
Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka a ve všech 
našich farnostech na podzim 2009 

 
 4.9. – pá – Katovice rozloučení s prázdninami a přivítání nového školního r. 
                  16:00 h. – mše svatá s požehnáním do nového školního roku 
                  17:00 h. – zábavné odpoledne  
       ( kouzelníci, řezbář, malování, hry, táborák s opékáním buřtů, cukrová vata ) 
 12.9. – so – Jílkův pohár od 15:00h v Katovicích. 
                    Turnaj ve fotbale přehazované a střelbě  
 28.9. – po – Pouť do Staré Boleslavi a setkání s papežem Benediktem XVI. 
 1.10. – čt – Setkání členů a příznivců živého růžence a Kruciáty 
                    v 18:00h. po mši sv. na faře v Katovicíh 
 3.10. – so – Autorské čtení F. Langmajera s hudebním doprovodem M. Cwacha 
                      V 18:00h. v Kaplance v Katovicích zároveň zahájení výstavy  
                      fotografií Šumavy F.Langmajera 
 
                      Oslavy narozenim patera Josefa Jílka 
17.10. – so – 17:00h. přednáška v kaplance v Katovicích  
                      PhDr. Jan Samohýl,Th.D. z TF JCU o modlitbě Otče náš 
 18.10. – ne – 8:30 mše svatá se vzpomínkou na P. J. Jílka 
 
 1.11. –  ne – Vzpomínka na věrné zemřelé s obřadem na hřbitově v Katovicích 
                      od 17:00h.  
 2.11. – po – mše svatá za naše zemřelé od 17:00h. v Katovicích 
 
21.11. – so - Volenice 10:00h.  
                  – biřmování udělované otcem biskupem Posádem 
 
28.11. – so – zapalování první adventní svíce a žehnání adventním věncům na  
                      náměstí v Katovicích  
29.11. – ne – první neděle adventní  
 

Každý pátek je fara otevřena mladým od 17h. Přijďte! 
 

Akce BEZ 
Během listopadu plánujeme drakyádu na letišti v Katovicích. 

Chceme také zahájit soubor přednášek o řeholních řádech v našem okolí. 
Přesné termíny budou ještě upřesněny. 

 

     
          Zpravodaj 
 Katolická farní charita Katovice 

                            
 
 

 
    
 
 

3.číslo roku 2009 

                 
 
 



 

 
Milí čtenáři! 

 
   Před námi je podzim se svou nostalgií – začátek nového školního 
roku, sběr úrody, přípravy na zimu, opadávání listí se stromů, 
vzpomínka na zemřelé atd. K tomu sběru úrody bych rád něco přidal. 
Nejde jen o plody přírody a naší práce. Jsou tu i plody našeho života 
s Bohem, s církví a lidmi kolem nás. Jsou i plody Ducha svatého, 
které mají zrát v našem nitru a chtějí přinést užitek. ??? Jaký? 
   Kdo čte Písmo svaté to ví. Kdo žije ve společenství církve to ví. 
Kdo žije ze síly svátostí to ví. Kdo se odlučuje, umírá jako plody 
spadlé na sžírající hlínu. „Kdo nežije ze mne, nemá se mnou podíl“, 
říká Ježíš ještě dříve, než byl obětován za nás.  
   Někteří již byli biřmováni. A těch se ptám: Kde je vaše srdce? Kde 
je vaše místo ve světě a v církvi? Kde jsou plody Ducha svatého ve 
vašem životě? Dali jste Mu šanci? Probouzeli jste v sobě Jeho dary? 
Sloužíte jimi druhým? Máte v sobě Jeho radost a sílu? 
   Někteří budou letos biřmováni. A těch se ptám: Co očekáváte od 
této svátosti? Je vaše nitro připravené unést Boha? „Pojďte ke mně a 
já vás občerstvím“, říká Pán. Bohem občerstvený člověk vypadá 
jinak, než malátný a zdeptaný. Má energii, má optimismus a lásku 
překonávající vše i vlastní hřích. Nenechá se udolat slabostmi lidství. 
Vidí dopředu, jeho život má eschatologický přesah. Čeká na Pána a 
nebojí se Ho, protože On je Spasitel. 
   Nesme Boha v sobě. Dovolme Duchu svatému uzrát v našich 
činech a v našich vztazích. Jestli budeme jen hledět k zemi a vidět jen 
hodnoty pozemské, budeme duchovně neplodní a jednou přijdeme o 
všechno, protože to všechno pomíjí. Plody přírody slouží našemu 
tělu, plody Ducha slouží tomu, co je nesmrtelné. Přijď Duchu svatý a 
zapal v nás oheň své Lásky! 
 
                                                                 Váš duchovní taťka  Petr 
 
 

K + M +B 
CHRISTUS  MANSIONEM  BENEDICAT 

Kristus ať požehná příbytek 
Vám všem, kteří jste v roce 2009 do svého domu přijaly toto poselství a koledníky 
„ Tříkrálové sbírky “ obdarovali, děkujeme za dary, které nám umožňují pomáhat 
potřebným. Tříkrálová sbírka probíhá od roku 2001 a výtěžek je určen lidem 
v nouzi, především v obcích, kde sbírka probíhá. V nadcházejícím období 
připravujeme návštěvy nemocných v domácí péči v našich farnostech a chceme 
symbolicky ocenit obětavost jejich pečovatelů, s použitím finančních prostředků 
tříkrálové sbírky 2009. Přáli bychom si, aby v každé naší vesničce se našli obětaví 
koledníci, kteří se stanou pokračovateli staré lidové tradice „ Tříkrálových koled “, 
kdy děti obcházely jednotlivé domy a chalupy s přáním pokoje celému domu a 
dostávaly od hospodáře drobnou výslužku. V dnešní době každý dárce tříkrálovým 
koledníkům podporuje místní charitu a její aktivity. Proto ještě jednou velký dík 
všem dárcům.                              Stanislav Talián 
                                                                                    

Vyučování náboženství 
Ve školním roce 2009 – 2010 bude vyučováno římskokatolické náboženství, 
pokud bude zájem v našich školách ve Volenicích, Střelských Hošticích, 
Novosedlech a v Katovicích. Budu je vyučovat já Miroslav Čapek. Chtěl bych 
seznamovat děti s křesťanskými hodnotami, významem svátků, slavností a 
s životem Krista. Přihlásit se můžete u třídních učitelů nebo přímo u mne  
( 607 126 856 ). Těším se na všechny žáky, kteří mají zájem a chtějí se něco 
nového dozvědět.                                                                     Miroslav Čapek  

 

Pouť do Staré Boleslavi 
 motto návštěvy „ Láska Kristova je naší silou.“  

26.- 28. září se uskuteční  v České republice návštěva papeže Benedikta XVI. 
Naši biskupové k tomu  říkají: "Nechceme se nijak mocensky prosazovat, 
neusilujeme o vládu nad kýmkoli, ctíme svobodu každého, jsme však silní  
a pevní a toužíme vítězit silou lásky. Poslední papežové tuto kulturu a tradici 
nazývají civilizací lásky. Jsme ve svých snahách nositeli kultury založené  
sv. Cyrilem a Metodějem a současně nositeli tradice sv. Václava. Jsme občany své 
vlasti, České republiky, a zároveň křesťany."  Biskupové nás také vyzývají k 
duchovní přípravě na návštěvu Svatého otce: "Připravme se modlitbou, osobní  
i společnou. Připravme se tematicky zaměřenou četbou Písma a duchovních spisů."  

Z našich farností pojedeme do Staré Boleslavi v pondělí 28.září 
v 6 hodin. Cena za dopravu je 330Kč. 

Ještě je možné se přihlásit do 15. září u P.Petra Misaře 
tel. 721 901 533 nebo na farnost.katovice@seznam.cz 

 


