
 

 

 

 

 

 

Milované sestry a bratři v Kristu Ježíši! 

22. února 2021 jsme si připomněli 100 let od narození našeho spolubratra „Afričana“ 

otce Zdeňka Čížkovského, OMI. Proto jsme se rozhodli věnovat část dubnového 

zpravodaje právě jemu. 

     Zdeněk Čížkovský (22. února 1921, Brno – 26. listopadu 2004, Kroměříž), 

původním jménem Zdeňko Czischowski, byl moravský katolický kněz a misionář, člen 

misijního řeholního společenství, jehož oficiální název zní Kongregace misionářů oblátů 

Panny Marie Neposkvrněné. Po pádu komunismu obnovil působení oblátů na českém 

území. O svém životě napsal knihu  V Africe mi říkali Sípho. Český publicista Aleš Palán 

o jeho osudech napsal knihu Než krokodýl spolkne stín. 

     Z Brna se jeho rodiče i se třemi dětmi odstěhovali do Bratislavy, kde otec získal 

nové zaměstnání. V Bratislavě Zdeněk absolvoval studium na reálce. Po odchodu otce 

do důchodu se rodina přestěhovala do Bzence na Slovácku, rodiště matky. Zdeněk se 

rozhodl stát se učitelem, a proto začal studovat na učitelském ústavu v Příbrami. Pak 

strávil několik měsíců studiem oboru dirigentství na pražské konzervatoři. Během války 

byl totálně nasazen v Německu, odkud utekl a byl zatčen, vyslýchán na Pankráci a vězněn 

v Uherském Hradišti. Odtud byl poslán do koncentračního tábora v Kunčicích. Odtud byl 

vážně nemocný po 13 měsících propuštěn. Po osvobození Československa se vrátil 

k profesi učitele, nejprve v Bzenci, pak v Domaníně. 

     V roce 1948 musel, tentokrát před komunistickou internací, emigrovat do zahraničí. 

Tři roky se toulal po Evropě: živil se jako příležitostný malíř, hrál na piano 

po francouzských barech, pomáhal při býčích zápasech ve Španělsku, jezdil s cirkusem, 

žebral... A když potom odjel - za zlatem a diamanty - do Jižní Afriky, ještě netušil, že zde 

nalezne jiný poklad: hlubokou víru a misijní kněžské působení. V Jihoafrické republice 

strávil oblát Zdeněk Čížkovský 40 let; nejintenzivněji vzpomínal na své působení v buši 

mezi domorodými Zuly. („Zulu - to znamená nebeští lidé,“ připomínal vždy.) Působil 

u nich jako misionář (6. prosince 1958 byl v Montebello vysvěcen na kněze), pak jako 

kaplan v nemocnici v Durbanu, pracoval ve farnosti města Pinetown. Měl možnost se 

setkat  s  Matkou Terezou a  také  řadou  dalších  českých emigrantů. V roce 1991 se vrátil   

do své vlasti a věnoval se obnově působení oblátů v Kroměříži a Klokotech. V roce 1998 

byl za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí oceněn vyznamenáním Gratias 

Agit. 

   Zemřel v pátek 26. listopadu 2004 v Kroměříži, ve věku 83 let a je pohřben 

na kroměřížském hřbitově. Pán života a smrti ho přijal do své náruče. 

O. Jiří, OMI. 
 

„Byl jsem vzkříšen a jsem stále s tebou.“ (z liturgie) 
Požehnané Velikonoce vám přeje 

oblátská komunita a pastorační tým Evžen 



ONLINE SEMINÁŘ O MODLITBĚ – JAK SE MODLIT 

  pátek 9. 4., 23. 4., 7. 5. v 19.00 h 

Impuls – otázky – modlitba – ticho – sdílení 

Provází o. Gűnther Ecklbauer, OMI a Teresie Viera Hašanová 

Přihlašování do 5. 4. na jiri@oblati.cz 

 

PŘEDSTAVUJEME NAŠE OBLÁTSKÉ STUDENTY TEOL. V ŘÍMĚ – PAVEL PEC OMI 
 

Můžeš se krátce představit? 

Ahoj, jmenuju se Pavel, ale asi nikdo mi 

tak neříká, častěji jsem Pája. Narodil jsem 

se v Rumunsku, ale jsem původem Čech. Je 

mi 28, studuju v Římě, mám rád pohybové 

a kolektivní sporty i rád čtu a hlavně mi dal 

Pán dar, žít krásné vztahy s mnoha 

úžasnými lidmi. 

Oblátem jsem proto, že jsem se 

na střední škole v modlitbě ptal, jaké má 

Ježíš plány s tím, co jsem do té doby zažil, 

tedy po jaké cestě dál pokračovat a on mi 

poslal do cesty prvního obláta a skrze něho 

i krásnou zkušenost komunitního života. 

Do toho všeho patří krásná svědectví pár 

kněží, biskupa Františka, bratří františkánů 

a sester salesiánek. 

Moje nejzajímavější zkušenost 
s obláty? Mám rád věci, které se 

odehrávají v běžném životě, tedy spontánní 

situace. Hned první dva roky, kdy jsme 

začali žít konkrétně slovo Boží jako tři 

studenti v oblátstké komunitě, bylo těchto 

situací mnoho. Nějakou extra zkušeností by 

byla misie na Sicílii, kdy jsem měl mluvit o 

sobě v černé klerice před mladými v baru, 

na což bych si sám od sebe nikdy 

netroufnul. Navíc jsem dostal klíče od 

domu od jedné rodiny, která mě nikdy 

předtím neviděla a tam jsem týden bydlel, 

tedy společně s dalším misionářem. 

Člena oblátské rodiny poznám podle 
vztahů, jaké má k lidem, protože je v tom 

odraz vlastní zkušenosti s Ježíšem. Taky 

podle toho, že má rád církev, protože v ní 

vidí i sebe samotného, tedy bídu i krásu, ale 

zároveň a především dílo Boží, které Duch 

svatý stále oživuje a dává v něm růst stále 

novým věcem všude po celém světě. Takže 

musí umět sdílet radost ostatních. 

Ve své komunitě jsem se naučil vidět 

to, jak je kuchyň důležitá stejně jako kaple. 

Bůh je přítomný tam i tam. Tedy 

neoddělovat moc jedno od druhého, ale 

spojovat. V kapli je nezištně přítomný 

Ježíš, v kuchyni nezištná práce těch, díky 

kterým se dostane hotové jídlo až na stůl, 

což je pro mě důvod k žasnutí a vidím ještě 

více díky tomu, kolik nezištnosti byla a je 

schopna moje mamka. 

Nejvíce mě těší, když vidím lidi, kteří 

mají radost ze života a mluví hezky o 

ostaních. Velice mě taky těší, že jsem 

strejdou krásné neteře Renatky, takže mě 

těší být s ní a celou její rodinou. 

Nejradši mám pivo Plzeň 

a bramboráky. 

Tuhle hru by měl každý znát – Tabu 

Palaia, což je podobné aktivitám, ale přeci 

jiné. 

V poslední době mě nejvíce rozčílilo, 

že jsem neponaučitelný. Stačilo by studovat 

pravidelně, a to každý den nebo každý 

druhý den aspoň chvilku, a na konci roku 

by toho nebylo tolik moc. Ale proč dělat 

věci jednoduše, když je možné věci 

komplikovat… 

  

Za odpovědi děkuje –hk- 

Převzato z časopisu Očima misií 2020 

 

mailto:jiri@oblati.cz


MISIE V MARAIRE V NELEHKÝCH POČÁTCÍCH 
 

Ačkoliv jsme od otce Karla mnozí 

dostali pěkné vánoční přání, předvánoční 

čas v Zimbabwe nebyl pro misii v Maraire 

jednoduchý. 

Září a říjen byly sice ve znamení radosti, 

protože se přes všechny obtíže se stále 

nedokončenou misií rozhodli se 

spolubratrem Charlesem na místo 

nastěhovat, a nelitovali. Naše dary skýtaly 

výhled na brzkou instalaci solárních panelů 

jako stabilního zdroje elektřiny pro 

základní fungování domu. Dorazila i firma, 

která provedla vrt, který měl sloužit jako 

zdroj vody pro misii i blízké okolí. To, že 

se nakonec nacházel až 350 metrů od misie, 

by nebyl takový problém. Potíže začaly 

záhy. 

Generátor vypůjčený ze sousední misie 

vypadával natolik, že se rozhodli pro jeho 

opravu. Nakonec se po mnoha opravách 

ukázalo, že je neopravitelný. Tento scénář 

se odehrál ještě jednou s dalším 

vypůjčeným přístrojem, a tak se po 

dlouhém zvažování a domluvě 

s představenými rozhodli na dluh koupit 

nový. Aby například zvládl z vrtu 

napumpovat vodní nádrže u domu. 

Problém však nebyl jen s dieselovými 

agregáty. Jednoho rána byly nádrže 

na vodu prázdné. Voda se vrátila do vrtu. 

Příčina? Po dramatickém příjezdu 

opravářů, protože se nacházíme v období 

dešťů a všechny příjezdové cesty jsou 

zaplavené a plné bláta a naložená auta 

technikou jsou odsouzená k zapadnutí, se 

ukazuje, že vrt je částečně zničený. Zcela 

dole, se v hloubce 60 metrů kvůli 

nedokončené práci firmy, která poslední 

metry nezpevnila, zhroutil a zasypal 

pumpu. 

Jsou ale i dobré zprávy. Firma našla 

provizorní řešení a instalovala pumpu nad 

zasypanou částí vrtu. Karel napsal ve 

vánočním pozdravu: „Ale vězte, že teď už 

je lépe (a snad to i vydrží) a „za odměnu“ 

máme elektřinu z malé sluneční elektrárny 

a horkou vodu ohřátou taktéž horkým 

africkým sluncem. Vlastně to není vůbec za 

odměnu, ale ze štědrosti mnohých z vás, 

kdo jste nám přispěli skrze Oblátské 

(Mariánské) misijní dílo. Ze srdce vám 

děkujeme.“ 

Oba misionáři ví, že jsme s nimi. Naše 

dary jim také pomohou splatit všechny 

pohledávky, které mají za opravy agregátů i 

koupi nového, na který si vypůjčili 

v provincii. Pomalu končí období dešťů 

a oba se těší prací na zahradě, kterou 

zakládají jak pro okrasu, tak i – a to hlavně 

- pro obživu. A dali nám nahlédnout 

-hk- 

 

 

Základní vybavení misionáře: skaut! Hodí se, pokud umí opravovat auta, generátory a 
zahradničit. Zkušenosti chovu domácího zvířectva také výhodou. A nekonečná trpělivost. 

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2021  
na pastorační činnost oblátů v Zimbabwe (P. Karel Mec, OMI) můžete   

        přispět do postní kasičky v kostele na oltáři sv. Barbory do 11. 4. 2021 
můžete zaslat také na účet  244816241/0300 VS 560  

 

Papírové kasičky z postní almužny přineste do kostela do neděle 11. 4. 2021   
 

Klokotský letní tábor "Noemova archa" 11. 7 - 18. 7. 2021 
přihlašování 1. 5. 2021 - 25. 5. 2021, informace v květnovém Fiatu 

Karolína Peroutková hlavní vedoucí 



P. ZDENĚK ČÍŽKOVSKÝ OMI – 22. 2. 2021 – NEDOŽITÉ 100. VÝROČÍ NAROZENÍ 
 

V roce 1989  se o. Zdeněk zúčastnil 

svatořečení Anežky české a mluvil s řadou 

českých poutníků. V následujícím roce 

navštívil svou vlast. Rakouský provinciál 

P.Essl ho prosil, aby se vrátil natrvalo. 

O. Zdeněk řekl: "Nevím. Kéž by mi Pán 

Bůh dal znamení." Poté cestoval přes 

Moravu. V Olomouci ho napadlo: "Tady je 

arcibiskup, navštívím ho." (V Jižní Africe 

je to tak možné.) Zazvonil a arcibiskup 

Vaňák si pro českého misionáře ihned 

udělal čas. Po hodině mu řekl: "Ty patříš na 

Moravu." O. Zdeněk toto s radostí vyprávěl 

provinciálovi a ten mu odpověděl: "Čekáš 

na znamení. Nemůže jím být to slovo 

arcibiskupa?" Tak se  o. Zdeněk rozhodl. 

Podrobnosti domluvil o. provinciál 

s generálním vikářem. (Tenkrát to byl 

biskup Graubner, dnešní arcibiskup.) - 

Arcibiskup Vaňák je pohřben na Svatém 

Hostýně. Když navštívím toto poutní místo, 

vždy navštívím jeho hrob právě kvůli této 

události.  

Když jel o. Zdeněk do Afriky, doufal, že 

tam najde zlato. Našel tam obláty. (Tak to 

sám řekl.) 

Tehdy mluvil česky, francouzsky 

a německy, ale anglicky ne. Ale pak 

v Africe mluvil několik desetiletí 

především anglicky. Po návratu řekl: "Ve 

snu mluvím anglicky."  Francouzština mu 

pomohla k oblátům: Setkal se s oblátem 

s touto mateřštinou, který byl misionářem 

u Zulů. Stali se přáteli.  

V roce 1994 navštívil o. Zdeněk 

táborského faráře - Mons. Vyhlídku kvůli 

Klokotům. Ten mu řekl: "Znám Vás. 

Navštívil jste nás v Nepomucenu." 

O. Zdeněk si hned vzpomněl na dlouhý 

rozhovor s bohoslovcem před léty, i když si 

ho jako osobu už nepamatoval. (už mu bylo 

73let) 

připravil P. Karel, OMI 
 

 

MOJE VZPOMÍNKY NA OTCE ZDEŇKA? 
 

Samozřejmě jsem s ním zažil hodně.  

Byl na začátku mého oblátského 

povolání i na začátku mé kněžské 

a farářské služby na Klokotech. V srpnu 

2000 jsem jako půlroční kněz přišel na 

Klokoty a v lednu už mi předal 

„farářování“. Prostě se s ničím moc 

nemazal. To, co se mi vybavuje a co, 

myslím, v sobě obsahuje i mé ostatní 

zkušenosti s ním, které se podobaly někdy 

i jakémusi nárazu a zároveň vedly 

k hlubšímu přemýšlení, byl Štědrý večer 

u Pecherů. Byli jsme pozváni na 

štědrovečerní večeři. Nevím, jestli to byly 

ty Vánoce po mém srpnovém příjezdu nebo 

ještě nějaké moje „bohoslovecké“ (to spíš), 

ale nemohu zapomenout na dvě věci. Když 

jsem se ptal otce Zdeňka, co jim vezmeme 

jako náš prezent a pozornost, odvětil: „Ježíš 

taky žádný dárky nedával, ale ty jim vezmi, 

co chceš.“ A když k tomu přičtete, že 

k mému vyděšení vpochodoval 

do panelákového bytu bez zouvání, měl 

jsem opravdu v hlavě co zpracovávat. Dnes 

mi tento zážitek občas připomene, že my 

kněží máme přinášet něco víc, než jen 

dárky na chvilku… A to nezouvání? Prostě 

různost kultur. V Jižní Africe zouvat 

návštěvu je jeden ze způsobů ponížení. 

A i po mé zkušenosti se spolubratry 

z jiných kultur dnes vím, že co někde je 

výrazem bezohlednosti, to jinde tak brané 

vůbec není. Ostatně mne zrovna nedávno 

zaujalo při našem oblátském online setkání 

na téma inter-kulturality, jak v africké 

kultuře je například vrcholem neslušnost 

(nadřazenosti) dívat se při rozhovoru 

druhému do očí. Letos přímo ve výroční 

den jeho narozenin jsem přečetl od první 

do poslední stránky knihu otce Zdeňka: 



Říkali mi Sípho. Zase jsem si uvědomil, 

odkud pramenil jeho (někdy až 

podrážděný) nadhled a opovrhování 

banalitami, kterých je tolik v našem 

náboženském provozu. Vřele tu knihu 

doporučuji. 

P. Martin OMI  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Zdeněk byl mladý duchem. To se m.j. 

projevovalo tím, že byl do vysokého věku 

„fešák“, ale i určitou netrpělivostí. Cítil, 

že už nemá moc času, aby tu v ČR položil 

základy oblátské rodiny, a proto spěchal. 

Nějaké jeho kroky a postoje, které se 

lidem (a často i nám oblátům) moc 

nelíbily, měly původ právě v této 

netrpělivosti, která prostě pramenila ze 

skutečnosti, že měl ještě velké plány 

a málo zbývajícího času…. 

Zdeněk se nikoho nebál. Spíš se dá říci, 

že ostatní se báli jeho. Jednou k tomu 

řekl, že se nebojí, protože je pokorný…. 

Tehdy jsem si myslel svoje, protože mně 

svým sebevědomým vystupováním 

zrovna moc pokorný nepřipadal, časem 

jsem ale pochopil, že na tom něco je: znal 

své slabé stránky a přijal je a zároveň mu 

také nezáleželo na tom, jak se na něho 

dívají druzí…. 

Ještě jedna historka mne při prvním 

poslechu pohoršila, ale dnes to často 

s úsměvem cituji a dokonce sám se tím 

někdy řídím: Když někoho potkal 

a nemohl si vzpomenout na jméno, řekl: 

„Promiňte, zapomněl jsem Vaše 

jméno…“ Když dotyčný pak řekl svoje 

příjmení, odvětil Zdeněk: „To vím, ale 

Vaše křestní jméno!“ A jestli řekl dotyčný 

nejdříve svoje křestní jméno, pak Zdeněk 

odvětil: „To vím, ale Vaše příjmení jsem 

zapomněl…“ 

Zdeněk byl opravdovou osobností, 

která vynikala zvlášť na začátku 

devadesátých let v českém prostředí, které 

bylo do této doby uzavřené a nemělo 

možnost setkat se se světem. Na jedné 

straně všechny oslňoval nekonečnou 

zásobou příběhů z nám neznámého světa, 

na druhé straně mnohé (zvlášť spolubratry 

v kněžské službě) někdy i šokoval svým 

nadhledem a vnitřní svobodou v otázkách 

liturgie či pastorace. 

Měl krásný humor. 

Jednou se při kněžské schůzi jeden 

farář pohoršil, že viděl v Arcibiskupském 

gymnáziu kluka s náušnicí. Když 

nepřestal o tom mluvit, nedokázal jsem 

mlčet a prozradil jsem, že jsem měl 

náušnici ještě při vstupu do noviciátu. 

Spolubratr v kněžské službě ztichl se 

zjevnou hrůzou v očích. Zdeněk na moje 

„odhalení“ odpověděl s úsměvem kolem 

rtů: „To museli mít ale fakt málo 

povolání, že Tě vzali…“. 

P. Gϋnther, OMI 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Otec Zdeněk… Ještě i dneska, když 

jeho jméno slyším, vzbuzuje ve mně 

respekt, ale zároveň vnímám i velkou 

vděčnost. Měl jsem to štěstí, že jsem 

mohl úplně na počátku své oblátské cesty 

Zdeňka poznat. Byl to už sice starý muž, 

ale pořád stejně pevný a v něčem snad 

i tvrdohlavý. Pamatuji, jak bylo obtížné se 

s ním domluvit na tom, že by ve svém 

věku a při svém slabém zraku už neměl 

řídit auto. Jenže přesvědčte o tom 

celoživotního misionáře! Opravdového 

misionáře! Jistá neústupnost k němu 

prostě patřila a člověk ji vnímal jako 

nezbytnou výbavu, kterou si 

po celoživotní službě lidem v tak 

odlišných kulturách opravdový misionář 

s sebou jednoduše nese. 

Jenže klobouk dolů! Tenhle člověk, 

který ze své země utíkal, aby mohl 

svobodně žít, který se na počátku 

protloukal, jak jen se dalo, aby se pak 

daleko od domova stal na plný úvazek 

misionářem, člověk, který převzal za svou 

kulturu těch, kterým sloužil, a stal se tak 

pro všechny vším, se na stará kolena 



vrátil… domů? Chtělo by se říct domů, 

ale jeho domovem rozhodně tehdejší 

Česko nebylo. On z domova odešel… Už 

znovu, podruhé v životě. Odešel od svých 

lidí, od kultury, která se stala za ta léta 

jeho kulturou, od radostné liturgie, která 

mu pak po návratu u nás tolik chyběla a 

o které mi dokázal dlouho vyprávět. 

Přesto odešel… A měl k tomu asi jen 

jeden důvod: znovu obnovit oblátský 

život v Česku. A i kdyby pro nás udělal 

jen tohle, stačilo by to na každodenní 

díkůvzdání za jeho život. Vždyť my 

všichni, misionáři obláti v Česku, ale i ti 

naši v zahraničí, vděčíme za své povolání 

a poslání právě jemu. 

Tak, Zdeňku, teď, když si prohlížím 

osobní věnování, které jsi mi napsal 

do své knížky „V Africe mi říkali Sípho“, 

a myslím na naši návštěvu Příbrami, 

mého rodného města, které nás kromě 

našeho původního povolání propojovalo, 

protože ty jsi právě tam studoval učitelský 

ústav, posílám ti jedno velké díky tam do 

plnosti Božího království! Snad ti tady 

neděláme úplně ostudu. 

P. Vlastimil, OMI  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

První vzpomínka je na začátky jeho 

činnosti na Klokotech. Lidé,  a to hlavně 

ti starší,  se nemohli srovnat s tím, že je 

jiný… Psali dopisy a stížnosti na něho 

na biskupství. Vadily dětské mše, 

mládežnické mše a setkávání a on jen 

s povzdechem konstatoval (dovolím si to 

parafrázovat)…. Pán Bůh stvořil blechu, 

aby člověk nebyl líný a někteří lidé když 

si stěžují, jsou jako ty blechy, nedají mi, 

abych byl líný a snažil jsem se dál a víc. 

Takže jim moc děkuj… 

Donesl jsi petrolejku s úplně černým 

cylindrem, nebo to byla lucernička, to si 

již nepamatuji a zapálil ji… světélko 

nebylo vůbec vidět. 

Vidíte, děti, tak to je, když máme 

hříchy na duši… Boží světlo v nás není 

vidět, ale když ji vyčistíme a vytáhl 

čistou, světlo září, pomáhá nám, abychom 

neupadli, a rozdává radost… Tak i my 

můžeme tu špínu z duše odstranit ve 

zpovědi (svátosti smíření) … 

Ponaučení dětem, které dával dětem 

s maňáskem - žabákem Fredym, byla 

skvělá… 

     Již delší dobu jsem nosil v sobě 

problém, s kterým jsem si nevěděl rady. 

Tehdy jsem ještě o. Zdeňka blíž neznal. 

Později, díky Bohu, jsem si s ním byl 

blíž. Jednou v neděli měl při mši kázání, 

které přesně odpovídalo a řešilo můj 

problém. Zdálo se mi, že celou dobu 

kouká na mě. Po mši jsem za ním zašel, 

abych poděkoval. První co jsem se ptal, 

byla otázka, jak věděl, že mám tento 

problém, který mi v kázání vyřešil. On 

s úsměvem odpověděl, že o mém 

problému nic nevěděl. Já jsem hned 

oponoval, že celou dobu koukal na mě… 

Opět se usmál…. Já jsem tak slepý,  že 

nevidím do prvních lavic a tebe jsem 

vůbec neviděl. To Pán Bůh chtěl… 

Když si na něj vzpomínám, tak si 

vzpomenu i na babičku Dvořákovou, 

která sedávala na levé straně asi ve čtvrté 

levici… Byla to starší paní. Mnohokrát 

jsem se smál, když se s o. Zdeňkem 

dobírali kdo je starší a kdo půjde pro 

pivo. To samé v humorné podobě 

probíhalo mezi sestrou Monikou a 

o. Zdeňkem. Humor těch dvou osobností - 

prosté řádové sestry a kněze misionáře 

byl skvělý a přinášel radost a dobrou 

náladu. Např. když jsme připravovali věci 

a ministranty na nějakou slavnost 

s o. Zdeňkem, sestra Monika zahlásila…. 

Jen trénujte, abyste zítra měli co pokazit. 

O. Zdeněk dodal, že i tak to bude zítra 

jinak… Mnohokráte jsem si na ně oba 

vzpomněl, když se připravovala pouť, 

nebo nějaká slavnost. 

Můj tchán za svého života mockrát 

vzpomínal na o. Zdeňka a to jej viděl a 



zažil jenom jednou. Když měly naše děti 

první svaté přijímaní, tak tchán s tchyní, 

moje maminka a další příbuzní přijeli na 

návštěvu. To, že o. Zdeněk měl 

samozřejmě skvěle vše připravené na mši, 

to je jasné, a že to byl zážitek nejen pro 

děti, ale i pro dospělé, to bylo také jasné. 

Po obědě pozval o. Zdeněk naše příbuzné 

na návštěvu do kláštera. Ženám nabídl 

kávu nebo čaj a zahlásil… a my chlapi si 

dáme něco lepší  

(vínko). Mluvilo se o všem možném 

i nemožném… Pro tchána,  prostého 

muže z vesnice, to byl zážitek, který 

v něm zanechal hluboké vzpomínky na 

o. Zdeňka jako kněze i člověka. 

Moc rád jsem jej poslouchal, když 

vodil poutníky po Klokotech. Jeho 

průpovídky byly skutečně vtipné… Moc 

si jich k mé lítosti nepamatuji, ale pár mi 

jich utkvělo v paměti, 

Například… Co je to baroko… To je 

jako když ženská vyjde od kadeřníka po 

„trvalé“. Samá kudrlinka… 

…Je tady v kostele přes 250 

andělíčků… přestal jsem je počítat, bolelo 

mě za krkem… Kolik vás že sem přijelo? 

Když mu odpověděli např. 40, tak 

zahlásil… tak teď jich tu máme o 40 

víc… 

…Na obrazu v kapli sv. Josefa je Svatá 

rodina. To je jako, když přijde manžel 

domů z práce, ještě si nestihne dát ani 

bačkory a poručit kafe a maminka mu 

podává dítě se slovy… Mám jej moc ráda, 

ale už jsem si jej užila za celý den dost, 

tak si jej užij také… No byl to skutečně 

vtipný človíček .            Pecher Daniel st. 

Není jednoduché vyjádřit několika 

slovy vzpomínku na otce Zdeňka. Otec 

Zdeněk byl svým laskavě ironickým 

způsobem, kterým přistupoval k lidem, 

událostem, prostě k životu, jedinečný. Já 

na tuto dobu, kdy byl na Klokotech, 

vzpomínám velmi často. Na jeho 

promluvy, na farní rady s ním, na naše 

„povídání“, řešení problémů. Na to, jaký 

nám předával pohled na Afriku, na lidi, se 

kterými se tam setkal. Mimochodem byla 

to úplně jiná Afrika než ta, kterou známe 

dneska. A on tu zemi miloval. Kdybych 

s ním mohla mluvit, tak bych mu v první 

řadě za všechno poděkovala a řekla bych 

mu, že celý ten současný život, jak tady, 

tak i v jeho Africe, není rozhodně lepší, 

než za jeho dnů. A myslím, že by 

souhlasil. 

Eva Kozáková 

Vzpomínek na otce Zdeňka, je mnoho - 

třeba žabák Fredy maňásek, který nás učil 

anglicky nebo jeho pejsek čivava Fredy, 

kterého nosil v kapse u bundy, jeho 

kázaní, pohádky a povídaní o Africe. 

První vzpomínka, která mě napadne, 

když se řekne otec Zdeněk, je příprava na 

první svaté přijímání. Během přípravy 

vyprávěl, že na jednom rameni máme 

andělíčka a na druhém čerta, ti nám radí, 

co máme dělat. Máme radši poslouchat 

andělíčka, abychom měli čisté srdce. 

Čerta máme vyhodit z toho ramena, on 

vyletí nahoru, zabodne se rohy do stropu - 

ty ho neudrží a on spadne na zadek. 

Natluče si zadek a dá vám pokoj. 

Pecherová Jana ml.

 

Mons. Vladimír Vyhlídka 

nar. 20. 11. 1925 v Chýnově, vystudoval reálné gymnázium v Táboře 

kněžské svěcení 20. 12. 1969 v lateránské bazilice v Římě 

od 1. 12. 1991 administrátor v Táboře, od roku 1998 v Praze 

+ 23. 4. 2011 v Praze (10. výročí úmrtí) 

Malé připomenutí najdete na internetu na Youtube kanálu České křesťanské akademie.  



VÝZVA BISKUPŮ KE SČÍTÁNÍ LIDU 2021 
 

Bratři a sestry, 

27. března 2021 začne sčítání lidu, které 

bylo naposledy před deseti lety. Tak jako 

minule, i tentokrát bude odpověď na otázku 

příslušnosti k náboženské víře a 

příslušnosti k církvi dobrovolná. 

Z pohledu katolické církve je příslušnost 

k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl 

v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost 

byla zaznamenána do církevních matrik.  

Za posledních sto let prošla evidence 

náboženského vyznání a příslušnosti 

k církvi několika změnami, a nyní je 

dobrovolná. Česká biskupská konference 

v roce 2020 publikovala statistický údaj, 

akceptovaný odbornou veřejností, který 

říká, že v České republice  

je v současnosti pokřtěno v katolické 

církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % 

obyvatelstva. 

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit 

i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, 

abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že 

zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, 

a pod tím napsali buď Římskokatolická 

církev nebo Řeckokatolická církev podle 

toho, které církve jste členem.  

Možná si řeknete, že to není důležité, ale 

opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke 

své církvi přihlásí, tím menší bude církev 

v očích státu. Stane se méně významným 

partnerem, s nímž se méně počítá a jehož 

hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání 

víme, že i když se téměř polovina obyvatel 

rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní 

úřady, média i společenské vědy číslo ze 

sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet 

věřících  

či katolíků. Kolik dalších věřících 

a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících 

polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme. 

Proti sčítání může být mnoho námitek. 

Jednou z nich je i názor, že církev je 

zkažená  

a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, 

abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka 

církve nemusí pro každého přitažlivá, ale 

nepřestává být společenstvím více či méně 

hříšných lidí kolem Krista. Církev 

potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní 

distancujeme,  

jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak 

se snažme především úsilím o vlastní 

svatost o její lepší kredit.  

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke 

každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, 

i já se přiznám před svým Otcem v nebi 

(Mt 10, 32).  

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu 

vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, 

že jsme katolíci. Řekněme společnosti: 

Počítejte s námi. 

Ze srdce vám žehnají 

biskupové Čech, Moravy a Slezska 

 

 

VELIKONOCE 2021 - Prosíme o pomoc  

 velikonoční úklid kostela a okolí středa 31. 3. v 8 h 

 Prosíme, kdo by mohl přinést květiny a zelené na velikonoční výzdobu v kostele, a to 
do úterý večera 30. 3. Můžete přispět také finančně v zákristii.  

 Prosíme o pomoc při hlídání u Božího hrobu – 3. 4. - na Bílou sobotu – 9 - 15 h. 
Napište se, prosím, v zákristii.   Všem předem děkujeme! 

 

2. 4. VELKOPÁTEČNÍ sbírka na Svatou zemi 

 



BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE A O VELIKONOCÍCH 2021 
umožní-li to epidemiologická situace 

 

 Klokoty Dražice Chýnov Pohnání Rat. Hory 

28. 3. - Květná (pašijová) 
neděle  

mše svaté se svěcením ratolestí 

7.30 

8.30 

10.00 

8.30 

 

8.30 

 

Hartvíkov 10.00 

11.30  

1. 4. Zelený čtvrtek  

- mše na památku Večeře Páně 

17.00 18.30 18.00 18.00  

2. 4. Velký pátek  

- křížová cesta v kostele 

- velkopáteční obřady 

 

16.15 

17.00 

  

14.30 Kříž.cesta 

15.00 

 

17.30 KC 

18.00 

 

3. 4. Bílá sobota  

- modlitby u Božího hrobu 

Novéna k Božímu milosrdenství 

 

9.00 – 15.00 

15.00 

    

3. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání 
Páně  – vigilie – sobota  

přineste se svíčky 

 

19.00 

  

19.00 

 

19.30 

 

4. 4. den slavnosti – neděle 
Novéna k Bož. milosrdenství 

řeckokatol.mše sv. 

7.30,8.30,10.00 

15.00 

16.00 

8.30 8.30 

Hartvíkov 10.00 

Hroby 11.30 

 11.30 

 

5. 4. Pondělí velikonoční  

Novéna k Božímu milosrdenství 

10.00 

 

15.00 

8.30 

 

8.30 

Radenín 10.00 

 11.30 

Ratibořice 

Klokoty - svátost smíření ve sv. týdnu 45 min. přede mší (do velkopátečních obřadů), na mše sv. nutná 

rezervace, můžete sledovat na www.klokoty.cz 
 

Od 1. 5. (sobota) bude možné zapisovat v zákristii  
INTENCE NA MŠE SV. ŘÍJEN – LISTOPAD – PROSINEC 2021. 

 Je možné dávat také na mše svaté, které budou odslouženy mimo pořadí  
v případě koncelebrace druhého kněze. 

 

19. 4. (19. dne každého měsíce do 8.12.), 1. 5. a každou středu v měsíci 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.  

Zpověď a sv. přijímání je z důvodu epidemiologických opatření možno vykonat  

v nejbližším možném termínu, až to situace dovolí. 
 

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ V KLOKOTECH 
začíná na Velký pátek 2. 4. 2021 - po Křížové cestě (v kostele) před růžencem 

3. - 5. 4. – v 15 h, 6. - 10. 4. – 16.15 h 

zakončena bude adorací 11. 4. v Neděli Božího milosrdenství v 15 h    

(možnost přistoupit ke svátosti smíření) 



 

 1. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek •mše sv. v 17 h

Dražice mše sv. v 18.30 h
 2. 4. pátek Velký pátek - den přísného postu Velkopáteční obřady  v 17 h -  Velkopáteční sbírka

na Svatou zemi  - křížová cesta - 16.15 h v kostele

svátost smíření a adorace nebude
 3. 4. sobota Bílá sobota   kostel otevřen 9 - 15 h • Novéna k Božímu milosrdenství - 15 h

Velikonoční vigilie - 19.00 h
 4. 4. neděle

mše sv. v 7.30, 8.30 a 10 h
Novéna k Bož.milosrdenství - 15 h
řeckokatolická mše sv. - 16 h 
Dražice mše sv. v 8.30 h

 5. 4. pondělí Pondělí v oktávu velikonočním mše sv. v 10 h
Novéna k Božímu milosrdenství - 15 h
Dražice mše sv. v 8.30 h
Novéna k Božímu milosrdenství - 6. - 10. 4. (úterý - sobota)  od 16.15 h

 9. 4. pátek sv. smíření, adorace 17.30-18.30 h
11. 4. neděle

mše  sv. v 7.30, 8.30  a  v 10 h 
Adorace - zakončení Novény k Božímu milosrdenství - 15 h (svátost smíření)
Dražice mše sv. v 8.30 h

16. 4. pátek sv. smíření, adorace 17.30-18.30 h
sv. Bernardeta Soubirousová

18. 4. neděle
Dražice mše sv. v 8.30 h

19. 4. pondělí možnost získat plnomocné odpustky jubilejního roku ke cti sv. Josefa - i každou středu
v měsíci do 8.12.2021

23. 4. pátek svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
24. 4. sobota
25. 4. neděle

16 h řeckokatolická mše sv.
Dražice mše sv. v 8.30 h

29. 4. čtvrtek svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
30. 4. pátek sv. smíření, adorace 17.30-18.30 h

                                             květen 2021
 1. 5. sobota První sobota v měsíci - Sv. Josefa dělníka - možnost získat plnomocné odpustky 

jubilejního roku ke cti sv. Josefa

Najdete nás také na Facebook a Twitter.

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

           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Klokoty – události duben 2021

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00, v pátek 17.30 - 18.30 nebo kdykoliv po domluvě. 

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

Novéna k Božímu milosrdenství po kříž. cestě v kostele

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

2. neděle velikonoční (Božího milosrdentví)

Svátek sv. Jiří • svátek o. Jiří Můčka OMI
4. neděle velikonoční • mše sv. v 7.30, 8.30 a 10 h

3. neděle velikonoční • mše sv. v 7.30, 8.30 a mše sv. v 10 h pro rodiny s dětmi

Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h                                    

ne 7.30, 8.30 a 10 h          

Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
  Farní vikáři na Klokotech:  P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  

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

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

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

na účet u České spořitelny 4634722329/0800. Na požádání vystavíme potvrzení.


