
 
 

Milé farnice, milí farníci! 

Srdečně Vás zvu ke společnému prožití „1. svatého přijímání“ dětí z klokotské farnosti. 

Mělo by proběhnout v neděli 12. září při mši svaté v 10.00 h. 

Nabízím vám katechetickou pomůcku pojednávající o eucharistii, kterou vytvořilo 

Pastorační středisko AP – Katechetické středisko. 

Téměř všichni vědí, co je první svaté přijímání: je to chvíle, kdy poprvé v křesťanském 

společenství přijímáme kousek chleba, ve kterém je skutečně přítomen Ježíš. 

Je to divné? Zázračné? Tajemné? Jistě! V prvních dobách o křesťanech kolovaly divné 

zprávy: někteří si dokonce mysleli, že křesťané jedí skutečné lidské maso. To samozřejmě 

nebyla pravda. 

Jak vlastně svaté přijímání vzniklo a proč? Ježíš chtěl před svojí smrtí zanechat jasné 

znamení své pozemské přítomnosti. Stalo se to při poslední večeři, kterou se svými přáteli 

slavil. Požádal je, aby opakovali určitá gesta a slova „jako připomínku na něj“, aby si 

tímto způsobem mohli stále zpřítomňovat jeho samotného, jeho slova a život. 

Díky tomu si ho takto nejen při prvním svatém přijímání připomíná a následuje ho 

mnoho a mnoho lidí… 

 

SLOVA OBJASNĚNÍ – PLNÉ VÝZNAMŮ 
Uděláme si trochu pořádek v pojmech, kterými označujeme svátost eucharistie a obřad, 

při kterém se slaví a je tak zásadní pro křesťanský život. 

První název, který tento obřad má, je LÁMÁNÍ CHLEBA. Židé používali při svých 

hostinách velké nekvašené placky, trochu podobné naší dnešní pizze nebo chlebu, kterému 

říkáme pita. Aby se všichni najedli, musela se tato placka rozlámat. Křesťané pokračovali 

v tom, co konal ten, kdo předsedal židovské večeři, a spontánně tento obřad takto 

pojmenovali. 

Svatý Pavel mluví o VEČEŘI PÁNĚ. Uvádí tak do souvislosti večeři Ježíšovu a naši 

bohoslužbu, která je opakováním Ježíšovy večeře. V ní se On sám tajemně zpřítomňuje 

blízko nás a v nás. 

Od druhého století se používá název EUCHARISTIE, což je řecké slovo a znamená 

díkůčinění. Už židé měli zvyk dobrořečit a vzdávat díky Bohu za všechny jeho dary, a také 

za chléb, který dává život. Křesťané k tomu přidávají vděčnost Církve za obrovský dar, 

kterým je Ježíš. 



Mše svatá je OBĚŤ, protože zpřítomňuje a obnovuje Ježíšovu oběť završenou na kříži – 

jeho Paschu. 

A MŠE SVATÁ? Mše vychází z latinského slova missa, které se používalo na konci 

obřadu, když křesťané byli vysíláni na „misii“, aby každý z nich tak trochu jako Ježíš 

budoval Boží království ve světě. To je náš úkol a zodpovědnost. / ... / 

 

8. – 9. října 2021 proběhnou v České republice parlamentní volby. K dobré 

a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím můžete využít i zamyšlení našich 

českých a moravských biskupů, která najdete v tomto čísle farního zpravodaje. 

 

S přáním všeho dobrého  P. Jiří Můčka, OMI 
 

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

 
 

1. ZÁŘIOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH    4. 9. 2021 

Láska začíná tam, kde se zdá být nemožná 

P. Gϋnther Ecklbauer, OMI, vězeňský kaplan 

15.30 přednáška v kostele, program pro děti v ambitech 

16.30 růženec a svátost smíření, 17 h mše svatá 

Živý přenos přednášky i mše svaté můžete sledovat na www.klokoty.cz 

 
 

12. 9. – 14 h - Poutní mše svatá - Drhovice v kapli jména PANNY MARIE 

P. Jiří Můčka, OMI 

19. 9. – 11.30 h – pouť - Svrabov -  P. MARIA BOLESTNÁ 

P. Martin Sedloň, OMI – misionář milosrdenství 
 

 

 

 

DIECÉZNÍ POUŤ 2021 
V sobotu 9. října 2021 proběhne Diecézní pouť v Českých Budějovicích. Patronem pouti 
bude sv. Jan Nepomucký, který je patronem vod, mostů, poutníků a také naší diecéze.  

V programu je po přivítání poutníků a divadle o sv. Janu Nepomuckém v katedrále 
pontifikální mše v kostele Obětování Panny Marie. Po obědě je připravená přednáška  

o počátcích křesťanství v naší zemi, prohlídky klášterního kostela a biskupství pro 
zájemce, adorace, uctění ostatků sv. Jana Nepomuckého a nakonec společné ukončení  

v katedrále sv. Mikuláše. Během odpoledního programu mají děti svůj speciální program. 

 
 

  



BYL ROK 2021 A ONO SE MOHLO, PROTOŽE U BOHA NENÍ NIC NEMOŽNÉ 
 

V historii celého tábora jsou 2 mezníky, 

kdy se nekonal. Rok 2007, kdy se na 

Klokotech konalo celostátní setkání 

mládeže a rok 2020, kdy celý svět zaplavila 

pandemie covidu. My ale viděli světlo 

v dálce. Pán řekl: „Proste a bude vám 

dáno.“ Tak se stalo a 11. července 2021 

dojelo na Klokoty 26 účastníků tábora – 18 

dětí a 8 vedoucích. Noemova archa, jak 

zněl název tábora, mohla začít. Děti čekal 

velmi bohatě naplněný program. Na každý 

den jsme měli slovo na den, které se 

vztahovalo k příběhu Noema. Díky malým 

dopoledním skupinkám se tak děti 

dostávaly do vnitra samotného příběhu 

a vedoucí jim byli průvodci. Tyto 

dopolední skupinky byly novinkou 

v programu a rozhodně ne naposled. Děti 

také měly možnost objevovat krásy Klokot 

pomocí pracovních papírů se zapeklitými 

otázkami typu: kde je v kostele vyobrazené 

peklo, nebo kolik je zde andělíčků. 

Ale co by to bylo za Noemovu archu, 

kdybychom neměli žádnou loď. Proto jsme 

také hned na začátku v pondělí vyrazili 

směr les. Úkol zněl jasně – nasbírat co 

nejvhodnější přírodní materiál na stavbu 

plavidla. Ani jsem se nedivila, když pak 

přišly děti a táhly za sebou 2 metrovou 

větev nebo držely v ruce obří kůru. Každý 

tým si pak postavil vlastní archu, kterou 

odpoledne vypustil do řeky Lužnice. Děti si 

také v průběhu týdne vyzkoušely výrobu 

svíček ze včelího vosku, výrobu mýdla, 

batikovaly svoje tričko či bojovaly ve 

vodní bitvě. Večery jsme pak trávili 

různými způsoby. Hráli jsme si na Casino, 

měli jsme letní kino, divadlo a také 

venkovní mši v ambitech, která měla své 

kouzlo právě v tom, že nebyl až tak hezký 

večer. Seděli jsme u kaple hezky jeden 

vedle druhého do tvaru vajíčka, zabaleni do 

mikin a bund, dokola nám svítily svíčky 

a oltář stál v čele. Byla to nádhera. 

S výletem do Jihlavy do zoo se náš tábor 

přehoupl do druhé poloviny. Cesta to byla 

dlouhá a každý ty 2 hodiny ve vlaku trávil 

po svém. Někdo spal, někdo se učil asijské 

vlajky, někteří hráli karty a někdo jen tak 

sledoval okolní krajinu. V zoo jsme viděli 

mnoho exotických zvířat od žiraf po 

hrocha, hady, zebry, klokany nebo třeba 

i lachtany. Naštěstí jsme zpátky do jižních 

Čech odváželi pouze těch našich 18 

domácích klokotských zvířátek a žádné 

navíc. Výletní den jsme tradičně ukončili 

v oblátském domě, kde nás o. Jiří mile 

přivítal a pohostil. Nesmím zapomenout 

zmínit i páteční dopolední výlet za 

velbloudy do Chýnova. Měli jsme program 

sami pro sebe a bylo to vskutku senzační. 

Paní nám představila zblízka lamy 

a velbloudy. Ukázala dětem všechno, co 

velbloud a lama má na sobě, proč třeba 

nějaký velbloud má nakřivo hrb nebo jak 

rozeznat lamu podle srsti. Děti pak měly 

možnost vzít lamu na vodítku, jít s ní na 

procházku a také vyčesat, osedlat a svézt se 

na velbloudovi. Mimo to všechno jsme 

měli všichni možnost se dozvědět skrz 

pracovní papíry a naučnou stezku mnoho 

rozšiřujících informací o těchto zvířatech. 

Věděli jste například, že velbloud má řasy 

na očích? Nebo že je mimochod? 

Skvělý den byl zakončený skvělým 

večerem - večerem chval, kam přijela na 

pozvání má oblíbená kapela Sisterband 

z Vysočiny. Večer to byl požehnaný 

a vzácný. Cítila jsem Boží přítomnost 

a neuvěřitelnou vděčnost za to, že tábor 

mohl být, že jsme tam byli všichni 

společně, prožívali ona dobrodružství, hráli 

si, smáli se a povídali si ... zkrátka byli tam. 

Zde bych své vyprávění ráda ukončila. 

Pokud bych měla popisovat, co vše jsme 

zažili, bylo by to ještě na další 3 stránky. 

Na závěr bych ale ráda ještě poděkovala 

každému jednomu, kdo se na táboře 

podílel. Dětem, které přijely na tábor 

a rozhodly se tak strávit týden svého života 

s námi. Vedoucím a andělíčkům, kteří se 

starali o děti a o jejich bezpečí, i když to 



mnohdy nebylo jednoduché vzhledem ke 

stále přítomnému deficitu spánku. Chtěla 

bych také poděkovat kuchařkám, které se 

staraly o nonstop přísun jídla a pití 

a nedopustily tak, že by někdo hladověl. 

Děkuji i Klokotům a O. Jiřímu za zázemí 

pro náš tábor a děkuji každému z vás, kteří 

jste na nás mysleli ve svých modlitbách. 

Pán Bůh zaplať. Karolína Peroutková 

P.S. Už teď se těším na rok 2022. 

 

NOVÝ AKTUALIZOVANÝ ŽIVOTOPIS SV. EVŽENA DE MAZENOD 
 

V češtině konečně vychází nový, čtivý 

a aktualizovaný životopis sv. Evžena de 

Mazenod, zakladatele misionářů oblátů 

(OMI)! Jde o překlad druhého italského 

vydání knihy „Evžen de Mazenod, 

charisma misie a společenství“. Jeho 

autorem je italský oblát, znalec sv. Evžena, 

ale především profesor spirituální teologie 

Fabio Ciardi, OMI. Jeho obor, stejně jako 

název knihy a třeba i její první řádky: 

„V jistém druhu životopisů svatých se 

nejprve světci připsal „šlechtický původ“, 

jeho rodiče byli označeni za „bohabojné“ 

a pak se obvykle popisovalo dětství, ve 

kterém se již od prvních okamžiků 

objevovaly „varovné příznaky“ svatosti 

a neobyčejného života“ napovídají tomu, že 

opravdu nejde o klasický životopis, který 

by jen suše a detailně informoval o datech 

a významných událostech světcova života. 

Ciardiho práce je pojata ze „spirituálního“ 

pohledu, tedy z hlediska toho, jak už od 

samého dětství působil v Evženově životě 

Duch svatý, jak si ho skrze radosti i velké 

výzvy a útrapy emigranta a mladíka 

z rozbité rodiny připravoval pro dílo, které 

měl v církvi založit a které z jeho 

charismatu žije dodnes. Skrze vyprávění 

Evženova života se autor snaží odhalit 

a postihnout jeho povolání a poslání 

a dobrat se k „vysvětlení“ charismatu, 

kterého se Evženovi k dobru a prospěchu 

církve a celého světa dostalo. Jak ale sám 

Fabio říká: „Jelikož jde o zkušenost Ducha 

svatého, je charisma každého zakladatele 

ze své vlastní podstaty dynamické, jde 

o vyvíjející se proces, který se jen stěží dá 

vměstnat do schémat a definic. To ostatně 

pochopili už i první obláti, kteří, když 

chtěli vysvětlit své povolání, jednoduše 

vyprávěli zkušenost, kterou Evžen de 

Mazenod prožil a posléze sdílel se svými 

prvními druhy a poté i s celou kongregací.“ 

Podobně tak je i úmyslem tohoto českého 

překladu jednoduše předat kousek života 

jednoho člověka, který se po celý život 

pokoušel odpovídat na Boží volání, a vtiskl 

tak do dějin církve nesmazatelnou 

misionářskou stopu, kterou se po celém 

světě i v současnosti snaží dál prohlubovat 

rozmanitá oblátská rodina, jejíž základ 

kdysi sv. Evžen položil.  

Vlastimil, omi 

Knihu je možné zakoupit v našem klokotském obchůdku. 
 

NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM KŘESŤANŮ V PÁKISTÁNU JE CHUDOBA A SOCIÁLNÍ NEJISTOTA 
 

Celosvětová pandemie nemoci Covid-19 

zamávala s mnohými našimi jistotami. 

Jednalo se o útok na mnoha frontách, 

kromě nemoci samotné se jednalo 

o neblahé následky v důsledku vládních 

opatření proti jejímu šíření. Ničivé 

lockdowny poškodily násobně více lidí, 

často jim vzaly existenční jistotu a sociální 

kontakty. Navíc ne každá země dokázala 

svým obyvatelům ztrátu výdělku účinně 

nahradit. Těžké chvíle zažívala také misijní 

komunita bratří oblátů v Pákistánu. Otec 

Khan Paulus se rozhovořil o tamních 

podmínkách, které pro křesťany nebyly 

jednoduché ani před nemocí. 



Přiblížíte situaci křesťanů 

v Pákistánu? 

Pákistán je v drtivé většině muslimská 

země, ale křesťané a hinduisté tvoří 

největší menšinové skupiny, přičemž každá 

z nich představuje asi 1,6 % populace. To 

však v páté nejlidnatější zemi na světě, 

která má zhruba 220 milionů obyvatel 

neznamená v celkovém úhrnu zrovna malý 

počet. Velké křesťanské komunity se 

nachází v jižní metropoli Karáčí, stejně 

jako ve městech Lahore a Faisalabad. 

Křesťané obecně v Pákistánu patří do 

nižších vrstev společnosti. Většina lidí 

pracuje v komunálních službách, ve 

stavebnictví, často v cihelnách a někteří 

dokonce jako služebnictvo v bohatších 

rodinách. 

Ačkoli v zemi oficiálně existuje svoboda 

vyznání, křesťané se kvůli své víře potýkají 

s mnoha obtížemi. Jedním z hlavních 

problémů, kterým dnes lidé čelí, jsou únosy 

mladých, často nezletilých dívek. Po únosu 

jsou násilně donuceny konvertovat k islámu 

a vdát se za mnohem starší muže. Většina 

případů zůstává bez povšimnutí. 

Nevyřešené zůstávají i ty, které vynesly na 

povrch sociální média a některé nevládní 

organizace. Kvůli bezmoci obětí a malém 

vlivu jejich rodin se jen malá část případů 

dočká spravedlnosti. 

Zlepšila se o něco jejich bezpečnostní 

situace oproti minulosti? 

Bezpečnost křesťanů zůstává velkým 

problémem. Možná naoko se něco zlepšilo, 

ale v praxi se místo zvyšováním 

bezpečnosti stáváme svědky spíše 

opačného trendu, zvláště u chudých 

křesťanských rodin. O únosech 

a vynucených sňatcích jsem už mluvil. 

V Pákistánu dále platí zákon o rouhání, 

který představuje pro křesťany velkou 

hrozbu. Tento zákon je většinou zneužíván. 

Používá se často k vypořádávání osobních 

sporů a v nemálo případech k získání půdy, 

kterou vlastní křesťané. S náboženstvím to 

nemá často nic společného, ale z rouhání 

své sousedy obviníte velmi snadno a oni 

mají jen malý prostor se bránit. Křesťané 

tak žijí v dlouhodobě neuspokojivých 

podmínkách. 

Jaká jsou u vás vládní opatření proti 

nemoci Covid-19? 

Onemocnění nazvané Covid-19 

vyvolává ve společnosti paniku z mnoha 

důvodů. Jedná se o nový virus, což 

znamená, že se s ním naše imunita 

nesetkala, a proto má u mnoha lidí nemoc 

těžký průběh. Postupně sice získáváme 

vakcíny, ale rozhodně ne dostatečně rychle. 

Na začátku jara měl Pákistán zhruba 13 

tisíc zemřelých a půl milionu aktivních 

případů nemoci. Zároveň vidíme, jak se v 

sousední Indii průběh epidemie výrazně 

zhoršuje a bojíme se, že to přijde i k nám. 

Vláda dává vakcíny lékařskému 

a zdravotnickému personálu, případně 

bezpečnostním složkám ve státní službě. 

Původní plán poskytnout balíčky vakcín 

velmi chudým rodinám rychle ztroskotal. 

Kromě samotné nemoci musí společnost 

čelit extrémní existenční nejistotě. Řada 

pracovních příležitostí díky opatřením proti 

šíření nemoci zanikla. Doporučení 

k dodržování alespoň základních 

hygienických pravidel se v podstatě míjí 

účinkem. Roušky a dezinfekce se užívají 

pouze ve státních úřadech a školách. 

Dotýkají se života církve? 

Opatření se vlastního náboženského 

života církve nedotýkají. Ale citelně se 

dotýkají sociální situace křesťanů. Několik 

málo finančních programů vlády na 

podporu chudých je křesťanům 

nedostupných s tím, že by se o ně měla 

postarat sama církev. 

Co považujete za největší problém 

křesťanů v současné době pandemie? 

Podle mého pozorování je dlouhodobě 

největším problémem křesťanů v Pákistánu 

chudoba, nezaměstnanost a sociální 

nejistota. Dále únosy mladých dívek 

a jejich nucené konverze k islámu. Je to 

takový nekončící kruh. Chudé křesťanské 

rodiny často dostanou nabídku půjčky od 



muslimů a výměnou za poskytnuté finance 

pošlou své dcery do jejich rodin na domácí 

práce. Tam je často čeká kruté zacházení 

a sexuální zotročování. I když se rodina 

dívky o podobné situaci dozví, nemůže pro 

ni mnoho udělat, protože často nedokáže 

rychle splatit dluh. 

Dostává se k vám pomoc ze zahraničí? 

Na zahraniční pomoci jsme hodně 

závislí. Jako náboženský institut, obláti 

Panny Marie Neposkvrněné, se snažíme 

oslovovat různé dárce a získávat finanční 

podporu. Prostředky jsme rozdělili mezi 

chudé křesťanské rodiny především ve 

formě potravin. Doposud jsme pomohli 

téměř patnácti tisícům rodinám. Proto bych 

rád poděkoval všem dobrým lidem 

z Evropy, Kanady, USA a Austrálie.  

Připravil Luděk Bárta 

Se svolením převzato z Misijního 

zpravodaje 29/2021 

 

NOVÉ MOTU PROPRIO MĚNÍ PRAVIDLA PRO PŘEDKONCILNÍ LITURGII 
 

Papež František 16. 7. 2021 zveřejnil 

motu proprio, kterým nově definuje 

způsoby používání předkoncilního misálu. 

Papež je znepokojen a cítí nutnost 

zasáhnout. Skupiny spojené se starobylou 

liturgií nesmí vylučovat legitimitu 

liturgické reformy, nařízení II. 

vatikánského koncilu a papežského 

magisteria. 

Papež František se po konzultaci se 

světovými biskupy rozhodl změnit pravidla 

pro používání misálu z roku 1962, který 

jeho předchůdce Benedikt XVI. před 

čtrnácti lety liberalizoval jako „mimořádný 

římský ritus“. Dnes papež zveřejnil motu 

proprio „Traditionis custodes" o používání 

římské liturgie v podobě před rokem 1970 

a připojil k němu dopis, v němž vysvětluje 

důvody svého rozhodnutí. Zde jsou hlavní 

novinky. 

Pod autoritou místních biskupů 

Odpovědnost za regulaci slavení podle 

předkoncilního ritu se vrací biskupovi, 

moderátorovi diecézního liturgického 

života: „Je v jeho výlučné kompetenci 

povolit používání Missale Romanum z roku 

1962 v diecézi podle pokynů Apoštolského 

stolce“. Biskup musí zajistit, aby skupiny, 

které již slaví podle starého misálu, 

„nevylučovaly platnost a legitimitu 

liturgické reformy, nařízení II. 

vatikánského koncilu a magisteria papežů“. 

Další omezení 

Mše podle starého ritu se již nebudou 

konat ve farních kostelech, kostel a dny 

slavení určí biskup. Čtení budou 

„v místním jazyce“ s použitím překladů 

schválených biskupskými konferencemi. 

Celebrantem musí být kněz pověřený 

biskupem. Biskup je také zodpovědný za 

ověření, zda je vhodné zachovat slavení 

podle starého misálu, a ověřuje jeho 

„účinnou užitečnost pro duchovní růst“. Je 

totiž nutné, aby kněz, který má na starosti 

liturgii, měl na srdci nejen důstojné slavení 

liturgie, ale také pastorační a duchovní péči 

o věřící. Biskup také „bude dbát na to, aby 

nepovoloval zakládání nových skupin.“ 

Kněží vysvěcení po zveřejnění dnešního 

motu proprio, kteří mají v úmyslu používat 

předkoncilní misál, „musí předat formální 

žádost diecéznímu biskupovi, který se před 

udělením povolení poradí s Apoštolským 

stolcem“. Ti, kteří tak již činí, musí požádat 

diecézního biskupa o povolení k jeho 

dalšímu používání. Instituty zasvěceného 

života a společnosti apoštolského života, 

„zřízené papežskou komisí Ecclesia Dei“, 

budou spadat pod jurisdikci Kongregace 

pro řeholníky. Na dodržování těchto 

nových ustanovení budou dohlížet 

Kongregace pro bohoslužbu a Kongregace 

pro řeholníky. 

Papežův průvodní dopis biskupům 

celého světa 



V průvodním dopise k dokumentu papež 

František vysvětluje, že ústupky stanovené 

jeho předchůdci pro používání starého 

misálu byly motivovány především 

„snahou podpořit překonání schizmatu 

vyvolaného hnutím vedeným biskupem 

Lefebvrem". Žádost adresovaná biskupům, 

aby velkoryse přijali „oprávněné aspirace“ 

věřících, kteří žádali o používání tohoto 

misálu, "měla tedy ekleziální důvod, totiž 

obnovení jednoty církve". František 

poznamenal, že „mnozí v církvi si tuto 

možnost vykládali jako možnost volně 

používat Římský misál promulgovaný 

svatým Piem V., což vedlo k jeho 

paralelnímu používání s Římským misálem 

promulgovaným svatým Pavlem VI.“ 

Ústupky vedly ke zostřování rozdílů 

Papež připomíná, že rozhodnutí 

Benedikta XVI. motem proprio 

„Summorum Pontificum" (2007) bylo 

podpořeno „přesvědčením, že takové 

opatření nezpochybní jedno ze zásadních 

rozhodnutí II. vatikánského koncilu, 

a nepodkopá tak jeho autoritu“. Před 

čtrnácti lety papež Ratzinger prohlásil, že 

obavy z rozdělení farních společenství jsou 

neopodstatněné, protože, jak napsal, „obě 

formy užívání římského ritu se mohou 

vzájemně obohacovat“. Průzkum, který 

nedávno mezi biskupy provedla 

Kongregace pro nauku víry, však přinesl 

odpovědi, které odhalují, jak píše František, 

„situaci, která mě trápí a znepokojuje, 

a utvrzuje mě v nutnosti zasáhnout", když 

se "vážně přehlíží touha po jednotě“ 

a ústupky nabízené s velkorysostí se 

využívají „k zvětšování vzdáleností, 

zostřování rozdílů a vytváření protikladů, 

které zraňují církev a brání jí v cestě, 

a vystavují ji tak riziku rozdělení.“ 

Odmítání koncilu je proti Duchu 

svatému 

Papež v dopise konstatoval, že je 

zarmoucen zneužíváním liturgického 

slavení „na jedné i druhé straně", ale také 

že je zarmoucen „instrumentálním 

používáním Missale Romanum z roku 

1962, které se stále více vyznačuje 

rostoucím odmítáním nejen liturgické 

reformy, ale i II. vatikánského koncilu 

s nepodloženým a neudržitelným tvrzením, 

že zradil tradici a 'pravou církev'“. 

Pochybovat o koncilu, vysvětluje František, 

„znamená pochybovat o samotných 

úmyslech Otců, kteří na ekumenickém 

koncilu slavnostně uplatnili svou kolegiální 

moc cum Petro et sub Petro, a nakonec 

pochybovat o samotném Duchu svatém, 

který vede církev“. 

František nakonec přidává poslední 

důvod svého rozhodnutí změnit ústupky 

z minulosti: „Ze slov a postojů mnoha lidí 

je stále více patrné, že existuje úzký vztah 

mezi výběrem slavení podle liturgických 

knih před Druhým vatikánským koncilem 

a odmítáním církve a jejích institucí ve 

jménu toho, co považují za 'pravou církev'. 

Je to chování, které je v rozporu se 

společenstvím a živí snahu o rozdělení... 

proti kterému apoštol Pavel tvrdě reagoval. 

Právě proto, abych bránil jednotu Kristova 

těla, jsem nucen odvolat povolení, která 

udělili moji předchůdci.“ 

Zdroj: Vatican News 

 

 

VEČERNÍ PROHLÍDKA KLOKOT  úterý 7. 9. -  19.30 h 

průvodkyně Marie Janouchová 

 varhaník Ladislav Šotek, zpěv Jana Wilkes 

vstupné – 100 Kč 

rezervace po-pá 9-16 h - 731 139 306, klokotypoutni@centrum.cz 
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VÝZVA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ VĚŘÍCÍM K NADCHÁZEJÍCÍM 

PARLAMENTNÍM VOLBÁM 
 

Milí bratři a sestry, 

na podzim nás čekají parlamentní volby. 

Nejsou jen jedněmi z mnohých, každé 

volby jsou jedinečné a důležité, možná 

něčím významné a přelomové, protože 

zajišťují naší zemi další směřování. 

Kardinál František Tomášek – blahé 

paměti – prohlásil v listopadu 1989: „V této 

důležité hodině zápasu za pravdu 

a spravedlnost v naší zemi jsem já 

i katolická církev na straně národa.“ 

Opakujeme tato jeho slova jako závazek, 

který trvá. Katolická církev v této zemi 

chce i v tomto okamžiku stát na straně 

národa. Co to ale znamená dnes, více než 

třicet let po Sametové revoluci? Znamená 

to, že jestliže jsme křesťané – katolíci, 

máme být také dobrými občany a sousedy. 

Pro společné dobro naší země chceme 

udělat všechno to, co můžeme.  V první 

řadě je třeba jít k volbám. Křesťan by 

neměl volit jen podle osobních preferencí, 

ale měl by mít vždy na zřeteli obecné 

dobro, a tím i křesťanskou lásku 

k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad 

prezentovanými volebními programy 

a prohlášeními, abychom nepodporovali ty, 

jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým 

učením, například v oblasti morálky, 

spravedlnosti či záměry Stvořitele 

s člověkem. Dále je důležité autenticky žít 

křesťanský život a poctivě pracovat. 

V neposlední řadě pak je naší čestnou 

povinností modlitba za naši zem a všechny, 

kteří zde žijí. 

Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme 

k tomu, abychom přispěli k obnově naší 

země osvědčenými prostředky: modlitbou 

a postem. Čtyřicet dní před volbami se 

vytrvale modleme za jejich dobrý výsledek. 

Může se tak například dít společnou 

modlitbou desátku růžence „Který Ducha 

Svatého seslal“ ve farnostech či v rodinách, 

přímluvami za dar moudrosti pro voliče 

i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako 

při společné modlitbě doma. První pátek 

v měsíci říjnu by bylo velmi vhodné se 

společně postit na tento úmysl. Kromě 

těchto podnětů je samozřejmě možné ve 

prospěch budoucnosti naší země udělat 

mnoho dalšího, kreativitě se meze 

nekladou. 

 K dobré a zodpovědné volbě podpořené 

duchovním úsilím Vám ze srdce žehnáme! 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

Velehrad, 7. července 2021

 

 PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDNICTVA KONFERENCÍ MUŽSKÝCH A ŽENSKÝCH ŘEHOLÍ V ČR 
 

Předsednictvo obou konferencí 

podporuje prohlášení předsedy České 

biskupské konference arcibiskupa Jana 

Graubnera k některým kandidaturám do 

poslanecké sněmovny ze dne 27. 7. 2021. 

Jsme znepokojeni politickou 

angažovaností paní Lipovské a pana 

Nerušila ve prospěch radikálních 

politických uskupení „Volný blok“ a SPD. 

Toto naše znepokojení je o to větší, že se 

ve svém působení zaštiťují některými 

křesťanskými hodnotami vytrženými 

z kontextu celkového křesťanského 

pohledu na svět. Tím dle našeho názoru 

křesťanství zneužívají a matou mnohé 

věřící, což nemůžeme přejít mlčením. 

Apelujeme proto, aby zmínění kandidáti 

do poslanecké sněmovny své působení jak 

v politice tak Radách našich 

veřejnoprávních medií nespojovali 

s křesťanstvím a naší katolickou Církví. 

Modlíme se, ať Pravda a Láska v našem 

národě zvítězí! 



PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY ČBK K NĚKTERÝM KANDIDATURÁM DO POSLANECKÉ 

SNĚMOVNY 
 

Přinášíme prohlášení předsedy ČBK 

Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa 

olomouckého, k některým kandidaturám do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

V posledních dnech se objevili v rámci 

kampaně před volbami do Poslanecké 

Sněmovny Parlamentu ČR kandidáti, kteří 

jsou spojováni s římskokatolickou církví, 

a přitom kandidují za politická uskupení, 

která je třeba označit za subjekty 

s extrémními názory. To není možné přejít 

mlčením. 

Je třeba deklarovat, že politický postoj 

těchto osob není postojem církve, pro níž 

jsou určující principy katolického 

sociálního učení, kromě jiného 

formulované v exhortaci papeže Františka 

„Evangelii gaudium“, kde říká, že „celek je 

nadřazen části“ (EG 234-237) a „realita je 

důležitější než idea“ (EG 231-233). Tyto 

principy jsou zásadní i pro posuzování, zda 

programy stran a hnutí, za něž tyto osoby 

kandidují, odpovídají katolické sociální 

nauce nebo ne. 

To znamená, že se nelze zaštiťovat 

jednotlivou hodnotou, která sice odpovídá 

křesťanskému pohledu na společnost 

a svět, přitom však zamlčovat nebo popírat 

další křesťanské hodnoty. Současně není 

možné nabízet vize odtržené od reality, 

které jsou neuskutečnitelné a stavět se tak 

do role zachránce společnosti, což je ve své 

podstatě planý předvolební slib. 

V duchu stanoviska České biskupské 

konference k letošním volbám upozorňuji, 

že nelze kandidáty hodnotit jen podle jejich 

vlastních prohlášení. Je třeba zkoumat, zda 

tyto proklamace odpovídají způsobu jejich 

života a jaký je celkový systém 

zastávaných hodnot toho kterého 

politického uskupení, za něž dotyčný 

kandiduje. 

 Jsem přesvědčen, že nelze žít 

z deklarací, ale z Pravdy, která nás 

osvobozuje, a kterou lze poznat po ovoci, 

kterým je kromě jiného pokoj a sociální 

smír. 

Olomouc, 27. července 2021  

Mons. Jan Graubner,Předseda ČBK
 

 

19. dne každého měsíce a každou středu v měsíci do 8. 12. můžete získat plnomocné 
odpustky v rámci jubilejního roku ke cti sv. Josefa za dodržení obvyklých podmínek: 

zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, zřeknutí se jakéhokoliv  

hříchu + modlitba nebo úkon zbožnosti ke cti sv. Josefa. 
 

 

V kostele a v obchůdku si můžete zakoupit 

stolní kalendáře Duchovní toulky po Táborsku 2022 

Cena: 60 Kč 

V obchůdku najdete také klokotské ručníky, čokolády, sušenky, devocionálie. 
 

 

Prosíme o kytky a zelené z vašich zahrádek na výzdobu našeho kostela. 

Přinést je můžete vždy čtvrtek večer do 17.30 h. 

Také prosíme, kdo by mohl pomoci 

s úklidem – každý pátek ráno od 8 h. 



 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

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

 7. 9.  úterý - Emauzy – 10 h první setkání klubu Benjamínek 

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

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

 12. 9.  neděle – 1. sv. přijímání dětí z farnosti Klokoty 

 17. 9.  pátek - 17.45  h – Večer chval 

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

 

ZAJÍMAVÉ AKCE PRO DOSPĚLÉ 

 3. 9. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI CELODENNÍ ADORACE – 11-16.30  
17.40-19.30 TICHÁ ADORACE  
Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek 17.40-19.30 
Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace).  

 7. 9. úterý – 19.30 h – Večerní prohlídka klokotského areálu 

 10. 9. pátek – Emauzy – 18 h – Příprava na biřmování 

 13. 9. pondělí - úklid Emauz - 17.45 h 

 15. 9.  středa - Emauzy – 18 h – Kurz víry (nový běh 2021-2023) 

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

 
 

5. 9. – neděle – sbírka na bohoslovce českobudějovické diecéze 
 

 

 

Národní SVATOLUDMILSKÁ pouť  TETÍN 18. 9. 2021 (sobota) 

 slavnostní bohoslužba celebrovaná papežským legátem, bohatý celodenní program 

https://www.apha.cz/1100-let-od-mucednicke-smrti-svate-ludmily/ 

 
 

 

V září začne opět v Klokotech VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

pro školní i předškolní děti (5-7 let) 

První hodina, kde se domluví časy výuky, bude v pátek 3. 9. v Emauzích v 16 h 
 

BENJAMÍNEK začne opět v Emauzích 7. 9. 2021 – úterý – 10 h 

Misijní klubko začne 23. - 24. 10. 2021 

informace: Jarmila Kramářová 608 866 432 

 
  

https://www.apha.cz/1100-let-od-mucednicke-smrti-svate-ludmily/


 

Zveme všechny,   

na „Modlitební triduum MODLITEB MATEK“ 

- v pátek 24. 9. 2019 v 15.45 h 

odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy,  

po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci 

- v sobotu 25. 9. 2019 v 15.45 h  

modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem 

- a v neděli 26. 9. 2019 v 15 h 

Budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v životě našem  

i v životě našich dětí. 
 

 

 

25. září 2021 - sobota - 18.30 h 

Koncert pěveckého sboru ONDRÁŠEK 

Novojičínský sbor Ondrášek je jeden z nejlepších pěveckých sborů v Česku. 

Sbor sbírá ocenění po celém světě.  

Koncertoval v Číně, Spojených státech, Francii a na dalších místech. 

Uměleckým vedoucím a sbormistrem je Josef Zajíček, který v letech 1980-1988 byl 
koncertním mistrem a sólistou Posádkové hudby Tábor. 

 

 

 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ - 15-30 let 

Začínáme: pátek 10. září 2021  

Emauzy – 18 h 

Setkání bude probíhat každé dva týdny. 

Přihlašujte se na jiri@oblati.cz nebo na tel. 731 402 862 
 

 

  

KURZ VÍRY PRO DOSPĚLÉ – NOVÝ BĚH 2021/2022 
Rok a půl trvající program  kořeny křesťanství  sdílení  moje osobní otázky  

hledání odpovědí  křest  biřmování  eucharistie  sv. smíření  

Farní dům Emauzy, Staroklokotská 2, Tábor, 390 03. 

Začínáme ve středu 15. září 2021 v 18.00 h. 

Těšíme se na vás. 

Přihlašování nebo dotazy na: jiri@oblati.cz 
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  3. 9. pátek Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30
16.30 h - růženec a svátost smíření, 17 h mše sv., 
svátost smíření, adorace 17.40 - 19.30
16 h Emauzy - První informační hodina náboženství pro školní i předškolní děti
18 h - táborák na farní zahradě

  4. 9. sobota 1. sobota - P. Gϋnther Ecklbauer, OMI - 15.30 h přednáška v kostele, program pro děti 
v ambitech, 16.30 růženec, svátost smíření, 17 h mše sv.

  5. 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

 7. 9. úterý Benjamínek - Emauzy - 10 h (i další úterky v měsíci, kromě 28.9. - státní svátek) 
Modlitby matek 15.45 h 
Večerní prohlídka - 19.30 h

 8. 9. středa Svátek Narození Panny Marie 
10. 9. pátek Emauzy - 16 h - Kající pobožnost pro děti

Emauzy - 18 h - Příprava na biřmování

12. 9. neděle 24. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 h, v 10 h s udílením I. sv. přijímání
Drhovice poutní mše sv. - 14 h - Jména P. Marie

13. 9. pondělí Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
Emauzy - úklid - 17.45 h 

14. 9. úterý
15. 9. středa
16. 9. čtvrtek Památka sv. Ludmily mučednice (1100 let od úmrtí)
17. 9. pátek
19. 9. neděle 25. neděle v mezidobí ● mše svatá v 8.30 h, v 10 h pro rodiny s dětmi

Dražice - bohoslužba slova v 8.30 h● 11.30 h poutní mše sv. - Svrabov
20. 9. pondělí Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
21. 9. úterý svátek sv. Matouše, apoštola a evangelity ● * P. Karl Zaiser, OMI (osmdesátiny) - po mši

svaté posezení v Emauzíczh
23. 9. čtvrtek Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
24. 9. pátek  sv. smíření, adorace 17.40-19.30 h, 
25. 9. sobota koncert "Ondrášek" 18.30 h
24.-25.9. pá-so Triduum Modlitby matek - 15.45 h
26. 9. neděle 26. neděle v mezidobí ● mše svatá v 8.30 a 10 h

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

27. 9. pondělí Památka sv. Vincence z Paula, kněze

28. 9. úterý Slavnost sv. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa, stát.svátek, mše 17 h
29. 9. středa Svátek sv. Michaela Gabriela a Rafaela, archandělů

Emauzy – 17.45 h – Posezení u čaje nad Biblí
30. 9. čtvrtek 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 

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 17.40-19.30 h

Klokoty – události září 2021

Možnost ke sv. smíření po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.40 - 19.30 nebo kdykoliv po domluvě. 
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

Večer chval - 17.45 h ● Svátost smíření 17.40-19.30 h

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

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

Svátek Povýšení svatého Kříže ●  Pastorační rada - oblátský dům - 18 h 
Památka Panny Marie Bolestné, Emauzy - Kurz víry 18 h (nový běh 2021-2023)


