Věřím, že jsme během prázdninových měsíců načerpali novou sílu k plnění Boží vůle
ve všedních dnech. V měsíci září bych vás chtěl pozvat, abychom si společně přečetli novou apoštolskou exhortaci papeže Františka o povolání ke svatosti v současném světě
Gaudete et Exsultate (Radujte se a jásejte).
Tato brožurka, která má 92 stran je určena všem. Můžete si ji zakoupit ve farním obchůdku. „Všichni jsme povolání k tomu, abychom byli svatí tím, že budeme žít v lásce a
že každý budeme vydávat svědectví v každodenním zaměstnání tam, kde se nacházíme.“
„Dovol, aby milost křtu v tobě nesla ovoce na cestě svatosti. Svatost je v podstatě plodem
Ducha svatého v tvém životě (srov. Gal 5, 22-23).“
+ P. Jiří Můčka, OMI a komunita oblátů

SETKÁNÍ DOSPĚLÝCH ZÁJEMCŮ
O KŘEST
Toužíš po křtu?
NEBO
Jsi pokřtěný,
ale dosud jsi nepřijal eucharistii?
Pokračujeme ve čtvrtek 6. září
v 18:00 v Emauzích
Těší se na vás bratři obláti z Klokot
Přihlašování u o. Jiřího OMI
jiri@oblati.cz 731 402 862

SAMUEL 2018 - 2019
Kurs k celoročnímu
rozlišování povolání
a životní cesty
pro svobodné muže a ženy
od 16 do 32 let
Mail s krátkým motivačním dopisem
posílejte do 23. září 2018
na: vlastimil@oblati.cz
První setkání a rozhovor:
25. září v 18:00 v Plzni na DCM

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

KDO PŘEŽIJE KLOKOTY 2018
Na začátku celého tábora byly děti rozděleny do 5 skupin podle misijních barev.
Díky rozdělení do skupin byly děti
svým způsobem donuceny spolupracovat
a to nejen při hrách, ale i v povinné pomoci např. v rovnání bot, hlídání papouška Evžena či utírání stolů po jídle.
Každý den se nesl v jiném duchu.
V pondělí si děti vymýšlely název vlastního ostrova, vlajku, pokřik a kreslily celkový vzhled ostrova. Odpoledne pak
ochutnaly kousek Srí Lanky, a to doslova.
Namotaly skořicové šneky a napily se
tradičního čaje. To vše díky Olze Švecové
a Hance Koukalové, kterým patří náš dík.
Úterý začalo průzkumem města Tábora
a návštěvy muzea Lega. Děti si také zahrály
hru
„Dědeček
měnil,
až vyměnil…“. Pro začátek obdržely
knoflík a měly za úkol ptát se kolemjdoucích, za co by onen knoflík vyměnili. Výsledek byl pro všechny překvapující, kdo
by taky čekal prázdný půllitr nebo marcipánové postavičky Pata
a Mata? Odpoledne se neslo v duchu logické hry, kde bylo účelem levně nakoupit materiál a následně ho draze prodat.
Zpočátku se zdálo, že děti hru nepochopily, ale překvapily a ze 40 korun, které
měly na začátku, se dokázaly vyšplhat až
na 100 korun ne-li výš. Večer navazoval
na odpoledne velmi oblíbenou hrou Kasinem. Účelem této hry bylo dětem prakticky ukázat, jak nebezpečné jsou hazardní hry a že jejich šance na výhru je
malá.
V půli týdne, tj. ve středu, se celá naše
tlupa vydala na výlet do oblíbeného města
v Jihočeském kraji, do Třeboně. Zde jsme
si prošli zámecký park, projeli v lodi a
došli se podívat ke Schwarzenberské
hrobce. Aby to nebyl výlet jen tak, děti
vyplňovaly pracovní papíry se záludnými
otázkami, např. jaké číslo měl náš vlak.

Počasí nám přálo a výlet to byl opravdu
krásný. Po dlouhém a náročném dni se
očekává odpočinek. To bylo splněno návštěvou oblátského domu, kde děti měly
možnost podívat se do kaple. Třešničkou
na dortu bylo malé občerstvení připraveno speciálně pro ně – sladkosti, ovoce,
limonáda. Myslím si, že spokojenost byla
na místě.
Každé ráno byla rozcvička, ovšem ta
čtvrteční byla nejneobvyklejší. Zahrada se
nám proměnila v klec plnou zvířátek. Běhali tu velbloudi, tučňáci a létaly holubičky. Po snídani byly děti vyslány
na plnění
stanovišť
zaměřených
na vytrvalost, sílu, přesnost, atd. Odpoledne pak děti zhmotnily své vlajky v podobě zažehlovacích korálků.
Místo noční hry jsme letos vymysleli
Den Trifidů. Na motivy filmu a knížky
byly děti po kmenech postupně buzeny
brzo ráno. Oblékly se a hned následně jim
byly zavázány oči, což mělo představovat
ztrátu zraku. Poté byly odvedeny
do jídelny, kde si vyslechly namluvený
vzkaz, že obyvatelé Země přišli o zrak
při pozorování zvláštních úkazů na nebi.
Existuje ovšem aktivní skupina vidících
lidí, kteří mají za úkol zachránit
co nejvíce nevidících lidi tak, že je odvedou na zvláštní transportní stanoviště.
Každá skupinka, která byla vyslána
po vyznačené cestě - po modrých fáborcích - obsahovala vždy jednoho vidícího
člena, který navigoval všechny ostatní se
zavázanýma očima. Cestou děti plnily
úkoly, např. jedení malého preclíku
z provázku, přecházení přes potok a lávku
či sbírání zelených drahokamů. V cíli pak
na ně čekalo milé překvapení v podobě
horkého čaje a snídaně. Díky této ranní
aktivitě pak celé odpoledne prospaly
při sledování pohádky Zootropolis. Odpoledne bylo též tvořivé. Tentokrát děti

tvořily tašky pro misie, psaly dopis domů,
pekly sladké šneky, atd. Večer patřil letnímu kinu, kdy se pustila tematická pohádka Odvážná Viana.
Poslední celý den – sobota. Tento den
byl vždy vyhrazen pro hledání pokladu.
Nejprve musely kmeny získat části mapy
k pokladu a také důležitou šifru. To plnily
na stanovištích, kde musely zahrát
na dané téma scénku, poznat rostliny a
vyřešit jedno slovo ze šifry, uhodnout
co nejvíce hádanek, vyjádřit svůj tým
pomocí přírodnin a zasportovat si – kliky,
sedy lehy, dřepy.
Po úspěšném nálezu schovaného pokladu děti obdržely diplom za přežití a
byl zapálen slavnostní oheň. Opekli jsme

si buřty a spravedlivě byl rozdělen poklad. Následovalo balení věcí a poslední
noc před odjezdem.
Celý tábor jsme zakončili mší svatou
v neděli 15. 7. 2018.
Naším cílem bylo dětem prakticky
ukázat, že smyslem života není být sám,
ale je potřeba lidí, kteří nám pomohou a
na které se můžeme spolehnout. A dle
mého názoru jsme toho docílili. Nejen
tím, že každá skupina obsahovala členy
různého věku, ale i různorodými hrami,
které děti provázely v průběhu celého
týdne. Celkově považuji tábor za úspěšný.
Karolína Peroutková

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "VE SLUŽBÁCH KRÁLOVNY"
Od pondělí 6. do pátku 10. srpna se
na Klokotech konal už poněkolikáté příměstský tábor, tentokrát pod názvem
"Ve službách královny". Mezi půl osmou
a půl devátou tak bylo vidět děti, jak
postupně přicházejí do Emauz a mezi třetí
a pátou odpoledne, jak společně s rodiči
odcházejí. Během dne pro ně byl
připraven program, který zahrnoval
vyrábění (skládání obrázků z korálků,
kreslení a malování na sklo i na papír),
modlitbu (mimo jiné Zdrávas Královno)
nebo z předchozích let oblíbené hry
(soutěž ve sbírání barevných srdíček).
Protože počasí nebylo příliš vhodné
k dlouhému cestování, navštívily děti bě-

hem úterního výletu zámeček v Plané a
nedaleké koupaliště. Koupání ve středu a
čtvrtek zajistili pohostinní farníci, kteří
účastníkům tábora nabídli vlastní bazén a
navíc i malé občerstvení. V pátek se děti
vydaly na procházku do táborského klášterního kostela. Součástí programu se stal
i boj s (nově nakoupenými) meči, část
bojovníků ještě v pátek odpoledne osvobozovala vězněnou královnu a několik
princezen.
Společně strávený čas na Klokotech
rychle utekl, ale už teď pro ně i další zájemce chystáme společný výlet na 29.
října (podzimní prázdniny).
MF

PRVNÍ SRPNOVÝ VÍKEND NA KLOKOTECH
První srpnový víkend byl na Klokotech
ve znamení hostů při našich bohoslužbách, kteří byli při sobotní večerní a nedělní dopolední mši svaté hlavními celebranty.
Hostem první soboty byl P. David
Mikluš, sekretář českobudějovického sídelního biskupa. Sobota začala jako obvykle zpívanými klokotskými hodinkami.
Po modlitbě růžence následovala mše
svatá s promluvou hosta a svátostným
požehnáním. Po mši svaté P. Mikluš při-

šel mezi věřící k neformální besedě
v kostele, která se především týkala jeho
zkušeností, které získal při službě sekretáře u diecézního biskupa.
Hostem nedělní mše svaté byl P. Karel
Mec, OMI. Po mši svaté, při které také
měl promluvu z části pro děti, se konala
beseda s hostem v kostele. Při besedě zazněly dotazy především k jeho nadcházející misii, kdy v září odjíždí do africké
Zimbabwe.
L. Šotek

VÝZVA KE ZVONĚNÍ ZVONŮ NA OSLAVU MEZINÁRODNÍHO DNE MÍRU
„Evropské zvony se rozezní 21. 9.
2018 v 18 hod., na oslavu Mezinárodního dne míru“.
Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den
v rámci Evropského roku kulturního dě-

dictví proběhne akce „A zvony zvoní“,
která má za cíl v jeden okamžik rozeznít
v celé Evropě co největší počet zvonů
jako symbolů míru.
Česká biskupská konference na svém
114. plenárním zasedání rozhodla o tom,
že se církev k této akci připojí.

KALENDÁŘ (STOLNÍ) - DUCHOVNÍ TOULKY PO TÁBORSKU 2019
za 60,- Kč si můžete zakoupit v kostele, ve farní kanceláři nebo v krámku.

Farnost Chýnov nabízí k pronájmu byt v budově fary.
Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 731 402 860

Od 4. 9. - úterý 9:30 opět začíná v Emauzích klub BENJAMÍNEK.
Společenství pro maminky na rodičovské dovolené a jejich děti.
Cílem setkání je modlitba s dětmi a pak Modlitby matek, vzájemné sdílení.

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 MODLITEB MATEK“,
ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa.
- v pátek 28. 9. 2018 v 15.45 h v Emauzích – odprošujeme Pána
za naše vlastní hříchy, po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci
- v sobotu 29. 9. 2017 v 15.45 h v Emauzích – modlíme se
za ty, kteří ubližují nám a našim dětem, po mši sv. krátká adorace
- a v neděli 30. 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.

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 28. 9. 2018 (pátek)
poutní mše svatá 10 h na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi
hlavní celebrant olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner
kazatelem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP
informace: www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout
(program začíná již 27. 9. 2018)
V září začne opět v Klokotech páteční
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
i výuka náboženství předškolních dětí.
První hodina, kde se domluví časy výuky,
bude v pátek 7. 9. v Emauzích v 16 h
Poutní mše svaté
DRHOVICE V KAPLI JMÉNA PANNY MARIE
9. 9. – 10 h
P. Martin Sedloň, OMI
SVRABOV - P. MARIA BOLESTNÁ
16. 9. – 11.30 h
P. Martin Sedloň, OMI

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
zvou na MISIJNÍ KURZ ANIMÁTORŮ
Víkendový workshop
Pro hledající vedoucí Misijních klubek
(od 13 let)
21. - 23. září 2018 na Klokotech
Povede: Hana a Olga
Přihlášky do 14. 9. na
missio.cb@gmail.com (603 224 665)
Misijní klubko se zúčastní Misijní poutě
rodin v Klokotech 1. 9.

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ









1. 9. sobota – Misijní pouť rodin
4. 9. – Emauzy – 9.30 h první setkání klubu Benjamínek
7. 9. Emauzy – 16 h - náboženství
14. 9. Emauzy – 14 h – Kající pobožnost pro děti
21. 9. pátek – 17.45 – Večer chval
21. – 22. 9. pá - so – Setkání mládeže na Klokotech s P. Petrem Dembkem, OMI
21. – 23. 9. pátek - neděle – Misijní kurz animátorů
23. 9. – neděle – dětská mše sv.

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ
 7. 9. – První pátek v měsíci celodenní adorace – 11-16.30 h,
17.30-18.45 h. adorace s modlitbami a zpěvem, 18.45-20.30 h tichá adorace
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.30– 20.30 h
Prosíme, napište se v sakristii na adorační službu (také na páteční adorace).
 9. 9. – Emauzy – 18 h – Setkání CHO
 12. 9. – středa - Emauzy – 17.45 h – Posezení u čaje nad Biblí
 16. 9. – neděle – Sbírka na bohoslovce čb. diecéze (v Praze, Olomouci, Římě)
 18. 9. – úterý – 18 h - Emauzy – Farní rada
 23. 9. – neděle – Sbírka na nové toalety, 16 h – řeckokatolická mše sv.
 26. 9. - středa - 17.45 h – setkání seniorů
 28. 9. po mši sv. - venkovní Klokotská křížová cesta (povede ji mládež)

Klokoty – události září 2018

Pokud není uvedeno
jinak, mše sv. každý den
po-so 17 h, ne 10 h,

1. 9. sobota 1. sobota - Misijní pouť rodin - 15 h Malý princ- Víťa
středa-nemocnice 18.15
Marčík ml., 16 přednáška pro rodiče,…..
2. 9. neděle 22. neděle v mezidobí  mše sv. v 10 h s požehnáním do nového školního roku
3. 9. pondělí Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
4. 9. úterý
Emauzy - 15.45 h - Modlitby matek  Emauzy - 9.30 h Benjamínek
5. 9. středa nemocnice - mše sv. - 18.15 h - NEBUDE
7. 9. pátek 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 - 18.45, do 20.30 tichá adorace, svátost smíření 17.30 - 20.30
16 h Emauzy - První informační hodina náboženství pro školní i předškolní děti
8. 9. sobota Svátek Narození Panny Marie
9. 9. neděle 23. neděle v mezidobí
mše sv. v 10 h
10 h - poutní mše sv. - Drhovice - P. Martin Sedloň, OMI
Emauzy - 18 h - CHO
10. 9. pondělí * P. Mariusz Piwowarczyk, OMI
12. 9. středa Emauzy - 17.45 posezení u Čaje nad Biblí nemocnice - mše sv. - 18.15 h
13. 9. čtvrtek Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14. 9. pátek Svátek Povýšení svatého kříže Emauzy - 14 - Kající pobožnost pro děti
Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h
15. 9. sobota Památka Panny Marie Bolestné
16. 9. neděle 24. neděle v mezidobí mše sv. v 10 h - sbírka na bohoslovce čb.diecéze
11.30 h poutní mše sv. - Svrabov - P. Maria Bolestná - celebruje P. Martin Sedloň
18. 9. úterý
Emauzy - 18 h - Farní rada
20. 9. čtvrtek Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona a druhů, mučeníků
21. 9. pátek svátek sv. Matouše, apoštola a evangelity
* P. Karl Zaiser, OMI
Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h + Večer chval 17.45
pá - so - Setkání mládeže s P. Petrem Dombkem, OMI pá - so - ne - misijní kurz animátorů
23. 9. neděle 23. neděle v mezidobí mše svatá v 10 h sbírka na nové toalety
16 h řeckokatolická mše sv.
26. 9. středa Emauzy - 17.45 - setkání seniorů nemocnice - mše sv. - 18.15 h
27. 9. čtvrtek Památka sv. Vincence z Paula, kněze
28. 9. pátek Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa, stát.svátek, mše 17 h
Velká klokots. křížová cesta 17.45 mládež sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.30 h
28.-29.9. pá-so Triduum Modlitby matek - Emauzy - 15.45, po mši sv. adorace
29. 9. sobota svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. 9. neděle 26. neděle v mezidobí mše svatá v 10 h 15 h Triduum Modliteb matek
Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 20.30 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. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431
P. Karel 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.

