
 
Mše svaté na velikonoční oktáv 2007 

Katovice: 
Zelený čtvrtek   -16: 00 hod. mše svatá 

- po mši svaté euch. adorace 
Velký pátek                - 8: 00 hod. křížová cesta  

- možnost svátosti smíření  
-16: 00 hod. obřady na památku 
umučení Páně,    

      eucharistická adorace u hrobu 
Bílá sobota         -18: 30 hod. obřady Vel. vigilie 

    (požehnání ohně, paškálu, vody,  
   obnova křestního slibu) 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně - 8: 30 hod. mše svatá 
Kraselov: 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně- 15: 30 hod. mše svatá 
Pondělí velikonoční      -   8: 30 hod. mše svatá 
Volenice:   
Zelený čtvrtek     - 
Velký pátek       -  
Bílá sobota         - 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně - 15: 30 hod. mše svatá 
Pondělí velikonoční      -   8: 30 hod. mše svatá 
Střelské Hoštice:  
Zelený čtvrtek     - 
Velký pátek       -  
Bílá sobota         - 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně- 15: 30 hod. mše svatá 
Pondělí velikonoční   -   8: 30 hod. mše svatá 
Horažďovice: 
Zelený čtvrtek  -18: 00 hod. mše svatá 
Velký pátek    -18:00hod.obřady na památku umučení Páně,   
Bílá sobota      -20: 00 hod. obřady Vel. vigilie 

   (požehnání ohně, paškálu, vody,  
                                                    obnova křestního slibu) 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně - 8: 00 hod. mše svatá 
Pondělí velikonoční      -   8: 00 hod. mše svatá 

                Zpravodaj 
        24. března 2007 

                    
                     Katolická farní charita Katovice 

 
 

Jenom Bůh může dát víru, 
ale ty o ní můžeš dát svědectví. 
Jenom Bůh může dát naději, 

ale ty můžeš vlít důvěru svým bratrům. 
Jenom Bůh může dát lásku, 
ale ty můžeš naučit milovat. 
Jenom Bůh může dát pokoj, 
ale ty můžeš zasévat jednotu. 

Jenom Bůh může dát sílu, 
ale ty můžeš být oporou. 

Jenom Bůh je cesta, 
ale ty ji můžeš ukázat ostatním. 

Jenom Bůh je světlo, 
ale ty ho můžeš zapálit v lidských srdcích. 

Jenom Bůh je život, 
ale ty můžeš v ostatních vzkřísit touhu žít. 

Jenom Bůh může udělat to, co se zdá nemožné, 
ale ty můžeš udělat to co je možné. 

Jenom Bůh sám sobě stačí, 
ale raději spoléhá na tebe. 

  
                                                                                                  ( Brazilská píseň ) 
 

 



Ohlédnutí za  tříkrálovou sbírkou 
Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, 
předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození 
stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním tříkrálové sbírky máme také 
možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i 
v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá 
vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud 
sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás 
připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit. Zakusíme opravdovou 
radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto 
pomoc velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se 
rozhodli jakýmkoliv způsobem podle Vašeho uvážení a Vašich možností 
podpořit charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje 
a radosti.  ( kardinál Miloslav Vlk a arcibiskup Jan Graubner ) 
               
Tříkrálová sbírka 2007 
Hodějov………….     2. 485 Kč   Kalenice…………     4. 539 Kč 
Katovice………..16. 925, 50 Kč  Makarov…………     1. 807 Kč 
Mnichov…………     3. 300 Kč   Nezamyslice……..1.177, 50 Kč 
Novosedly……….4. 761, 50 Kč  Horní Poříčí……....    6. 500 Kč 
Zvotoky…………..     1. 942 Kč  Celkem………….43 437, 50 Kč 
 

Všem dárcům upřímně děkujeme. 
Tříkrálová sbírka  je 35% věnována na potřeby státní a mezinárodní charity a 
zbylá částka se vrací pro potřeby naší místní farní charity.  Tyto prostředky 
jsou použity výhradně pro charitativní účely: pomoc lidem v nouzi, jako 
pomoc opatrovníkům nemohoucích a těžce nemocných v domácí péči. Všem 
těmto lidem patří velký dík za jejich obětavou péči.  
Naše charita zahrnuje farnosti Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a 
Volenice. Jsme charitou dobrovolníků a na naše aktivity si musíme vydělat. 
Představou je, že z každé obce našich farností by měl být někdo členem 
charity a informovat o potřebách tamních obyvatel a zároveň prezentovat 
aktivity farní charity. Farní charita pořádá každoročně několik tradičních akcí: 
Tříkrálová sbírka, Křesťanský ples, Předvelikonoční setkání   seniorů, 
pomáhá s přípravou Božího těla v Katovicích a s poutí na Svaté Anně u 
Kraselova a je možno tyto aktivity rozšířit. Proto kdo by měl zájem se 
aktivně zapojit do našich akcí je srdečně zván. 

Poděkování a vyúčtování 15. křesťanského plesu 
 

 Farní charita děkuje všem, kteří  přispěli ke konání 15. křesťanského 
  plesu. Výtěžek tohoto plesu činil 18 542 Kč. Z výtěžku tohoto plesu dostala 
  každá farnost 2000 Kč (Volenice , Stř. Hoštice, Kraselov a Katovice), které 
  budou použity na velikonoční výzdobu do našich kostelů a zůstatek půjde 
  na opravu střech po vichřici. Částka  10 542 Kč bude použita na činnost  
  místní charity. 

Ještě jednou všem aktivním Pán Bůh zaplať! 
 

V sobotu 31. března 2007 v 9:00 hodin 
 se uskuteční 11.předvelikonoční setkání seniorů v katovické kaplance 
  na faře. Do 10:00 hodin je možno přistoupit ke svaté zpovědi, a pak  
 bude sloužena mše svatá. Při ní budou moci účastníci přistoupit ke  
 svatému přijímání a k svátosti pomazání nemocných.  Na společné  
 setkání se těší vikář Viktor Frýdl, vikář Miroslav Nikola  
 a páter Vendelín Šimeček. 
 

  Doprava je zajištěna zdarma, dle následujícího 
                  rozvrhu: 

       Hodějov … 7:45 h  Kalenice  … 7:45 h 
       Kraselov … 8:00 h             Kladruby     … 8:00 h 
       Tažovice … 8:05 h  Sedlo             … 8:20 h 
       Strašice … 8:10 h  Lhota Stř.           … 8:25 h 
       Škůdra  … 8:15 h  Střelské H.    … 8:25 h 
       Zvotoky … 8:20 h  Horní Poříčí … 8:35 h 
       Ohrazenec … 8:30 h  Katovice  … 8:40 h 
       Krejnice … 8:40 h  Mnichov  … 8:45 h 
       Volenice … 8:50 h  Krty             … 8:50 h 
       Štěchovice … 8:55 h  Katovice  … 8:55 h 
       Novosedly … 9:00 h   
       Katovice  … 9:05 h 

Po skončení setkání odvoz zajištěn obráceným směrem. 
 



 
Komu se má udělovat svátostné pomazání 

 
1. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostné     
   pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má  
   se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou  
   nemocí nebo stářím. Pro posouzení, zda se jedná o vážné  
  onemocnění, postačí rozumně odůvodněné pravděpodobné mínění, bez   
  zbytečné úzkostlivosti; a pokud by bylo třeba, je možno poradit se s  
  lékařem. 
2. Když se nemocnému, který přijal tuto svátost, uleví a pak se mu opět  
   přitíží, může ji přijmout znovu; podobně i při déle trvající nemoci,  
   když se stav nemocného zhorší. 
3. Před chirurgickým zásahem (operací) je možno udělit svátost  
   pomazání nemocných tehdy, je-li příčinou této operace nebezpečné  
   onemocnění. 
4. Starým lidem, jejichž síly značně ochabují, je možno udělit  
    svátostné pomazání, i když není vidět nějakou nebezpečnou  
    nemoc.   (75 let a nahoru)  
5. Dětem je možno udělit svátost pomazáni nemocných od chvíle, kdy  
    jsou schopny chápat, že jim tato svátost přináší posilu. 
6. Věřící ať jsou poučováni, že mají o svátost pomazání nemocných  
   sami požádat. Nastane-li chvíle, kdy je třeba přijmout tuto svátost,  
   mají tak učinit hned, s plnou vírou a zbožností. Nemají se oddávat  
   zlozvyku odkládání této svátosti na pozdější dobu. O této svátosti  
   mají být poučeni opravdu všichni, kdo pečují o nemocné. 
7. Těm nemocným, kteří sice ztratili užívání smyslů nebo rozumu, ale  
    při plném vědomí by jako věřící pravděpodobně o svátost pomazání  
    nemocných požádali, je možno tuto svátost udělit. 
8. Pokud je kněz zavolán k nemocnému, který už zemřel, ať se za něj   
    pomodlí, aby mu Pán Bůh odpustil hříchy a přijal ho do svého  
    království;mrtvému však ať svátost pomazání nemocných neuděluje.  
    Má-li ovšem pochybnost, zda nemocný je opravdu mrtvý, může mu  
    tuto svátost udělit  podmíněně (Č. 135). ( P. Miroslav Nikola ) 

 
Svátost pomazání nemocných 

 
 Stalo se již zvykem v našich farnostech, že v sobotu před Květnou nedělí  
se v Katovicích na faře setkávají naši senioři při slavení mše svaté, aby se 
povzbudili, vzájemně potěšili a mnozí přijali i svátost nemocných. K této 
svátosti bych rád uvedl několik důležitých myšlenek, jak je uvádí  
 Katechismus katolické církve. Svatý Jakub ve svém listě napsal: 
 „Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať  
 se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená  
 s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil  
 hříchů, bude mu odpuštěno.“ (Jak 5, 14-15) 
 Proto cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost   
 křesťanu, který zakouší těžkosti v důsledku těžké nemoci nebo stáří.  
 Vhodný okamžik k přijetí svatého pomazání nadchází, když se věřící  
 začíná dostávat do nebezpečí smrti, pro nemoc nebo pro stáří.  
 Křesťan může přijmout svaté pomazání kdykoliv těžce onemocní a stejně  
 tak po prvním přijetí kdykoliv se nemoc zhorší. 
 
 Svátost pomazání nemocných má tyto účinky:   

- spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu 
      prospěchu i k prospěchu celé církve 
- útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení v nemoci 
      nebo  ve stáří 
- druhotné odpuštění dosud zbylých hříchů, jestliže je nemocný  

           nemohl obdržet ve svátosti pokání 
           ( správné ovšem je nejdřív přijmout svátost pokání )  

- uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše 
- přípravu na příchod do věčného života 

 
 Z toho vyplývá, aby každý uvážil závažnost stavu své nemoci, nebo  
 pokročilého stáří a podle toho přijal tuto svátost. 

                                                              ( P. Vendelín Šimeček ) 
 
 


