
  
 

Milá farní rodino! 

Během posledních měsíců (kvůli pandemii Covid-19) jsme zakusili a stále zakoušíme, 

že církev (tzn. v našem měřítku farnost) se musí naučit fungovat trochu jiným způsobem. 

Být víc ve spojení mezi sebou navzájem. Fungovat jako rodina Božích dětí. Jedna z věcí, 

kterou jsme si uvědomili, byla ta, že na mnohé z vás nemáme žádný kontakt. Proto vám 

v tomto čísle farního zpravodaje nabízíme dotazník, který můžete vyplnit a odevzdat 

ve farní kanceláři (můžete jej také ofotit a poslat na mail: rkf.tabor-klokoty@dicb.cz). 

Na všechny vaše osobní údaje se vztahuje nařízení GDPR – obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů. Toto nařízení je pro nás – Římskokatolickou farnost Tábor-Klokoty 

závazné!  
S přáním pokojného zbytku léta 

P. Jiří Můčka, omi – administrátor farnosti 
 

1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH   5. 9. 2020  

P. Martin Sedloň, OMI 

misionář milosrdenství 

14.30 přednáška v Emauzích 

 16 h modlitba Klokotských zpívaných hodinek 

 16.30 růženec a svátost smíření 

 17 h mše svatá 
 

13. 9. – 14 h - Poutní mše svatá - Drhovice v kapli jména PANNY MARIE 

P. Jiří Můčka, OMI 

20. 9. – 11.30 h – pouť - Svrabov -  P. MARIA BOLESTNÁ 

Mgr. Václav Mikula – trvalý jáhen, nemocniční kaplan 
 

 

1. 9., 8. 9. - Večerní prohlídky Klokot – 20 h 

průvodkyně Marie Janouchová, varhaník Ladislav Šotek,  

zpěv Marie Sovová (1. 9.), Jana Wilkes (8. 9.) 

vstupné – 100 Kč, rezervace po-pá 9-16 h - 731 139 306 
 

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



ŠPANĚLŠTINA S MISIONÁŘKOU - HOLA AMIGOS 
 

Lektorka Melánie žije ve španělském 

Madridu v komunitě misionářek oblátek. 

Šest sester žije společně ve velkém bytě a 

každá přes den vykonává svoji profesi. 

Najdete zde lékařky, pracovnice 

biskupství i učitelku náboženství. 

Novicky – nově příchozí do komunity – 

věnují svůj čas studiu a pomoci 

ve farnosti a tam, kde je potřeba. 

Desetiminutové lekce španělštiny, které 

najdete na YouTube kanále Pastoračního 

střediska ČB, mají dva cíle – pootevřít 

dveře cizího jazyka a dát nahlédnout 

do života misionářek. Jak se dozvíme 

v prvních lekcích, španělština je 

po čínštině druhým nejrozšířenějším 

jazykem, tedy stojí za to se pokusit naučit 

alespoň základy. Melánin příběh ukazuje, 

že znalost jazyka umožní navazovat nová 

přátelství, a pro ni samotnou znamená 

osvojení jazyka nutnost pro život 

v komunitě v cizí zemi. 

V průběhu lekcí doprovází studenty 

další misionář bl. Mario Borzaga, jehož 

poznámky ze zachovaného deníku z jeho 

misie v Laosu nás povzbuzují 

v pokračování, i když se na cestě zrovna 

nedaří. Lekce se neodehrávají pouze před 

tabulí se španělskou abecedou 

a magnetickými smajlíky, ale máme 

možnost nahlédnout i do komunitního 

života slavení, běžného denního chodu 

i společného odpočinku na výletech. 

A trvá pozvánka k bližšímu seznámení se 

životem misionářek.  

Po prázdninové odmlce začínají 

pravidelné čtvrteční desetiminutové lekce 

s misionářkou Melánií opět 10. září 

na YouTube kanálu Pastoračního 

střediska ČB. Těšíme se na vás! 

Hanka Koukalová

YouTube kanál Španělština s misionářkou můžete otevřít pod tímto QR kódem. 

 
 



OBLÁTEM NEBO ČLENEM OBLÁTSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA?   
 

Misionářem je člověk od křtu. To je 

bez debat! Jenže čím jsme, tím se musíme 

ještě stát. Známé to pravidlo… 

Jsou misionáři na plný úvazek: ti, kteří 

pro Boží království opustí domy nebo 

bratry nebo sestry nebo otce nebo 

matku…, aby dostali stokrát víc a za podíl 

život věčný (srv.: Mt 19,29). A to jsme 

i my, misionáři obláti, kněží i bratři a také 

sestry oblátky. Pracujeme ve více než 70 

zemích a v souladu s dědictvím, které 

nám zanechal náš zakladatel sv. Evžen 

de Mazenod, se snažíme být blízko lidem 

a navzájem si tak trochu „lézt do životů“. 

Takže neváhejte a pojďte do toho s námi. 

Součástí oblátské rodiny jsou ale 

i křesťané řeholně nezasvěcení, ti, kteří 

své křestní zasvěcení žijí se zabarvením 

a chutí oblátského charismatu. Říkáme 

jim asociovaní laici. Misionáři 

ve všednosti svých životů, naši nejbližší 

spolupracovníci. 

Mnohatisícová oblátská rodina ale 

po celém světě zahrnuje i naše přátele a 

známé, kteří nám v našem poslání 

s nejchudšími a nejopuštěnějšími 

pomáhají svou modlitbou, lidskou 

blízkostí a také materiální podporou. Jsou 

to často naši farníci, rodinní příslušníci, 

sympatizanti, přátelé… Ti jsou pak 

součástí Oblátského misijního díla, které 

z Česka podporuje naše misie a naše 

chudé například v Zimbabwe, Pákistánu, 

na Madagaskaru, Haiti, Bangladéši… 

Vyplňte přihlášku a pojďte do toho 

s námi! Staňte se součástí mezinárodní 

misijní rodiny a své misionářství žijte 

spolu s námi.  

Vaši misionáři obláti (OMI) 

 

 
 

 

                 



 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA KLOKOTECH   
 

Ve   dnech  3. -  7.  srpna   2020   proběhl  

na Klokotech již tradiční příměstský 

tábor.  Jako jiné roky čekal děti bohatý 

program složený z vyrábění, soutěží, 

výletů   i  výprav   na   hřiště  i   ke  kapli  

U  Dobré  vody.   Výlety  letos  vedly  jen  

do blízkého okolí – ve středu do ZOO 

Větrovy  a  ve  čtvrtek  do  centra   Tábor  

do botanické zahrady, do klášterního 

kostela a přilehlých budov, ve kterých 

dnes sídlí muzeum a nabízí ke shlédnutí 

výstavu starých obrazů Tábora a expozici 

věnovanou vězeňství.   I tak ale v Táboře 

i jinde zůstává mnoho pěkných míst, která 

jsme s dětmi zatím neviděli, a tak 

doufáme, že se na ně podíváme v rámci 

některého dalšího podzimního, jarního 

nebo letního příměstského tábora nebo 

vánočního výletu.       

M.Frejlachová 

 

 

PRVNÍ SRPNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 
 

Hostem    první    srpnové    soboty     byl  

o. Pavel Němec, farář v nedaleké 

Jistebnici. V kázání mluvil k evangeliu o 

zázraku rozmnožení - proměnění chleba a 

ryb. Stejně i my máme čerpat moudrost 

pro svůj život z Božího slova a nechat se 

jím proměňovat. Přeji sobě i nám všem, 

abychom se nechávali proměňovat Božím 

slovem a zakoušeli Boží lásku. 

V. Síčová 

 

 



 

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

První hodina, kde se domluví časy výuky, bude v pátek 4. 9. v Emauzích v 16 h 

 

BENJAMÍNEK začne opět v Emauzích 8. 9. 2020 – úterý – 10 h. 

Misijní klubko začne v 17. - 18. 10. 2020 

informace: Jarmila Kramářová 608 866 432 
 

Zveme všechny,   

na  „Modlitebním triduu MODLITEB MATEK“, 

- v pátek 25. 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 

- v sobotu 26. 9. 2019 v 15.45 h v „zasedačce u Betléma“ 

 modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem 

- a v neděli 27. 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. 
 

13. 9. 2020 - mše sv. v 10 h - křest katechumenů 

27. 9. 2020 mše sv. v 10 h s udílením prvního svatého přijímání 
 

DIECÉZNÍ POUŤ - VZHŮRU K VODÁM  3. 10. 2020   

České Budějovice ke cti J. Nepomuckého 

Mše sv. s otcem biskupem Vlastimilem 

Přednášky: biskup Pavel Posád, P. Marek Orko Vácha,  

manželé Imlaufovi,P. Prof. Martin Weis 

Doprovodný program: divadlo o. sv. Janu Nepomuckém, paralelní program pro děti, 
komentované prohlídky nově opraveného klášterního kostela,  

možnost svátosti smíření a adorace 

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-05-diecezni-pout-vzhuru-k-vodam 
 

Děti se můžou přihlásit u pí Šittové (pojedou vlakem, bližší informace v září  

na nástěnkách a farním webu. 

VEČER MLADÝCH  2. 10. 2020 
 

 

  

4. 10. 2020 při mši sv. v 10 h udělí svátost biřmování  

biskup českobudějovický Vlastimil Kročil 
 

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-05-diecezni-pout-vzhuru-k-vodam


ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 4. 9. pátek - Emauzy – 16 h – náboženství (úvodní organizační setkání) 

 8. 9.  úterý - Emauzy – 9.30 h první setkání klubu benjamínek  

 11. 9.  pátek - Emauzy – 16 h – kající pobožnost pro děti 

 11. 9.  pátek po mši svaté v 18 h na zahradě u Emauz táborák 

 18. 9.  pátek - 17.45  h – večer chval 

 20. 9.  neděle – 10 h - mše sv. pro rodiny s dětmi 

 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 1. 9. a 8. 9. úterý - 20 h – Večerní prohlídka klokotského areálu 

 4. 9.  PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11 -16.30 h  
17.40-20.00 h. TICHÁ ADORACE 
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.40 - 20.00 h 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

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

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

 10. 9. a 24. 9. čtvrtek - Emauzy – 18 h – Kurz víry 

 14. 9.   pondělí - úklid Emauz - 17.45 h 

 16. 9.  středa -  17.45 h – setkání seniorů 

 17. 9.  čtvrtek  - Emauzy – 18 h – Setkání CHO 
 

 

6. 9. – neděle – sbírka na bohoslovce čb. diecéze 
13. 9. – neděle – sbírka na Svatou Zemi 

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

 

 

Národní SVATOVÁCLAVSKÁ Pouť 28. 9. 2020 (pondělí) 

 poutní mše svatá 10 h na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi 

 https://www.staraboleslav.com/2020/07/02/narodni-svatovaclavska-pout-2020/ 
 

 

 

KURZ VÍRY (ROK A PŮL) 
 o podstatě křesťanství  pravdivé sdílení  moje osobní otázky 

 hledání odpovědí 

Začínáme 10. 9. 2020 – 18 h v Emauzích (každý sudý čtvrtek) 

Více na: www.klokoty.cz 

 

https://www.staraboleslav.com/2020/07/02/narodni-svatovaclavska-pout-2020/
http://www.klokoty.cz/


 

  1. 9. úterý Modlitby matek 15.45 h "zasedačka u Betléma"
Večerní prohlídka - 20 h

  2. 9. středa nemocnice - mše sv. - 18.15 h (každou středu v měsíci)

  3. 9. čtvrtek Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
  4. 9. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30

16.30 h - růženec a svátost smíření, 17 h mše sv., 
17.40 - 20.00 tichá adorace, svátost smíření 17.40 - 20.00
16 h Emauzy - První informační hodina náboženství pro školní i předškolní děti

  5. 9. sobota 1. sobota - P. Martin Sedloň, OMI přednáška 14.30 h Emauzy, 16 h Klokotské hodinky,
16.30 růženec, 17 h mše sv. se svátostným požehnáním
sv. Terezie z Kalkaty (Matka Tereza)

  6. 9. neděle 23. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 h, 10 h, sbírka na bohoslovce čb diecéze
Dražice mše sv. 8.30 h

 8. 9. úterý Pastorační rada - oblátský dům - 18 h ● Večerní prohlídka - 20 h
Svátek Narození Panny Marie 
Benjamínek - Emauzy - 10 h (i další úterky v měsíci)

 9. 9. středa Emauzy - 17.45 posezení u Čaje nad Biblí 
10. 9. čtvrtek Emauzy - 18 h - Kurz víry
11. 9. pátek Emauzy - 16 h - Kající pobožnost pro děti

táborák po mši svaté - 18 h na zahradě u Emauz
12. 9. sobota Jména Panny Marie
13. 9. neděle 24. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 h, v 10 h (křest katechumenů)

sbírka na Sv. zemi 
Drhovice poutní mše sv. - 14 h - Jména P. Marie

14. 9. pondělí Svátek Povýšení svatého Kříže ● Emauzy - úkllid - 17.45 h 
15. 9. úterý Památka Panny Marie Bolestné
16. 9. středa Památka sv. Ludmily mučednice, Emauzy - 17.45 h - setkání seniorů
17. 9. čtvrtek Emauzy - 18 h - Setkání CHO

18. 9. pátek
20. 9. neděle 25. neděle v mezidobí ● mše svatá v 8.30 h, v 10 h pro rodiny s dětmi, sbírka

na presbytář ● Dražice mše sv. v 8.30 h● 11.30 h poutní mše sv. - Svrabov
21. 9. pondělí svátek sv. Matouše, apoštola a evangelity ● * P. Karl Zaiser, OMI
23. 9. středa Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
24. 9. čtvrtek Emauzy - 18 h - Kurz víry
25. 9. pátek  sv. smíření, adorace 17.40-20.00 h
25.-26.9. pá-so Triduum Modlitby matek - "zasedačka u Betléma" - 15.45 h
27. 9. neděle 26. neděle v mezidobí ● mše svatá v 8.30 a 10 h s udílením 1. sv. přijímání 

15 h Triduum Modliteb matek ● 16 h řeckokatolická mše  sv.
Dražice mše sv. v 8.30 h 

28. 9. pondělí Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa, stát.svátek, mše 17 h
29. 9. úterý Svátek sv. Michaela Gabriela a Rafaela
30. 9. středa Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

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

Pokud není uvedeno 

jinak, mše sv. každý den                

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

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

tel: 381 232 584  e-mail: rkf.tabor-klokoty@dicb.cz   http://www.klokoty.cz    http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

Svátost smíření, adorace 17.40-20.00 h

Klokoty – události září 2020

Možnost ke sv. smíření po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.40 - 20.30 nebo kdykoliv po domluvě. 
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

Večer chval - 17.45 h ● Svátost smíření 17.40-20.00 h

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
  Farní vikáři na Klokotech:  P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241 

Diecézní ředitelka PMD -   Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665


