
 
 

Drazí bratři a sestry, dobrý (nový) rok! 

Rád bych do něj vstoupil slovy papeže Františka: „Začínáme nový rok pod vlídným 

a laskavým pohledem Nejsvětější Panny, Matky Boží. Vydáváme se tak znovu po stezkách 

času, svěřujeme svoje úzkosti a soužení Té, která vymůže všechno. Maria na nás hledí 

s mateřskou něhou stejně jako na svého Syna Ježíše. Chce nás držet v náručí, aby nás 

chránila, jako ochraňovala a milovala svého Syna. Ubezpečující a útěšný pohled Svaté Panny 

je nám pobídkou, abychom tento čas, darovaný Pánem, využili ke svému lidskému 

a duchovnímu růstu, čas k uhlazení zášti a rozdělení – a je jich mnoho – čas, v němž bychom 

více pocítili, že všichni jsme bratry, čas tvořit a nikoli ničit, v němž budeme pečovat jedni 

o druhé a o stvoření. Čas přející růstu, čas míru.“ 

+ P. Jiří Můčka, OMI 
 

 1. 1. 2022 – sobota - v 15.30 h  

NOVOROČNÍ KONCERT 
Jana Wilkes, Eliška Janouchová, Štěpán Sova – zpěv 

Ladislav Šotek, Štěpán Sova – varhany 

Výtěžek koncertu na úpravu presbytáře v Klokotech,  

přispět můžete na účet 5810852339/0800 
 

2. 1. 2022 – neděle – 11.30 h koncert Nokturno 

  9. 1. 2022 – neděle – 14.30 h - koncert pro Zimbabwe – Milevský smíšený sbor 
 

 8. - 9. 1. 2022 – sobota – neděle  

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ NA KLOKOTECH 
přispět na tříkrálovou sbírku můžete po mši sv. před kostelem 

 

 16. 1. neděle – 10 h  

MŠE SV. pro rodiny s dětmi 
  



25. LEDEN – ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŽIVOTA OMI 
 

Založení společenství Misionářů 

Provence bylo oznámeno 2. října 1815, 

ale otcové Mazenod, Tempier 

a pravděpodobně Icard se sešli v bývalém 

karmelitánském klášteře 

v Aix-en-Provence teprve 25. ledna 1816, 

aby zde začali život ve společenství, a to 

ve velmi skromných, dokonce chudých 

podmínkách. Zakladatel si tento den 

připomínal každoročně a zřetelně pohnutý 

píše ještě o 15 let později: „Od té doby 

jsme již nikdy nezažili takovou chudobu.“  

Při pohledu na toto výročí by bylo 

možné připomenout vzor oblátského 

života popsaný v Konstitucích 

kongregace: „Prodchnuti duchem, který 

vedl první křesťany k tomu, aby vše 

sdíleli, dávají i obláti všechno k dispozici 

do společného užívání. Volí si prostý 

životní styl a pro svou Kongregaci 

považují za podstatné vydávat, v souladu 

s evangeliem, společné svědectví o životě 

odpoutaném od hmotných statků. Proto se 

vyhýbají každému přepychu, i jen 

pouhému zdání přepychu, veškerému 

nepřiměřenému zisku a jakémukoli 

hromadění majetku. Podřizují se obecně 

platnému přikázání práce a každý podle 

svých schopností přispívá k zajištění 

vlastní komunity a její apoštolské 

činnosti. Přitom s radostí přistupují na to, 

že nebudou mít takové pohodlí, jež by si 

mohli přát.“ (Konstituce 21) 

Mgr. Hanka Koukalová 
 

ZPRAVODAJ ZE ZIMBABWE 
 

Drazí přátelé,  

srdečně vás zdravím z dalekého jihu. 

Psaní textů je jednou z mých 

nejneoblíbenějších činností, a tak dám 

přirozeně přednost jiné práci, které je 

stále nad hlavu. Mnozí z vás přesto 

nezůstali bez informací z naší misie 

Maraire v Zimbabwe.  

Pro ostatní vše v krátkosti shrnu: na 

konci srpna minulého roku jsme se 

Charles a já, dva misionáři obláti, 

nastěhovali do ještě ne úplně vybavené 

misie St. John v Maraire a začali z ní 

působit v oblasti, která nám byla 

přidělena. Několich prvních měsíců jsme 

na vlastní kůži zakoušeli drsnou krásu 

života na africkém venkově; nevyhnuli 

jsme se ani ručnímu pumpování vody do 

kbelíků z obecního vrtu. Avšak ani poté, 

co jsme v říjnu díky fundraisingu vyvrtali 

vlastní studnu a přivedli vodu do misie, 

jsme si ještě nemohli oddychnout. Oba 

dva postarší dieselové agregáty, které 

jsme dostali k dispozici na pumpování 

vody, nám postupně vypověděly službu, 

takže jsme nakonec museli koupit agregát 

nový. Bylo to možné díky pomoci z darů 

mnohých z vás. V prosinci jsme 

zrealizovali projekt solární energie, takže 

misie má díky slunci elektřinu i horkou 

vodu. V dubnu jsme vybavili kuchyň 

skříněmi a pracovní plochou; 

v současnosti zařizujeme kancelář misie, 

takže už konečně slouží ke správě 

farnosti, k poradám, ke službě 

fotokopírování a tisku a také k setkávání 

s lidmi, kteří do misie přicházejí 

s nejrůznějšími prosbami a problémy. To 

vše díky finančním darům od vás. 

Modlíme se za všechny dárce a věříme, že 

jim to Pán ve své lásce oplatí.  

Hmotný rozvoj misie a jejího zázemí je 

najistotu jedním z našich úkolů, ale neměl 

by být tím nejdůležitějším. Přišli jsme 

sem hlásat evangelium a také ho tu 

nacházet a žít. Je potřeba zmínit, že tu 

nejsme prvními misionáři; už od 50. let 

minulého století sem dojížděli misionáři 



z Gokomere, sousední velké misie. 

Odvedli určitě ohromný kus práce, 

protože dnes máme na území naší misie 

několik set členů církve a deset zděných 

kostelů. Bylo to vloni na Štědrý den, kdy 

jsem v jednom kostele musel slavit mši 

sv. na pravém okraji oltáře, protože na 

levou polovinu tekla voda dírou ve střeše. 

Poslední roky byly pastorace i misijní 

činnost (natož pak správa kostelů) v této 

oblasti dost zanedbávané. Následkem 

toho byla například situace začátkem 

tohoto roku, kdy se k našemu velkému 

překvapení ke svátosti křtu přihlásilo 

mnoho starších dětí a mládeže, které jsme 

znali z bohoslužeb a považovali je za 

dávno pokřtěné.  

Ještě před Vánoci tu budeme mít pět 

svateb najednou. Jsou to vše páry, které si 

přejí, aby jejich dosavadní soužití bylo 

církví požehnáno a upevněno jako 

svátost. O den dřív tu bude dokonce 

i jedna „normální“ svatba mladého páru. 

To je veliká vzácnost. Důvodem je 

kulturní zvyk, o kterém už jste možná 

slyšeli: muž musí při žádání o nevěstu 

tučně zaplatit jejímu otci. Rodinná 

„politika“ je v Zimbabwe opravdu bídná 

a situace tolika mladičkých maminek bez 

manželů, které všude vidím, velmi těžká. 

Zejména ženy-matky jsou tu v tomto 

ohledu mimořádně silné a odolné. Jako 

dokáží nést od studny dvacetilitrový 

kbelík plný vody na hlavě bez držení 

a k tomu menší dítě přivázané na zádech 

a starší dítě v náručí, tak dokáží nést rány 

osudu i chudobu a každodenní starosti.  

Zmínil jsem křty i svatby, a tak zbývají 

pohřby, že? Pohřby se konají doma, to 

znamená na dvorku, a tedy pod širým 

nebem. Na začátku mi vše připadalo 

nesmírně chaotické až bizardní, protože je 

všude plno hlasitého zpěvu, hluku 

a pohybu lidí i volně se procházejících 

psů, slepic, koz a krocanů. Atmosféru 

zahaluje kouř z ohňů, na kterých ženy 

připravují jídlo. Buďto praží slunce, 

anebo je zima a vítr, ale něco mezi tím tu 

asi ani neexistuje. Jako kněz slavím 

zádušní mši, kážu a pak vedu obřad 

posledního rozloučení. Rakev se nese 

k rodinnému hřbitovu, který se někdy 

nachází hned za domky mezi políčky, 

jindy i pár set metrů dále v buši. Možná 

se ptáte, jestli se i na pohřbech tančí. Ano, 

samozřejmě.  

O jakou další pastorační činnost se 

snažíme? Pokud covid-19 a naše síly 

dovolí, navštěvujeme spolu s katechisty 

nemocné a staré farníky v jejich 

domovech. Přinášíme jim Krista 

v Eucharistii nebo Svátosti pomazání 

nemocných a také vlastně přítomnost 

církve často po mnoha letech, kdy se 

nemohli dostat do kostela. Snažíme se 

zorganizovat mládež, povzbudit je 

k samostatné činnosti v jednotlivých 

centrech a připravit pro ně hromadné akce 

se zábavou, modlitbou i katechezí. 

Pracujeme na formaci katechistů, což je 

zásadní jak pro vzdělávání farníků ve 

víře, tak i pro misijní činnost. Kněží sami 

na všechno vůbec nemůžou stačit, navíc 

jeden z nich mluví jen anglicky.  

Starosti nám působí – jak jinak – 

peníze. Finanční situace jak nás dvou 

oblátů v Maraire, tak i misie-farnosti je 

taková, že se sotva držíme nad nulou. 

Potraviny jsou tu teď cenově už 

srovnatelné s Evropou, ale průměrné platy 

směšně nízké. Pokud běžný dělník 

vydělává 50 dolarů za měsíc, má štěstí na 

dobrou práci. Dobrým ukazatelem bídy 

jsou také naše nedělní sbírky: když se za 

jednu neděli vybere na třech mších 

a sedmi bohoslužbách slova dohromady 

10 am. dolarů, tak je to velký svátek. To 

pak ani nevím, jestli se mám smát nebo 

brečet. Každopádně z toho pro nás 

vyplývá, že misie-farnost nutně potřebuje 

vlastní zdroj příjmů, aby vše nestálo jen 

na a nepadalo s nedělními sbírkami 



a příspěvky od farníků. Proto jsme se 

s farní radou jednomyslně rozhodli začít 

s budováním farních projektů, které by 

měly zajistit aspoň nějaký příjem.  

Prvním z projektů je „rajská zahrada“ 

na pěstování rajčat a další zeleniny na 

prodej. Pozemek už je díky práci chlapů 

připravený. Nejdřív bylo potřeba pokácet 

stromy a vykopat jejich ohromné kořeny. 

Pak se za pomocí traktoru oralo. Dál bude 

potřeba zahradu oplotit a postavit 

vodojem a vodovod, aby se dalo zalévat. 

Druhým projektem je malochov prasat. 

Chlapi už nám tu vyrábějí cihly. Budeme 

muset ještě vykácet kus buše na stavbu 

vepřína a začít se stavbou, samozřejmě 

včetně oplocení, vodovodu, septiků, 

skladu atd.  

Vím, že je spousta štědrých přátel misií 

a přátel oblátů. Tímto se tedy obracím na 

vás všechny, drazí přátelé, s prosbou 

o finanční dar nebo o šíření naší prosby 

dále mezi lidi dobré vůle. Spoléháme na 

vaši podporu! A děkujeme za všechnu 

dosavadní! Vždyť už jsme spolu s vámi 

odvedli veliký kus práce.  

Tak vás na závěr zdravím šonským 

„musare zvakanaka“ (čtěte přibližně jako 

musáre žakanáka), tedy zůstávejte 

v dobrém, a posílám vám své misionářské 

požehnání +  

váš o. Karel Mec,  

Misionář oblát Panny Marie 

Neposkvrněné

← Redakčně zkrátila HK, celé znění naleznete na webu oblati.cz 

Misii Maraire, Zimbabwe můžeme společně podpořit skrze  

Oblátské misijní dílo Č.ú.: 244 816 241/0300 Zimbabwe VS560 → 

 

 

 

Na projekt oblátské misijní stanice v Zimbabwe (o. Karel Mec, OMI) se vybralo: 

adventní kasička v kostele – 8 212 Kč  

výtěžek prodeje výrobků z vánoční dílny – 4 455 Kč. 

Všem srdečné Pán Bůh zaplať! 

 
 

 

 

18. – 25. 1. 2022 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

„Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). 

 
 

 

2. 2. středa – 17 h Uvedení Páně do chrámu  

HROMNIČNÍ POUŤ OTCŮ A MATEK 

(přineste si svíčky) 

 
  



 

Děkujeme za každoroční „stromkovou službu“  

Martinu Krejčímu, Josefu Turkovi z Košína, který stromky daroval. 

Pán Bůh zaplať! 

 
 

 

Prosíme o pomoc s úklidem vánočních stromků 

10. 1. 2022 - pondělí - v 17.40 h 

 
 

 

9. 1. 2022 – sbírka na presbytář 

 

23. 1. 2022 – sbírka na biblický apoštolát 

 
 

 

 15. – 16. 1. 2022  

Misijní klubko  – putování do Compostely 

 

Příspěvek (noc + jídlo): 70 Kč.  

S sebou: spacák + karimatku, přezůvky, misijní triko (pokud vlastníte).  

 

Čekají nás hry, povídání a zpívání.  

Zve KlokoMissio tým 

 
 

 

 

Od 1. ledna (sobota) bude možné zapisovat v zákristii  

INTENCE NA MŠE SVATÉ  

na měsíc červenec, srpen a září 2022. 

 
 

 

FARNÍ PLES PRO MISIE se v termínu 29. 1. 2022 NEKONÁ. 

Přesouvá se na 11. 6. 2022 

 



 

 1. 1. sobota Slavnost Matky Boží PANNY MARIE  - zasvěcený svátek
Světový den modliteb za mír ● Den obnovy samostatného

15.30 h - Novoroční koncert - L. Šotek a J. Wilkes

 2. 1. neděle 2. neděle po Narození Páně ● mše sv. v 8.30 a v 10 h
11.30 h koncert NOKTURNO

Dražice mše sv. v 8.30 h 

 6. 1. čtvrtek

 7. 1. pátek První pátek v měsíci - celodenní adorace v kostele 11-16.30 h

Svátost smíření, adorace 17.40 - 19.30 h

 8. 1. sobota

 9. 1. neděle

● sbírka na presbytář ● 14.30 - koncert pro Zimbabwe - Milevský smíšený sbor

10. 1. pondělí Úklid vánočních stromků po mši sv. - 17.40 h

14. 1. pátek

15.-16.1. so-ne Emauzy - Misijní klubko - Putování do Compostely

16. 1. neděle

Dražice mše sv. v 8.30 h

17. 1. pondělí Památka sv. Antonína, opata 
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18.-25.1. - Týden modliteb za jednotu křesťanů 

21. 1. pátek Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

23. 1. neděle

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

24. 1. pondělí Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

25. 1. úterý

26. 1. středa

28. 1. pátek

30. 1. neděle 4. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 a v 10 h● Dražice mše sv. v 8.30 h  

31. 1. pondělí Památka sv. Jana Boska, kněze

z února 2022
 2. 2. středa Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromníční pouť otců a matek - mše sv. v 17 h
 3. 2. čtvrtek mše sv. v 17 h se Svatoblažejským požehnáním

Najdete nás také na Facebook a Twitter

                                                           P. Karel Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860  
           Pastorační asistentka: Janka Pecherová, tel: 731 139 306

Končí doba vánoční - začíná liturgické mezidobí

Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.
Můžete vhodit do kasičky v kostele.

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

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

Svátek Křtu Páně ● mše sv. v 8.30 a v 10 h ● Dražice mše sv. v 8.30 h

Administrátor farnosti:  P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862

  Farní vikáři na Klokotech:  P. Martin Sedloň, OMI, tel.: 731 621 241

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Možnost ke sv. zpovědi po-so 16.30 - 17.00 h, v pátek 17.40 - 19.30 h nebo kdykoliv po domluvě. 

Neděle Božího slova ● mše sv. v 8.30 a v 10 h ● sbírka na biblický apoštolát

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat

Svátost smíření, adorace 17.40-19.30 h

18. 1. úterý

Svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Svátost smíření a adorace 17.40 - 19.30 h ● pá-so-ne Triduum Modliteb matek

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

Klokoty – události leden 2022 Pokud není uvedeno jinak, 

mše sv. každý den                

po-so 17 h, ne 8.30, 10 h 

2. neděle v mezidobí ● mše sv. v 8.30 h ● mše sv. v 10 h pro rodiny s dětmi

českého státu ● mše sv. v 10 h ● Dražice mše sv. v 8.30 h

Slavnost Zjevení Páně - doporučený svátek

První sobota v měsíci 17 h mše sv. ● po mši sv. (i v neděli) Tříkrálové koledování

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


