
Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka a ve všech našich 
farnostech zima 2010- 2011 

 27.11. sobota – 17:00h.Katovice  – Zahájení adventu a slavnostní 
                           rozsvícení  vánoční výzdoby za doprovodu katovického  
                           kostelního sboru na náměstí v Katovicích. 
 4.12. sobota – druhý adventní koncert v Katovicích od 19:00 h. v Kaplance 
                           katovické fary v Centru P.J.Jílka – Ensemble In Cordis 
                            – Spojené struny historické – K.Doležalová, M.Študent 
9.12. čtvrtek – 18:00 h. beseda s pravosl. knězem Maximem v kaplance v CPJJ 
12.12. neděle – třetí adventní koncert ve Volenicích v  kostele Petra a Pavla 
                             10:45 h.–  zpívat bude volenický kostelní sbor  
17.12. pátek -  18:00 h. kající adventní pobožnost s možností sv. smíření  
18.12.sobota – čtvrtý adventní koncert ve  Stř. Hošticích v kostele sv. Martina 
                            17:00h. - interpreti sourozenci Hévrovi 
26.12. neděle – 14:00 h. vánoční koledy na sv. Anně u Kraselova 
Každý pátek je fara v Katovicích otevřena mladým od 17h. Jste  zváni! 

Pořad vánočních bohoslužeb: 
24.12. pátek – vigilie slavnost Narození Pána Ježíše  
                        15:00 h. Kraselov,  21:00 h. Stř. Hoštice 
25.12. sobota – Slavnosti Narození Pána Ježíše  
                          8:30 h. Katovice    
                        10:00 h. Volenice  
                        11:30 h. Střel.Hoštice 
26.12. neděle – svátek Svaté Rodiny  – obnova svátostného slibu manželského 

                          8:30 h. Katovice    
                        10:00 h. Volenice  
                        11:30 h. Střel.Hoštice 
27.12. pondělí - Svátek sv.Jana apoštola, evangelisty   8:30 h. Katovice    
28.12. úterý –  svátek svatých mláďátek, mučedníků    8:30 h. Katovice   
29.12. středa -  14:00 h. Volenice 
30.12. čtvrtek - 17:00 Katovice 
31.12. pátek -   13:30 Stř.Hoštice 
                          21:00 h. Katovice silvestrovské spolčo pro mladé na faře 

             23:40 h. půlnoční adorace v katovickém kostele 
1.1.  sobota -  Slavnost Matky Boží Panny Marie  
                        8:30 Katovice 
                      15:00 Kraselov (s nedělní platností) 
 

      
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
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"Církev mimo církev" 
Milí čtenáři! 
  Dovolte mi, abych se vám svěřil. Týká se to nás všech. V tomto roce jsem učinil bolestivé 
poznání. Některé náboženské společnosti, jako je Klub Mana ve Strakonicích, překřtívají křtem 
ponořením katolíky, kteří byli pokřtěni jako děti. Křest dětí považují za nebiblické. 
  Ale i děti mají své speciální místo před Bohem a v Božím srdci. Jen vzpomeňte, jak dal Ježíš 
dítě za příklad apoštolům: "Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde..." 
Nebo: "Nechejte děti přicházet ke mně..." "Bral je do náručí a žehnal jim..." Ve Skutcích apoštolů 
čteme, že byli pokřtěni všichni v domě těch, kdo uvěřili. Když církev křtí, křtí Kristus. Jsem 
smutný, že někteří ti, kteří si říkají křesťané, jim toto místo nechtějí přiznat jen proto, že je křtili 
katolíci... Křest se nedá opakovat, jen si jej lze připomenout křestní obnovou (Bílá sobota). Kdo 
by nechtěl, aby se děti cítily přijaté Bohem i jeho církví, dokonalé, výjimečné a krásné...? 
Překřtívat křesťana je fatální nesmysl. Je to urážka Krista, jeho milosti, jeho církve, jednoty... 
Křest ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého je třeba respektovat napříč církvemi! To je 
minimum ekumenického cítění! Při křtu malých dětí je přítomná církev - rodiče, kmotři, kněz a 
další, ale hlavně Pán, který je přece uprostřed těch, kdo se v Jeho jménu shromáždili... Může 
někdo opakovat své narození? Může Žid opakovat obřízku? "Ať křtí Petr, nebo Pavel, křtí 
Kristus..." „Kristus není rozdělen“. Konzultoval jsem tuto zkušenost s kněžími našeho vikariátu a 
všichni jsme se shodli, že je na to třeba reagovat. Dlouho mi to leželo na srdci. Všichni křesťané 
si říkají křesťané podle Krista, podle křtu, na kterém byli "pokristěni". Dá se snad lidský pocit a 
prožitek (koupání) srovnávat s Boží milostí (svátostným křtem), kterou z titulu své božské 
autority On sám udílí na základě víry církve? Voda je jen symbolem toho, co se děje skrytě.  
  Kristova církev je jedna, uskutečňuje se v církvi katolické a je nutná ke spáse. Když se však 
rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že vedle katolické církve jsou mnohá křesťanská společenství, 
která o sobě prohlašují, že jsou Kristovou církví. Ekumenismus je úkol. Může někdo říci, že vše 
je v pořádku? Už z toho, co bylo až doposud řečeno, je jasné, že není. Nekatolická křesťanská 
společenství si sice uchovala některé prvky posvěcení a pravdy, ale opravdu jen "některé": chybí 
jim jejich plnost a dokonalost, které se nacházejí pouze v katolické církvi. Tyto prvky posvěcení 
a pravdy přísluší ke Kristově církvi a přímo volají po katolické jednotě (srov. LG 8). Nekatolická 
křesťanská společenství mají tak sice určité společenství s katolickou církví, ale toto společenství 
je zraněné. Ekumenické úsilí církve není a nemá být lhostejné žádnému jejímu členovi, nýbrž 
každý k němu může a má přispívat svým podílem. Má rozdělení křesťanů nějaké biblické 
opodstatnění?  
  Nebo jinak řečeno: Ptal se vás někdo, zda se chcete narodit? Rodiče vás chtěli a tak jste tu! Tak 
ani církev se nemusí ptát nemluvňat, protože chce spásu pro všechny, zvlášť pro děti... Přejeme si 
přece to nejlepší - od kolébky až po hrob... Všichni jsme děti Boží!!! Už jste se dívali 
pokřtěnému dítěti do očí? Já ano! 
  Citáty z Katechismu katolické církve: 
1239: …křest…vyjadřuje a uskutečňuje odumření hříchu a vstup do života Nejsvětější Trojice 
skrze připodobnění Kristovu velikonočnímu tajemství. Křest se udílí mnohem výrazněji 
trojnásobným ponořením do křestní vody. Ale již od prvních dob se může udělovat tím, že se 
třikrát lije voda na hlavu kandidáta. 
1240: V latinské církvi kněz při trojím lití vody říká: "N., já tě křtím ve jménu Otce i Syna i 
Ducha svatého". Ve východních liturgiích je katechumen obrácen k východu a kněz říká: "Boží 
služebník N., je křtěn ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého". A při vzývání každé osoby 
Nejsvětější Trojice kněz katechumena ponoří do vody… 
    Křest je neopakovatelný dar, který se má rozvíjet a růst po celý život. Každým dnem. Církev je 
prostor, kde se o to společně snažíme. Tak bratři a sestry, do toho!               Váš P.Petr 

Přání farní charity  
   Vážení. Blíží se nám sváteční čas, kdy budeme oslavovat narození Ježíška a tím vlastně 
i celou Svatou rodinu. Pro mě jsou Vánoce jedny z nejkrásnějších svátků tím, že celá 
rodina je spolu a prožívá kouzlo Vánoc. Jen je mi tak trochu smutno, že tento čas a tato 
nálada netrvá po celý rok. Dnešní uspěchaná doba vůbec nenapomáhá tomu, aby rodiny 
fungovaly tak, jak mají. Nejsmutnější na tom je, že ani stát rodiny nepodporuje a přitom 
vždy platilo, že ,,rodina je základ státu" dnes toto už neplatí. Proto si velice  vážím všech 
rodin, které stále žijí, jak by se v dnešní moderní době dalo říct „po staru“ a kde stále 
funguje soužití několika generací. Proto i farní charita si do své náplně práce dala podporu 
rodinám jak náš dlouholetý ředitel pan Talián za to bojoval tak i já a všichni členové 
charity budeme usilovat, aby tato pomoc a podpora (v mezích našich možností) byla i 
nadále zachována. Pokud by jste měli nějaký problém nebo potřebovali pomoc i ze strany 
sociálních služeb nebo i jiných obrat´te se na členy charity a budeme se snažit najít řešení. 
       Na závěr bych Vám všem chtěla jménem charity tak i svým popřát hodně  ,,Božího 
požehnání" do nového roku 2011,krásné a klidné prožití vánočních svátků plné rodinných 
radostí. 
       V lednu proběhne již jedenáctý ročník ,,Tříkrálové sbírky 2011" prosím, mějme svá 
srdce stále otevřená tak jako doposud, protože vaše dary potěšily nejedno srdíčko a 
rozzářily nejedny oči těch potřebných, pro které je tato sbírka určena. Předem děkuji a 
ještě jednou přeji krásné a požehnané Vánoce. 
                                                                   Alena Navrátilová, ředitelka farní charity 
 
 

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálová sbírka se bude konat od soboty 1. ledna do pátku 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, 

potřebné a volnočasové aktivity v našich farnostech. 
 
 

Akce BEZ 
Mikulášská besídka v pátek  3.12. od 17:15 h. v kulturním domě v Katovicích 

Betlémské světlo v Katovicích 24.12. od 14h. do 15h. před kostelem. Pro zájemce 
z okolí je možné napálit světlo od 19.12. u Čapků.  

Přednášky a besedy v lednu a únoru budou ještě upřesněny  
                     

   
Křesťanský ples 

V sobotu 5. února 2011 se uskuteční v Katovicích 19. křesťanský ples. 
Rezervace míst na tel.č. 721 170 767 

Jste všichni srdečně zváni. 


