
 

   Velikonoční bohoslužby 2008 
 
Středa sv.týdne: Volenice  14.00h. mše sv. 
 
Zelený čtvrtek : Č.Budějovice 9.00h. mše sv. 
                               s diecézními biskupy a kněžími, svěcení olejů  
                            Sousedovice 14.00h. mše sv., adorace 
                            Katovice 17.00h. mše sv., adorace 
 
Velký pátek: Střel.Hoštice 13.30h. velkopáteční obřady 
                      Volenice        17.00h. velkopáteční obřady 
                      Katovice          8.00h. křížová cesta 
                                             20.00h. velkopáteční obřady 
 
Bílá sobota:  Kraselov 15.00h. mše sv. 

                     Katovice 20.00h. slavnostní vigilie 
                    vzkříšení Krista, vrchol církevního roku! 
 
Neděle velik.:  slavnost zmrtvýchvstání Krista  
                         Katovice 8.30h. 
                        Volenice 10.00h. 
                        Stř.Hoštice 11.30h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         

                     Zpravodaj  

                              Katolická farní charita Katovice 
Svátost smíření nám vrací radost ze života 

Aniž bychom chtěli zevšeobecňovat, nebo dělat nějaké povšechné soudy, 
musíme připustit, že mnohdy nevydáváme svědectví o radosti. Jsme tolik 
zaneprázdnění, plní napětí, ustaraní, příliš vážní atd., čímž riskujeme, že 
se budeme jevit druhým spíš pilní a snaživí než spokojení. Proč? 
Půjdeme-li trochu hlouběji, než jdou obvyklá – třebaže dost oprávněná – 
vysvětlení (spousta práce, potíže při apoštolátu, určitý kult ”duchovní 
vážnosti a důstojnosti” atd.), najdeme podstatnější a osobnější důvod: 
jakýsi druh nepřátelství, téměř zlosti vůči životu ve smyslu slov: ”Život 
byl ke mně krutý, dal mi víc bolestí než radostí… Moji rodiče mne dost 
nemilovali, vychovatelé nechápali, komunita mi nepomáhala… Navíc 
jsem mnohokrát chybil a moc jsem toho nedokázal realizovat, moje 
existence zkrátka nebyla nic moc…” 
V autobiografickém vyprávění těch, kteří přicházejí žádat o duchovní 
pomoc, je podobné fráze slyšet stále častěji. Jsou to věřící lidé či osoby 
zasvěcené Bohu, dárci života, a jsou s životem někdy znesvářeni. Takové 
samozřejmě nelze utěšovat obvyklými ”pseudoubezpečovacími 
pilulkami” (typu: ”jsou lidé, kte ří na tom jsou ještě hůř než ty”, nebo: 
”nesmíš si to tak brát, každému se občas přihodí nějaká nepříjemnost”), 
ani pilulkami ”eschatologickými” (”to víš, na tomto světě není radosti, tu 
zakusíme až v nebi, kde se konečně dočkáme spravedlnosti”), jako by 
”onen svět” neměl vůbec nic společného s ”tímto” světem. 
Tak tomu ale není, radost ze života je součástí království nebeského, 
které začíná již tady. A je to opravdová radost, která je plodem 
realistického vnímání života, a vychází z vědomí, že jsme spaseni a že 
nám je odpuštěno. A toto odpuštění nás smiřuje s životem. 
Jen setkání s milosrdenstvím nám může otevřít oči, srdce i mysl, 
abychom byli schopni vnímat skutečnost přiměřeným způsobem. Jen ten, 
kdo prodělal tuto zkušenost, může poznat, že existuje láska-
milosrdenství, 
a doufat, že důvod pro radost ze života nalezne s Boží pomocí i uvnitř své 
vlastní existence. 
Přeji vám znovuobjevení radosti v Bohu skrze svátost smíření a 
svátostnou posilu v pomazání nemocných!                          Váš pater Petr 



 
V sobotu 1. března 2008 v 9:00 hodin 

se uskuteční 12. předvelikonoční setkání seniorů v Katovicích. 
Tento rok se bude setkání konat v kulturním domě. Je to proto,  
aby se vytvořilo pohodlnější prostředí pro naše staré a nemocné. 
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 pater Viktor Frýdl a pater Petr Misař. 
 

  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. 
 
 

Další akce našich farností 
Ve čtvrtek 28. února 2008 se uskuteční postní rozjímání s paterem Petrem 
Misařem. Při tomto rozjímání se budou promítat diapozitivy v kaplance 
katovické fary. 

 
V pátek 7. března od 18.00h. se uskuteční kající pobožnost se sestrou Gratií 
v Katovickém kostele Filipa a Jakuba. Při ní bude možnost přistoupit 
k svátosti smíření.  
                                                

Všem dárcům upřímně děkujeme. 
Tříkrálová sbírka  je 35% věnována na potřeby státní a mezinárodní charity a 
zbylá částka se vrací na projekty naší místní farní charity. Tyto prostředky 
jsou použity výhradně pro charitativní účely. Loňská tříkrálová sbírka  byla 
použita na financování předvelikonočního setkání starých a nemocných, dále 
na podporu Domova klidného stáří v Sousedovicích a podpořili jsme 
nemocnici v Zimbabwe. Tu spravuje řád Congregatio Jesu (Anglické panny), 
který má sídlo i ve Štěkni. 
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 
Proto kdo by měl zájem se aktivně zapojit do našich akcí je srdečně zván. 

Tříkrálová sbírka 2008 
Hodějov………….     2 332 Kč   Kalenice…………      4 276 Kč 
Katovice……….. 19 227,50 Kč  Makarov…………       2 190 Kč 
Mnichov…………      4 125 Kč   Nezamyslice……..      1 041 Kč 
Novosedly……….      3 870 Kč  Horní Poříčí……....      7 000 Kč 
Zvotoky…………..      2 100 Kč  Volenice …………     2 400 Kč 
Celkem………….48 561,50 Kč 

 
Poděkování a vyúčtování 16. křesťanského plesu 

Farní charita děkuje všem, kteří jakkoli p řispěli ke konání 16.křesťanské- 
ho plesu. Z výtěžku tohoto plesu bude financovat místní charita svoji 
činnost a   zbylé peníze budou použity na financován akcí ke stému výročí 
narození pátera Josefa Jílka. 

Ještě jednou všem aktivním Pán Bůh zaplať! 
 

Jílkův rok 2008 
Letošní rok 2008 je rokem 100. výročí narození patera Josefa Jílka, který 
se narodil ve Výhni u Kaplice a působil v Katovicích. Chystáme návštěvu 
jeho rodiště Výhně (přibližný termín v sobotu 14. 6. 08), kde v 10.00 hod 
bude slavena děkovná mše svatá, na kterou zveme otce biskupa. Dále 
připravujeme v rámci Pootavských slavností v Katovicích výstavu 
dobových fotografií. Bude vydána knížka o pateru Jílkovi, pamětní 
obrázek a pohlednice katovického kostela.  
Hlavní část oslav proběhne v říjnových dnech 100. výročí. V pátek 17. 10. 
bude koncert v kostele, v sobotu bude promítání životopisného filmu, 
přednáška a výstava fotografií a paličkované krajky. V neděli bude 
děkovná mše svatá.  


