
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí farníci, 

věřím, že jste si v prázdninovém čase odpočinuli, poznali něco nového a navštívili své 

blízké.  

Od neděle 1. 9. vám chceme na Klokotech nabídnout možnost vybrat si ze dvou mší 

svatých. Obvyklou mši svatou v 10:00 h a nově mši svatou v 8:30 h. Zatím by to bylo 

na zkoušku 3 měsíců a potom uvidíme, jestli se mše svatá v 8:30 h na Klokotech ujme 

nebo ne.  

Ve čtvrtek 5. 9. v 18:00 h bude v Emauzích první setkání pro ty, kteří chtějí přijmout 

svátost biřmování.  
Přeji vám požehnaný čas, P. Jiří, omi 

 

Emauzy - 5. září 2019 čtvrtek - 18 h 

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 
Zveme všechny, kdo by chtěli přijmout svátost biřmování,  

svátost eucharistie nebo se více zakotvit v Ježíši Kristu 
přihlašovat se můžete na: jiri.mucka@dicb.cz, tel.: 731 402 862 

 

 
 

1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH   7. 9. 2019  

P. Günther Ecklbauer, OMI, Misionář milosrdenství, vězeňský kaplan 

 16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek 

 16.30 růženec a svátost smíření 

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

 
 

Poutní mše svaté 

DRHOVICE V KAPLI JMÉNA PANNY MARIE 
8. 9. – 10 h 

P. Martin Sedloň, OMI 

SVRABOV -  P. MARIA BOLESTNÁ  
15. 9. – 11.30 h 

 

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



 

FARNÍ TÁBOR - POPOUPO 
    

Záhadný název PoPouPo, mnohými 

zamýšlený jako vymyšlený mou osobou, 

v sobě skrývá téma letošního tábora 

v Klokotech - Podivuhodná pouť pouští. 

Když děti v neděli přijely, ubytovaly 

se, započali jsme tábor společnou večeří. 

Poté jsme si stanovili pravidla a uvedli 

děti do tématu. Ti, co knížku znali, byli 

v obraze, ale našli se i tací, kteří knihu 

nečetli. A tak byla vybraná malá Fanča, 

aby převyprávěla začátek příběhu. Téma 

bylo inspirováno knižní verzí PoPouPo 

napsanou Zuzanou Holasovou. Hlavní 

roli hrají 4 děti, které si společně nakreslí 

vlastí hru a následně se do ní propadnou a 

jsou nuceni ji hrát. Na putování ovšem 

nejsou samy. Každý z nich má vlastního 

pomocníka – bratr Píseň (sv. Jiří), krásná 

Paní (sv. Zdislava) atd. Aby se dostaly 

zpátky do reality, musí překonat kritické 

pásmo, tekuté písky, pomerančovníkový 

háj, souboj s drakem, hrad … až 

ke studni, kde na ně čeká Pastýř (Pán 

Ježíš), který je „vrátí zpátky“ do reality. 

Každý den byl pro děti jiný a 

jedinečný. V pondělí překonávaly tekuté 

písky, musely se navzájem hlídat, střežit 

svoje věci, protože tu bylo riziko ztráty. 

Na úterý se záhadou proměnil jabloňový 

háj v pomerančovníkový. Upřímně, jestli 

mě někdo viděl věšet 40 pomerančů 

na jabloně, tak si musel říkat, že jsem se 

zbláznila. Odpoledne jsme pak vyrazili 

do místní Zoo. Přidal se k nám i o. Jiří. 

Tak jsme byli všichni moc potěšeni. 

Počasí nám přálo, viděli jsme medvědy, 

surikaty, papoušky, daňky, tygry, 

velbloudy, lamy a další. Ale od nás si tam 

nikoho nechtěli nechat. Zvláštní. 

Snad mluvím za všechny, když povím, 

že největším vrcholem byl středeční 

slibovaný výlet do Českého Krumlova. 

Po ranní vcelku dobrodružné cestě 

vlakem jsme si prošli město, podívali se 

na otáčivé hlediště, snědli oběd 

v zámecké zahradě a vydali se dále. 

Abychom se nenudili, tak komplikace 

přišla sama. Na věž, kam jsme plánovali 

jít, nás odmítli pustit, aniž bychom si 

zakoupili vstup i do muzea. „Co teď?“ 

„Kam půjdeme?“ „Co tu budeme dělat?“ 

Takové otázky padaly po oznámení 

špatné zprávy, že nejdeme nahoru. 

Vyřešili jsme to jednoduše. Oznámili 

jsme rozchod po skupinách. V pauze jsme 

zavolali do místního zrcadlového 

bludiště, zda bychom tam mohli přivést 

30 svišťů a slečna byla tak hodná, že nám 

dala na 3 vedoucí vstup zadarmo. „Dobrý, 

budou mít děti zážitek.“ Řekli jsme si. A 

také, že byl. Děti mohly projít bludištěm 

tolikrát, kolikrát jen chtěly. Někteří 

jedinci po 10tém zopakování znali cestu 

tak dobře, že si troufli překonávat rekordy 

v tom, kdo to projde nejrychleji. Jen si to 

představte – rychlost a sál plný zrcadel. 

Naštěstí se nic nestalo a Klokoty odešly 

z bludiště bez finanční újmy. Poté jsme se 

odebrali k řece, vychutnali si vynikající 

Dančiny řízky a započali odpočinek. 

Chlapci začali tvořit potoky, potůčky a 

různé písečné stavby. Když to děvčata 

zbystřila, zhodnotila, že tomu něco chybí. 

Po chvilce přišla a v ruce nesla větvičky, 

které zapíchala podél vody. „Teď je to 

dokonalé.“ 

Večer pak děti padly do spacáků a 

spaly jak zabité. Mise splněna. 

Týden se přehoupl přes polovinu a tak 

to bylo i v naší hře. Čtvrtek se nesl 

v duchu pomoci druhému. V noci pak 

měly děti možnost spatřit místního draka, 

který střeží Klokoty dole pod skálou. 

Další ráno se dohadovaly, zda měl jednu 

hlavu či tři, kdo ho probudil nejvíce a kdy 

ho zahlédnou znova. 



Jedna noc zbývala do dokončení 

knížky. Předposlední den v Klokotech 

děti zažily, co je to přiznat se k nějakému 

hříchu, zakoušely lákání stínů (hráli naši 

andělíčci) a i nesmírnou lásku Pána Ježíše 

(v hlavní roli vedoucí Jenda). Myslím, že 

každý si z toho něco odnesl. 

Celkově považuji tábor za velice  

úspěšný. Děti spolupracovaly, 

pomáhaly si, jedly vše, co se jim uvařilo, 

neodmlouvaly, nehádaly se. 

Všem moc děkuji. Rodičům, že k nám 

stále posílají děti, vedoucím za program  

a všem, co na nás mysleli osobně  

i v modlitbě. Těším se příští rok!  

Karolína Peroutková 

 

PRVNÍ SRPNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 
 

Třetího srpna byl hostem první soboty 

na Klokotech o. Tomas van Zavrel 

z Hluboké nad Vltavou. 

Jeho slova pro mě byla takovým 

připomenutím květnového Festivalu víry, 

který probíhal v naší farnosti. 

S nadšením s námi sdílel podobenství 

o boháči a stodolách (Lk 12,13-21) i své 

osobní svědectví o spoléhání se na Boží 

pomoc při realizaci projektu na Hosíně. 

I nás vyzval, abychom stejně jako 

apoštolové, byli svědky Ježíše Krista. 

Každý z nás můžeme svědčit ve své 

rodině, mezi svými příbuznými, 

v zaměstnání, kdekoliv. Máme být svědky 

víry, nikoli advokáty! Svědčit svým 

životem o Ježíši Kristu, který je Láska. 

Pavla Síčová
 

OHLÉDNUTÍ ZA KLOKOTSKOU POUTÍ 
 

Je čtvrtek 15. srpna 2019 -  otec 

Martin Sedloň svým slovem povzbuzuje 

nás věřící při mši sv. a uděluje požehnání 

na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté. 

V tento den velkého křesťanského svátku 

zazní i několik písní „Ave Maria“ od 

různých skladatelů v podání Jany Wilkes 

a Ladislava Šotka na varhanním koncertu.  

V pátek ve farnosti finišují přípravy 

na velkou klokotskou pouť, včetně 

přípravy ministrantů -  pod vedením 

sekretáře českobudějovického biskupa 

otce Davida Mikluše.  

Nastává sobotní dopoledne. Poutníci 

přicházejí uctít tento velký mariánský 

svátek.  Průvod kněží v čele s českobudě- 

jovickým biskupem Vlastimilem Kro- 

čilem prochází mezi lidem a biskup 

Vlastimil k nám všem promlouvá z pódia 

pod širým nebem. Počasí tomuto slavné- 

mu dni přeje, a tak spousta věřících 

zůstává v areálu klokotského kláštera i   

na besedu s biskupem Vlastimilem,        

na Klokotské hodinky a někteří zůstávají  

i na večerní mši.  

Ti, kteří se nemohli sobotní poutě 

zúčastnit, přicházejí na nedělní slavnostní 

mši svatou spolu s těmi, které Klokotská 

Panna Maria přivedla na toto poutní místo 

i v sobotu, a některé dokonce i předchozí 

dny. Celý tento čas byl zaměřen právě   

na oslavu Panny Marie Nanebevzaté.      

A tak nám všem, kteří jsme se poutních 

dnů zúčastnili, ale i těm, kteří 

z jakéhokoliv důvodu nemohli přijít, 

uděluje na závěr požehnání  opat   stra-

hovského   kláštera P. Daniel Petr Janá-

ček.   

Nezapomínejme se v modlitbách 

obracet na Pannu Marii. Její mocná 

přímluva u jejího Syna má obrovskou 

moc! Važme si, že jsme od Boha dostali 

ten největší dar, a tím je víra. Ta nám 

totiž dodává sílu, naději a lásku do našich 

každodenních dnů.         

       Veronika Šotková 



 

Husitské muzeum v Táboře a Česká křesťanská akademie Tábor Vás zvou na přednášku  

DEKRET KUTNOHORSKÝ A MAJESTÁT RUDOLFA II.  
Dva osudové "devítkové" dokumenty českých dějin  

prof. ThLic. PaeDr. Martin Weis, Th.D.  

vedoucí katedry teologických věd TF JČU  

čtvrtek 26. 9. 2019 od 17 hod.  

Husitské muzeum v Táboře, přednáškový sál  

Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44 
 

Zveme všechny,   

kdo se s námi chcete 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 27. 9. 2019 v 15.45 h v „zasedačce u Betléma“ 

odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy,  

po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci nebo venkovní křížové cestě 

- v sobotu 28. 9. 2019 v 15.45 h v „zasedačce u Betléma“ 

 modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem, po mši sv. krátká adorace 

- a v neděli 29. 9. 2019 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. 
 

Od 3. 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. 

informace: pí Kramářová 608 866 432 

MISIJNÍ KLUBKO ZAČNE V ŘÍJNU. 
 

Hledáš společenství mladých lidí, ve kterém bys mohl (a) s ostatními debatovat  

o otázkách víry, nebo o každodenních těžkostech? Společně se modlit a vzájemně 
podporovat? Sdílet nebo vstřebávat postřehy z Bible? Pak čti dál. 

SPOLČO V KLOKOTECH 
Jsme parta pracujících, vysokoškoláků a středoškoláků. Scházíme se v pátek v 18:30  

v poutním domě Emauzy a kromě výše uvedeného míváme duchovně-naučný program, 
chválíme Boha slovem i písní, případně někam vyrazíme. 

Pokud máš zájem se přidat či jen nahlédnout, tak nám napiš na  

karel.zadrazil@gmail.com (tel: 607 710 665),  

nebo jessicatomasova@gmail.com (723 709 065).  

Moc rádi Tě uvidíme! 



ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 1. 9.  neděle – mše sv. v 10 h jako poděkování za prázdniny a prosba o požehnání  

do nového školního roku 

 3. 9.  úterý - Emauzy – 9.30 h první setkání klubu Benjamínek 

 6. 9. pátek - Emauzy – 16 h – náboženství, po mši svaté v 18 h na zahradě u Emauz 
táborák 

 13. 9.  pátek - Emauzy – 16 h – Kající pobožnost pro děti,  17.45 – Večer chval 

 15. 9.  neděle - dětská mše sv. 

  Každý pátek  - 18.30 h – Setkání mládeže na Klokotech 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 1. 9. neděle - Emauzy – 18 h – Setkání CHO 

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

 5. 9. čtvrtek - Emauzy – 18 h – Příprava na biřmování 

 6. 9. 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).  

 10. 9.  úterý - 18 h – Oblátský dům – Pastorační rada 

 10. 9. úterý - 20 h – Večerní prohlídka klokotského areálu 

 18. 9. středa -  17.45 h – setkání seniorů 

 27. 9.  pátek - po mši sv. - venkovní Klokotská křížová cesta (povede ji mládež) 
 

 V září začne opět v Klokotech páteční VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ (i pro předškoláky) 

První hodina, kde se domluví časy výuky, bude v PÁTEK 6. 9. V EMAUZÍCH V 16 H. 
  

15. 9. – neděle – sbírka na bohoslovce čb. diecéze 

22. 9. – neděle – sbírka na presbytář kostela v Klokotech 
 

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 
 

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 28. 9. 2019 (SOBOTA)   
 poutní mše svatá 10 h na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi  

hlavní celebrant: Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR 

kazatelem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, OP 

informace: www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout 



 

  1. 9. neděle 22. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 h, v 10 h

s požehnáním do nového školního roku ● CHO - Emauzy - 18 h

Dražice bohoslužba slova sv. v 8.30 h

  3. 9. úterý pam. sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve ● Benjamínek - Emauzy - 9.30 h
Modlitby matek 15.45 h "zasedačka u Betléma" 

  4. 9. středa nemocnice - mše sv. - 18.15 h, Emauzy 17.45 posezení u Čaje nad Biblí

  5. 9. čtvrtek Příprava ke svátosti biřmování - Emauzy - 18 h
  6. 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 - 18.30, do 20.00 tichá adorace, svátost smíření 17.30 - 20.00
16 h Emauzy - První informační hodina náboženství pro školní i předškolní děti
táborák po mši svaté - 18 h na zahradě u Emauz

  7. 9. sobota 1. sobota - P. Gϋnther  Ecklbauer, OMI - 16 h Klokotské hodinky, 16.30 růženec
17 h mše sv. se svátostným požehnáním, poté beseda v kostele

  8. 9. neděle 23. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 h, v 10 h
10 h - poutní mše sv. - Drhovice - P. Martin Sedloň, OMI ● V Dražicích mše sv. není

10. 9. úterý Pastorační rada - oblátský dům - 18 h ● Večerní prohlídka - 20 h
* P. Mariusz Piwowarczyk, OMI

13. 9. pátek Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve  
Emauzy - 16 - Kající pobožnost pro děti

14. 9. sobota Svátek Povýšení svatého kříže
15. 9. neděle 24. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 h, v 10 h dětská mše sv.

sbírka na bohoslovce čb.diecéze
11.30 h poutní mše sv. - Svrabov ● Dražice bohosl. slova v 8.30 h

16. 9. pondělí Památka sv. Ludmily, mučednice
18. 9. středa Emauzy - 17.45 - setkání seniorů
20. 9. pátek Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhů, mučeníků

21. 9. sobota svátek sv. Matouše, apoštola a evangelity ● * P. Karl Zaiser, OMI
22. 9. neděle 25. neděle v mezidobí ● mše svatá v 8.30 h, v 10 h ● sbírka na presbytář kostela

16 h řeckokatolická mše sv. ● Dražice bohoslužba slova v 8.30 h
23. 9. pondělí Památka sv. Pia z Pietrlciny, kněze
27. 9. pátek Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Velká klokots.křížová cesta 17.45 mládež ● sv. smíření, výstav Nejsvětější sv. 17.30-20.00 h
27.-28.9. pá-so Triduum Modlitby matek - "zasedačka u Betléma" - 15.45, po mši sv. adorace
28. 9. sobota Slavnost sv. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa, stát.svátek, mše 17 h
29. 9. neděle 26. neděle v mezidobí ● mše svatá v 8.30 h, v 10 h ● 15 h Triduum Modliteb matek

Dražice mše sv. v 8.30 h
30. 9. pondělí Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

                                                                                     P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241

                               Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

na účet České spořitelny 4634722329/0800, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.

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

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

Klokoty – události září 2019

Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h +  Večer chval 17.45 h

Svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.00 h

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

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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


