
Program doby postní 2011 
9.3. –  Popeleční středa, zahájení doby postní přísným půstem 
            a svátostinou popelce 
             

Rozjímání křížové cesty v době postní: 
Pobožnost křížové cesty vždy půl h.před bohoslužbou nebo dle domluvy    

 

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2011 
Květná neděle 17.4. - zahájení Svatého týdne – mše v obvyklém pořádku 

středa 20.4.              – 14:00 – Volenice  
Zelený čtvrtek 21.4. –17:00 -  Katovice, adorace  
Velký pátek 22.4.     – 13:30 Stř.Hoštice  
                                     17:00  Katovice  
Bílá sobota 23.4.      – Kraselov 15:00 
              -   Katovice 21:00–vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Krista 
                      Vrcholná liturgie církevního roku, obnova křtu 
Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  24.4. – mše svaté jako v neděli                                                 
 
St. 20.4. –  den  66. výročí mučednické smrti  P. J. Jílka  

Poutní mše svaté pobožnosti: 
Ne.   1.5. – 8:30 Katovice,  svátek Božího milosrdenství a současně 
                   poutní mše k poctě  patronů farnosti sv. Filipa a Jakuba 

Pá.-So. 6.-7.5. –  POVIK  
– vikariátní pouť mladých křesťanů  
letos u sv. Anny u Kraselova 

                      Pá 6.5.– 19:00 příjezd, společenský program, adorace  
                      So – hlavní celodenní program, mše sv. s mladými  
                               a s farníky v sobotu v 15:00 s nedělní platností,  
                          svěcení poutního Domu sv. Jáchyma v areálu kostela 
Ne.  8.5. – 16:00  poutní mše Novosedly  
So. 18.6. – 10:00 POUŤ ke cti sv. JANA NEPOMUKA NEUMANNA 
                     slavnostní bohoslužba v kostele sv. Jakuba Prachaticích.  
            Účast farností naší diecéze– informace u kněží.  

 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.číslo roku 2011 
 

 
 

 
 
 



 

Peníze mají sloužit 
Drazí věřící, 
   společnost nás všechny přesvědčuje, že finance jsou alfou a omegou života. 
Máš peníze? Pak jsi šťastný! Nemáš? Jsi chudák a jdeš do záhuby. Skutečnost je 
ale taková, že kdo podlehne penězům jako droze, chová se jako drogově závislý - 
lesklé a nenávistné oči, chorobné podezírání, strach, kalkulace, urážky a soudy… 
Vlastnictví vzbuzuje falešný pocit soběstačnosti a nadřazenosti (účinek drogy). 
Lidé posedlí majetnictvím jsou ve svém srdci opuštěni, bez lásky. Proč mnozí 
staří ztratili zájem svých mladých? Odkázali jim totiž dědictví ještě za svého 
života… V jednoho Boha budeš věřit, člověče. Peníze jsou jen nástrojem, mají 
sloužit, ne poroučet. Sv. František z Assisi, chudý žebravý mnich, opravoval 
církev čistou vírou. Bez peněz. Dnes by asi vzbuzoval jen opovržení (idealista!).  
Jeden člověk chtěl být šťastný. Dověděl se, že až najde šťastného člověka a 
oblékne si jeho košili, bude také šťastný. Pak ho našel, ale ten spokojený člověk 
byl chudý a žádnou košili neměl… Za peníze si štěstí nekoupíš, ani vztah.  
  Bohem milovaní, objevují se i mezi námi věřícími jevy, které nemají 
původ od Boha. Nedovolme, aby cokoliv (a kdokoliv) stvořeného ničilo 
křehká pouta důvěry a lásky. Veřejně někoho zpochybňovat se blíží 
těžkému hříchu pomluvy. Při čtení pašijí se divíme krutosti farizejů, ale 
farizejství existuje stále. Vše bude jen po jejich a to „…do detailu a do 
posledního halíře!“ Třicet stříbrných Jidášovi štěstí nepřineslo. Normou 
křesťana je Kristus.  
A bohužel ani vlastní ho neznají… Nebojím se, že by se nenašly peníze na 
obílení kostela a na jiné mnohé věci. Bojím se „obílených hrobů“, jak říkal 
Pán Ježíš pokrytcům! Jaká poučení nám dává Kristus pro život? „Jak byste 
chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi“ (Mt 7,12). 
„Blázne. Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi 
nashromáždil?“ (Lk 12,20). „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť 
jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým 
potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku“ (Mt 6,24). Peníze už 
mnohé duše zničily. Věřme Bohu, jsme v jeho Lásce, dává nám samé 
dobré věci, nenechá nás zahynout. Volejme k němu: Pane, oprav naši víru! 
Uč nás modlit se: …chléb náš vezdejší dej nám dnes…! Ať jsme chrámem 
Tvého Ducha, nezávislí na ničem pomíjejícím, svobodní v Tobě! 
                                                                                     Kněz Kristův Petr 

 
 
 
 

Zprávy z naší charity 
       Je to neuvěřitelné, nedávno jsme oslavili začátek nového roku a on už 
nám zase březen klepe na dveře. Tato doba byla pro nás ve znamení dvou 
hlavních akcí. Hned v začátku roku nás čekala Tříkrálová sbírka 2011. Ve 
všech našich farnostech se konala od 2.1.2011 až 13.1.2011.  V letošním 
ročníku sbírky bylo vybráno neuvěřitelných 95 270 Kč. Velké díky patří 
všem štědrým dárcům, kteří přispěli. Tato sbírka by nebyla možná bez všech 
ochotných malých i velkých koledníků a vedoucích skupin, kterým patří 
velký dík za spolupráci.  
     5.února se konal již 19. křesťanský ples. V kulturním domě v Katovicích 
se opět rozběhl po krátkém úvodu a předtančení ples, který se, myslím, 
povedl a doufám, že se všem účastníkům líbil. Polovina z výtěžku bude 
předána do farností, na konkrétní potřebné věci, druhá polovina je určena 
pro činnost naší charity. Opět musím všem poděkovat za veškeré věcné 
 i peněžní dary do tomboly, všem sponzorům a velké dík patří všem, kteří 
přiložili ruce k dílu.  
 Nechce se tomu uvěřit, ale příští rok nás čeká již jubilejní  
 20. křesťanský ples, který by se měl konat 4.2. 2012. 
Jménem dobrovolné charity Vám všem ještě jednou děkuji za pomoc 
 a ochotu. Pán Bůh Vám to zaplať.                 Alena Navrátilová 

 

      Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka jaro  2010 
          Pá.18.3. – Vůně dobrot z podhůří Šumavy – přednáška o staročeské kuchyni 

 Čt. 24.3. – 18:00 Liturgická hudba – přednáška Radka Rejška 
- tento den Papežská misijní díla určila dnem postu za misionáře a mučedníky 
So. 9.4.  – 10:00 KD Katovice: pomazání nemocných  
                        s o biskupem P. Posádem, od 9h. svátost smíření. 
duben -  přednáška - Historie české železnice - pan Mojžíš 
16.4. –  14:00 barevné zdobení perníků – pí. Alena Scherlingová 

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

Akce BEZ              
  duben - přírodovědná vycházka  na Kněží horu   
               s odborným výkladem Jana  Řehoře 

          8.5.    – kuličkyáda 

        28.5.    – Pootavské putování za lidovou písničkou z Hoštic do Katovic 
            květen – rýžování zlata na Otavě v Katovicích 


