nanebevzaté
na Klokotech trvala tři dny. V pátek
v podvečer jsme slavili vigilii svátku
mší sv. v 17 h, kdy byl hlavním
celebrantem P. Václav Hes z Týna
n/Vltavou. Hlavní myšlenka jeho
promluvy byla vůdčí role Panny Marie,
která nám ukazuje cestu jak hledat,
přijímat a plnit úlohu každého z nás
v křesťanském životě. Jak se uplatňovat a růst ve společenství stejně
smýšlejících lidí a jaký příklad si
můžeme vzít ze života a odkazu P.
Marie.
Hlavním dnem oslav byla sobota 12. 8.
První mši svatou celebroval P. David
Mikluš, novokněz, který také uděloval
novokněžské požehnání hojnému počtu
věřících. Hlavní mši svaté předsedal
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.
Polní oltář byl obklopen ze všech stran
věřícími a bylo cítit vzájemné
propojení oltáře s lidem kolem obrazu
Panny
Marie
a
Eucharistie.
V obdobném duchu se nesla i odpolední beseda s panem biskupem, při
které zavzpomínal na doby, kdy zde
působil jako generální vikář českobudějovické diecéze.
A v neděli byl hlavním celebrantem
mše sv. českobudějovický generální
vikář Mons. David Henzl. V promluvě
zazněly myšlenky o životě samotném
a jeho důstojnosti, povýšení lidské
důstojnosti, poukázání na 7 hlavních
hříchů v protikladu 7 darů Ducha sv.,
vzoru Panny Marie a její odevzdanosti
Bohu, zakotvení v Bohu, atd.
V sobotu i v neděli se konaly odpolední
pobožnosti pro poutníky zpíváním
klokotských hodinek a svátostným
požehnáním.
L.Šotek

Malý princ a Madagaskar
Z Madagaskaru přes Polsko až do jihočeského Tábora-Klokot vedla cesta
dvou studentů magisterského stupně
bohosloví. Budoucí obláti, Hyppolite
a Mami, přijali pozvání otce Mariusze
z české oblátské farnosti a ze svého
studia v Evropě dostali 14 dnů
prázdnin. Ty strávili ale tak trochu
pracovně spolu se 40 dětmi a vedoucími tábora s tématem Malý princ.
„Stává se dobrým zvykem, že můžeme
dětem
zprostředkovat
intenzivní
kontakt s obláty. Pokud možno studenty, aby měli k dětem blízko“
dodává Olga, hlavní vedoucí tábora.
Tábory se pořádají už dvacet let a od
počátků se zde propojuje mezinárodní
oblátská rodina. Obláti jsou především
misionáři, a tak studenti z misijních
zemí, jakou je například Madagaskar,
tráví pár dnů prázdnin, na které by
stejně domů nemohli odjet, v Evropě.
A to je dobrá příležitost, aby poznali
život zdejších oblátských farností.
Obláti z Madagaskaru v Klokotech
dětem vypráví o tom, jak se žije u nich,
a na vlastní kůži zažívají zase nás.
Mami pochází ze středu ostrova a
s Misionáři obláty se setkal poprvé na
gymnáziu. Do té doby o jejich existenci
nic nevěděl. A setkání to bylo zásadní,
nyní je se studentem teologie. Na Madagaskaru společně s Hyppolitem
absolvovali studia filozofie, teologii
pak mohli studovat buď v Římě nebo
v polské Obře. A protože je misie
v jejich zemi zastoupená především
polskými obláty, volba padla na Obru.
Hyppolite se oproti tomu s obláty
setkával dnes a denně. Jeho rodina
bydlí na východním pobřeží ostrova
vedle oblátské fary a kostela. Jeho otec
automechanik míval v dílně často auta
a motorky misionářů. Ti je často

poničili na cestách do nepřístupných
oblastí, kam se vydávají na misii. Tím
se dotýkáme specifika oblátů, kterým
jsou nejen na Madagaskaru známí.
Vydávají se tam, kde je nejvíc potřeba,
vyhledávají nejtěžší misie a nejopuštěnější lidi. Hyppolite tedy stroje často
opravoval a zkoušel. Až později přišla
otázka, proč to misionáři vlastně
všechno
podnikají…

V neděli večer oblátští studenti Hippo
a Mami spolu s dětmi zažili přílet
porouchaného letadla, které ale bohužel
na farní zahradě nemohlo zůstat po celý
týden. Velká poklona patří letci v plášti
z chemické laboratoře a v leteckých
brýlích, který byl ochotný na svou
Felicii připevnit latě připomínající
křídla letounu a na chladič úžasnou
vrtuli. Od tohoto večera také začal
chodit za dětmi Malý princ, který
po částech vyprávěl svůj příběh. A přirozeně tak mezi jeden z táborových
úkolů pro skupiny žlutých, červených,
modrých a zelených patřilo hlídání
plyšové lištičky. Během společného
týdne se děti vydaly na dalekou výpravu do Černého Lesa, kde je čekala
truhlářská dílna a možnost vyzkoušet si
práci se dřevem. Nechyběl ani výlet do
biskupského města do planetária a
za panem biskupem, který děti pozval
do své pracovny a prozradil význam

jeho biskupského znaku. Při každovečerní modlitbě nebo mši v podvečer
dne navštěvovaly děti nějaké místo
v blízkém okolí. Oblíbeným místem je
již několik let oblátský dům, večer
začíná v jeho kapli a pokračuje pohoštěním v obývacím pokoji. Ani letos
tento zážitek společného času s otci
obláty nezklamal. Mezi některými
dětmi probíhalo hlasování, jestli byl
lepší tradiční táborák a balónková
zahradní oslava v sobotu večer nebo
večer v oblátském domě. Byl to týden
navazovaných
a
prohlubovaných
přátelství mezi dětmi a pohody a
náročného času mezi vedoucími.
Napříč oběma skupinami se neslo
přátelství s Hippem a Mammim. Jazyk
dorozumívání? Jak už to v oblátské
rodině bývá, jazyků je mnoho, a přesto
vše běží, tedy česky, polsky,
francouzsky i anglicky.
Hana Koukalová

V září začne opět v Klokotech
páteční výuka náboženství –
první hodina, kde se domluví
časy výuky, bude v pátek 8. 9.
v Emauzích v 16 h,
od 17 h zveme na mši svatou
jako poděkování za prázdniny
a prosbu o požehnání do nového
školního roku.
Po mši svaté v 18 h bude
na zahradě u Emauz táborák.
******************************
15. 9. – pátek – Emauzy
15 h Kající pobožnost pro děti

Přejeme dětem, učitelům,
rodičům a všem požehnaný
nový školní rok!

Od 5. 9. opět začíná klub Benjamínek.
Společenství pro maminky
na rodičovské dovolené a jejich děti.
Cílem setkání je modlitba s dětmi a pak
Modlitby matek, vzájemné sdílení,
příprava na nedělní mši svatou používání liturgie pro děti
od nakladatelství Triton. Setkání bude
provázet klaun Benjamínek, který nám
bude chtít přiblížit misijní tématiku.
Kde? v Emauzích,
každé úterý dopoledne 9.30 - 11h
*****************************
zveme také na Misijní klubko
v sobotu 23. 9.
zahájíme mší sv. na Celodiecézní pouti
v 15 h Klokotech
Tipy na knihy
Modlitba pro začátečníky
Katolický filosof Peter
Kreeft nabízí nekomplikovaný návod, jak se
modlit. Zároveň vysvětluje
význam jména, důležitost
úsilí o svatost…
129 Kč

Wilhelm Hünermann je
známým autorem
románů, ve kterých
zachycuje životní
příběhy svatých. Přečíst
si můžete například
knihy Otec vyhoštěných
(o sv. Damiánovi de
Veuster, 239 Kč), Mnich mezi vlky
(sv. Jan Kapistrán, 239 Kč), Farář
světa (sv. Jan XXIII., 249 Kč), Farář
arský (sv. Jan Maria Vianney, 249
Kč), Hořící oheň (sv. Pius X., 279 Kč).

Celodiecézní pouť

23. 9.
Registrace účastníků od 7.30 h
U Kotnovské brány nebo na Žižkově
náměstí, od 9 h přednášky
***Dobrovolníci – pomocníci,***
kteří by se byli ochotni zapojit
do organizace poutě, se můžou
přihlásit co nejdříve u M. Šittové
776 707 268 nebo u H. Koukalové
603 224 665 - nejpozději do 15.9.
****************************************

dále prosíme o buchty nebo
pečivo pro účastníky poutě (přinést
je můžete do Emauz v pátek 22.9.)

Prosíme o pomoc
při nočním bdění v kostele
úterý 19. 9. od 22.30 h
do středy 20. 9. - 7 h,
zapsat se můžete v zákristii.
*******************************
Prosíme, kdo by mohl přinést
květiny nebo „zelené“
na výzdobu kostela k putování
sochy P. Marie Fatimské
a na Celodiecézní pouť
(do pondělí rána 18.9.).
Můžete také na výzdobu přispět
finančně v zákristii. Předem děkujeme.

Zveme všechny,
kdo se chcete s námi modlit za své
děti, za všechny děti, které to potřebují,
za naše rodiny a naše farnosti k účasti
na „Modlitebním triduu

Kalendář (stolní) za 59,- Kč si
můžete zakoupit v kostele, ve farní
kanceláři nebo v krámku.

Modliteb matek“,
ve kterém se spojujeme s matkami
z celého světa.
- v pátek 22. 9. 2017 v 15.45 h
v Emauzích – odprošujeme Pána
za naše vlastní hříchy, po mši svaté
se můžeme připojit k tiché adoraci
- v sobotu 23. 9. 2017– modlíme se
za ty, kteří ubližují nám a našim
dětem, připojíme se k Celodiecézní
pouti v Klokotech
- a v neděli 24. 9. 2017 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
na Klokotech v 15 h
Budeme chválit Pána a děkovat mu
za vše, co udělal v životě našem
i v životě našich dětí.

Poutní mše svaté
10. 9. – 10 h – D r h o v i c e –
v kapli Jména Panny Marie
17. 9. – 11.30 h – S v r a b o v
- P. Maria Bolestná
10. 9. – 8.30 h Tábor – klášterní
kostel Narození P. Marie
Národní Svatováclavská pouť 2017
Stará Boleslav
27. - 28. 9 (středa - čtvrtek)
informace: www.apha.cz/narodnisvatovaclavska-pout
Kurz víry pro dospělé
Každé pondělí od 11. 9.
Farní dům Emauzy – 18 h
!!! POKRAČUJEME !!!

OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ
 1. 9. – První pátek v měsíci –
celodenní adorace v kostele –
11-16.30, 17.30-18.45 h s modlitbami
a zpěvem, 18.45-20.30 h tichá adorace.
Adorace se svátostí smíření v kostele
každý pátek 17.30 – 20.30 h
Prosíme, pomozte nám s adorační
službou hlídání a zapište se v zákristii.
 2. 9. – 1. zářijová sobota - P. Jan
Kulhánek
 4.-12. 9. – novéna k P. Marii
Fatimské
 10. 9. – Emauzy – 18 h – Setkání
CHO
 11. 9. – pondělí-18 h - Kurz víry
 13. 9. – středa - Emauzy – 17.45 h
– Posezení u čaje nad Biblí
 15. 9. – 18.45 h – Večer chval
 17. 9. – neděle – dětská mše sv.
 24. 9. - neděle 16 h
řeckokatolická mše sv.
 27. 9. - středa - 17.45 h – setkání
seniorů
 29. 9. - pátek - 17.45 h - Velká
klokotská křížová cesta

Klokoty - události - září 2017

Pokud není uvedeno
jinak, mše sv.

První pátek v měsíci - adorace v kostele 11-16.30 h,
každý den
adorace s modlitbami 17.45 - 18.45 h, tichá adorace
po-so 17 h,
18.45-20.30, svátost smíření 17.30-20.30 h
ne 10 h
2.9. sobota První sobota v měsíci – P. Jan Kulhánek, 16 h Klokotské
stř-nemocnice 18.30 h
hodinky, 16.30 růženec, mše sv. v 17 h s požehnáním, po mši sv. beseda
3.9. neděle 22. neděle v mezidobí
mše svatá v 10 h celebruje P. Vojtěch Vágai
5.9. úterý
Modlitby matek - 15.45 h Emauzy
Emauzy - Benjamínek - 9.30 h
8.9. pátek
Svátek Narození Panny Marie První - informační - hodina náboženství - Emauzy 16 h
v 17 h mše sv. pro děti (poděkování za prázdniny), 18 h oheň na zahradě u Emauz
10.9. neděle 23. neděle v mezidobí
mše svatá v 10 h - celebruje P. Petr Dombek, OMI
setkání CHO - Emauzy - 18 h
Sbírka na opravy našeho kostela
10 h - poutní mše sv. - Drhovice
* P. Mariusz Piwowarczyk, OMI
11.9. pondělí Emauzy - 18 h - Kurz víry
12.9. úterý
Jména Panny Marie
Emauzy - Benjamínek - 9.30 h
13.9. středa Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Fatimský den
Emauzy - Posezení u čaje - 17.45 h
18.30 mše sv. v nemocnici
14.9. čtvrtek Svátek Povýšení svatého kříže
15.9. pátek
Památka Panny Marie Bolestné
Emauzy - 15 h - Kající pobožnost pro děti
Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 +Večer chval 17.45 h
16.9. sobota Památka sv. Ludmily, mučednice
17.9. neděle 24. neděle v mezidobí
Dětská mše svatá v 10 h - Sbírka na bohoslovce
11.30 h poutní mše sv. - Svrabov - P. Maria Bolestná
18.9. pondělí Emauzy - 18 h - Kurz víry
19.9. úterý
putování sochy Panny Marie Fatimské
Emauzy - Benjamínek - 9.30 h
20.9. středa putování sochy Panny Marie Fatimské
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona a druhů, mučeníků
18.30 mše sv. v nemocnici
21.9. čtvrtek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
* P. Karl Zaiser, OMI
22.9. pátek Celodiecézní pouť - Tábor
svátost smíření,výstav Nejsv, svátosti 17.30-20.30 h
Emauzy - Modlitby Matek - 15.45 h
23.9. sobota Celodiecézní pouť - Tábor a Klokoty - 15 h mše sv.
obvyklá farní mše sv. v 17 h
Misijní klubko - zahájení mší sv. ↑
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
24.9. neděle 25. neděle v mezidobí
15 h Triduum Modl. matek
mše svatá v 10 h
16 h řeckokatolická mše sv.
25.9. pondělí Emauzy - Kurz víry - 18 h
26.9. úterý
Emauzy - Benjamínek - 9.30 h
27.9. středa Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Emauzy - Setkání seniorů - 17.45 h
28.9. čtvrtek Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa, stát.svátek, mše 17 h
29. 9. pátek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Velká křížová cesta - 17.45 h
svátost smíření, výstav Nejsv. svátosti 17.30 - 20.30
30.9. sobota Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1.9. pátek

Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h, v pátek 17.30 - 20.30 h nebo kdykoliv po domluvě.
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03
tel: 381 232 584 e-mail: klokotyomi@volny.cz http://www.klokoty.cz
http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet 4634722329/0800, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
Farní vikáři na Klokotech: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431
P. Karl Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
Pastorační asistentky: Janka Pecherová, tel: 731 139 306
Mgr. Jana Ryjáčková, tel.: 730 572 937 (731 402 906)
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.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

