
      Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka a ve všech našich 
farnostech zima 2009- 2010 

 28.11. – so – 17:00 h.Katovice - Zapálení první adventní svíce a slavnostní 
                       rozsvícení  vánoční výzdoby za doprovodu katovického  
                       kostelního sboru na náměstí v Katovicích. 
 29.11. – ne – První adventní koncert ve Volenicích 
                       v 11:00 h. v kostele Petra a Pavla – interpreti sourozenci Hevrovi 
  5.12. – so – Druhý adventní koncert ve Střelských Hošticích 
                       v 17:00 h. v kostele sv. Martina – zpívat bude katovický kost. sbor 
 12.12. – so – Třetí adventní koncert v Katovicích 
                       v 17:00 h. v kostele Filipa a Jakuba – varhaníci Karel a Václav 
                       Růžkovi z Havlíčkova Brodu.  
 19.12. – so – Čtvrtý adventní koncert v Kraselově 
                      v 16:00h. v kostele sv. Vavřince – volenický kostelní sbor 
24.12. – čt –  Betlémské světlo u katovického kostela od 14 h. do 15 h. 
25.12. – pá -  Živý betlém na farské zahradě v Katovicích po 16 h. 
27.12. – ne – Pastýřské vánoce na Sv. Anně od 14 h.  

Každý pátek je fara v Katovicích otevřena mladým  
od 17h. Přijďte, jste srdečně zváni! 

 

Pořad vánočních bohoslužeb: 
24.12. – čt – vigilie slavnost Narození Pána Ježíše – 22:00 h. Volenice 
25.12. – pá – Slavnosti Narození Pána Ježíše  
                      8:30 h. Katovice    
                      10:00 h. Volenice  
                      11:30 h. Střel.Hoštice 
26.12. – so – svátek sv. Štěpána – 15:00 h.Kraselov 
27.12. – ne -  svátek Svaté rodiny (obnova manželských slibů) 
                       8:30 h. Katovice    
                      10:00 h. Volenice  
                      11:30 h. Střel.Hoštice 
28.12. – po -  svátek svatých Mláďátek, mučedníků – 8:30 h. Katovice   
30.12. – st -  Volenice 14:00 (středa – 6.den v oktávu Narození P. Ježíše) 
31.12. – čt -   mše sv. s poděkováním a prosbou o Boží pomoc do nového roku 
                      17:00 h. Katovice 
    1.1. – pá   slavnost Matky Boží, Panny Marie 
                      13:30 h. Střelské Hoštice 
                      17:00 h. Katovice                    

 

      
 

    Zpravodaj 
          Katolická farní charita Katovice 

                            
 
 
 

 
    
 

 
4.číslo roku 2009 

 
 

 



 
Drazí v Kristu! 
   Chystáme se na Vánoce. Opět nás pohltí jejich atmosféra, ale dovolte mi 
v tomto „kněžském roce“ (který v létě papež Benedikt XVI vyhlásil) 
zamyšlení nad vztahem Vánoc - vánočních kázání a osoby kněze. Nedávno 
nás navštívil papež osobně, tak si dovolím s milou vzpomínkou použít 
krátký citát od něj: 
 

Být “hlasem” Slova 
   Křesťanské kázání nehlásá “slova”, ale Slovo, zvěst splývá se samotnou 
osobou Krista. (…)Autentická služba Slovu ze strany kněze vyžaduje, aby 
usiloval o hluboké sebezřeknutí, aby mohl s apoštolem říci: «nežiji už já, 
ale žije ve mně Kristus.» Kněz se nemůže považovat za “vlastníka” Slova, 
ale za jeho služebníka. On není tím slovem, ale, jak říkal Jan Křtitel, je 
“hlasem” Slova. Být “hlasem” (…) předpokládá podstatnou “ztrátu sebe” v 
Kristu tím, že se (kněží) účastníme tajemství jeho smrti a vzkříšení s celým 
svým já, tj. s inteligencí, svobodou a vůlí... Pouze účast na Kristově oběti, 
na jeho kenozi (Bůh Syn, který se zřekl svého Božského postavení, aby se mohl 
vtělit a stát se jedním z nás lidí, aniž by však přestal být Bohem. ), dává našemu 
hlásání pravdivost!      
                                                                                           Benedikt XVI.                                                                          
 
      Vánoční tajemství je tajemství viditelného příchodu vtěleného Boha. A 
toto Slovo – Ježíše máme přijmout i skrze nedokonalá kázání kněží. Z toho 
vyplývá, že nejde o Vánocích jen o náladu, kterou mají kazatelé navodit, 
že jde o autentické zvěstování Ježíše Krista v dějinách naší přítomnosti, 
který chce vstoupit do našich životů. To je služba kněží, ke které si je On 
sám povolal. A jsou to právě kněží – služebníci Božího Slova, které nejvíc 
trápí, když káží a Bůh není přijímán. Když lidé vnímají jen hlas – zvuk a 
neslyší Boha. Když se lidé táhnou za těmi, kdo umí ovládat svým slovem 
jejich emoce, jiskří inteligencí - a Bůh je zastřen osobou kazatele. Svatý 
Jan, nejmladší z apoštolů to pochopil takto: „A Slovo se stalo tělem a 
přebývalo mezi námi. Do vlastního přišel a vlastní ho nepřijali.“  
(Jan 1,11-14) Prosme za pastýře. Ať Pán vejde do domu našeho srdce!  

   Požehnané svátky vám všem ze srdce p řeje 
                                                                   Váš duchovní taťka Petr 
 

 
Přání farní charity  

Všem lidem dobré vůle přejeme hezky prožitou adventní dobu, která 
nás všechny vede k duchovně bohatým Vánocům. Přejeme Vám všem 

krásné vánoční svátky a Boží požehnání do nového roku.  
To přání je od všech dobrovolníků z místní charity. 

 

 
 

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálová sbírka se bude konat od pátku 1. ledna do čtvrtka 14. ledna. 
Prosíme o vaši štědrost pro koledníky Tříkrálové sbírky, kteří v této 

době budou procházet v našich obcích. Výtěžek sbírky bude věnován 
na péči o seniory a potřebné v našich farnostech. 

 
Křesťanský ples 

Dne 6. února 2010 se uskuteční v Katovicích 18. křesťanský ples. 
Jste všichni srdečně zváni. 

 
Akce BEZ 

Mikulášská besídka v pátek  4.12. od 17 h. v kaplance na faře 
v Katovicích 

Betlémské světlo v Katovicích a okolí na Štědrý den   
 

Živý betlém na farní zahradě v Katovicích 25.12. po 16 h. 
 

Přednášky a besedy v lednu a únoru budou ještě upřesněny 
 


