
Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka a ve všech našich 
farnostech zima 2011- 2012 

  9.12. pátek  - v 18h. kající pobožnost v Katovicích – možnost zpovědi 
16.12. pátek – adventní koncert ve Střelských Hošticích od 17h. v  Konibaru  
                         v zámku. Hraje Malá muzika LŠU Strakonice, vede p. uč. Zetek 
24.12. sobota – 14-15 h. „Betlémské světlo“ před kostelem v Katovicích 

     Od 14:30 vystoupí katovický kostelní sbor s pásmem vánočních písní, 
                zapomenuto nebude ani na tradiční svařák a čaj.  

25.12. neděle – Vánoční koncert  klasické hudby ve Volenicích v  kostele  
                              Petra a Pavla  od 10:45 h.– interpreti sourozenci Hévrovi 
26.12. neděle – 14:00 h. Pastýřské Vánoce u sv. Anny u Kraselova 
29.12. čtvrtek  -  turnaj ve stolním fotbale a stolním tenise 
                                ve 13 h. v kaplance v Katovicích. 
Každý pátek je fara v Katovicích otevřena mladým od 17h. Jste  zváni! 
 

Pořad vánočních bohoslužeb: 
24.12. sobota – Vigilie  Narození Pána Ježíše  
                        15:00 h. Kraselov,  22:00 h. Katovice - půlnoční 
25.12. neděle – Slavnost Narození Pána Ježíše  
                         8:30 h. Katovice    
                        10:00 h. Volenice  
                        11:30 h. Střel.Hoštice 
26.12. pondělí – Svátek  sv. Štěpána  8:30 h. Katovice                            
27.12.úterý - Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty  8:30 h. Katovice    
28.12.středa –  Svátek svatých mláďátek, mučedníků    
                         14:00 h. Volenice   
29.12. čtvrtek -  mše svatá není 
30.12. pátek - Svátek Svaté rodiny 
                         13:30 h. Katovice 
31.12. sobota -  Svátek svatého Silvestra I. 
                         15:00 Kraselov (s nedělní platností ) 

                         21:00 h. Katovice spolčo zvláště pro mladé na faře 
            23:40 h. půlnoční adorace 

1.1. neděle -  Slavnost Matky Boží Panny Marie  
                       – obnova svátostného slibu manželského, světový den modliteb za mír 
                          8:30 h. Katovice    
                        10:00 h. Volenice  
                        11:30 h. Střel.Hoštice 
   

      
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
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SLOVÍČKO KNĚZE - Ve smrti inspirace 
 
  Ve středu 5. října 2011 zemřel možná největší vizionář v oblasti informačních 
technologií, zakladatel společnosti Apple, Steve Jobs. Je pozoruhodné, jak veliký 
ohlas odchod tohoto člověka na věčnost vzbudil.  
  Před časem, kdy se u Steva objevila rakovina, mnoho lidí psalo o jeho bohatství 
a o tom, že najít vhodnou léčbu pro tak bohatého a významného člověka nebude 
problém a život půjde dál. Jeho středeční smrt je pro řadu z nás připomínkou, že 
to je skutečnost, kterou obejít nelze. Peníze nebo známosti s "důležitými" lidmi 
také nepomohou. Je to téma, kterému je třeba věnovat náležitou pozornost. V 
záplavě zpráv o smrti druhých lidí můžeme snadno vytěsnit skutečnost smrti 
vlastní. Příprava na ni je možná to nejpodstatnější, co je třeba dělat - věnovat jí 
také čas a energii. 
  Možná právě postoje Steva Jobse ke smrti mohou být pro nás obohacením. V 
jedné ze svých inspirativních přednášek, kterou pronesl rok po zjištění rakoviny 
slinivky, řekl: "Vědomí, že brzo umřu, je to nejdůležitější, co mi pomohlo učinit 
zásadní životní rozhodnutí. Téměř všechno, veškerá vnější očekávání, pýcha, 
strach z nesnází nebo neúspěchu, jsou tváří v tvář smrti nicotné - zůstává jen to 
důležité. Nejlepší způsob jak nespadnout do pasti představy, že máte co ztratit, je 
uvědomovat si, že zemřete. Už jste totiž nazí. Není důvod nejít za tím, co vám 
říká srdce." 
  Narodil se jako nechtěné dítě, prožil si strasti adopce, chudoby, kdy neměl ani 
peníze na jídlo, byl vyhozen z firmy, kterou sám založil. Nerezignoval, nevzdal 
se, mnohokrát znovu začínal. Uměl snít, dovolil si mít vize a nenechal se odradit. 
Byl to člověk se schopností obklopit se dobrými spolupracovníky, se kterými 
následně sdílel úspěch celé společnosti. Věděl, že není superman, ale uměl 
spolupracovat s druhými lidmi. Také je však dokázal inspirovat a nadchnout. 
Viděl souvislosti tam, kde mnozí tápali. Život Steva Jobse je připomínkou, že 
pouhý jeden odvážný člověk může vykonat mnoho užitečného. „Váš čas je 
vymezen, takže jím neplýtvejte a nežijte život někoho jiného. Nenechte se 
polapit představou, že je nutné žít podle toho, co si myslí jiní. Nepřipusťte, aby 
šum jiných názorů přerušil váš vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít 
za svým srdcem a svou intuicí. Těm je nějak jasné, čím doopravdy chcete být. 
Všechno ostatní je druhotné.“ – řekl v proslovu 12. června 2005 při zakončení 
akademického roku na Standford University. 
  Začneme nový rok 2012. Neznáme koncové datum, které kameník vyryje na 
náš náhrobek. Pro věřícího to není podstatné. Život každého z nás je jedinečný a 
je těžkým hříchem jím pohrdat. Přeji nám všem Boží požehnání k tomu, 
abychom „...(pozemským) časem neplýtvali a nežili život někoho jiného...“  
- jak zní svědectví ze záhrobí.  
                                                                                                Váš P. Petr Misař 

Přání farní charity  
 Opět se nachýlil rok ke svému konci a my se můžeme začít zamýšlet nad 
tím, co se během něj podařilo a kde jsou ještě rezervy pro zlepšování. Řada akcí, 
které jsme jako charita zajišťovali, a nebo s jejich průběhem pomáhali, dopadli 
velice dobře a líbili se. Všechny tyto akce by se nám nepodařilo uskutečnit nebýt 
všech Vás ochotných farníků a příznivců charity, kteří přiložili ruku k dílu. A proto 
bych ráda poděkovala všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají a doufám, že nám 
budete příznivě nakloněni i pro práci v příštím roce.  
 Na závěr bych Vám všem chtěla jménem charity, tak i svým, popřát krásné 
a klidné prožití vánočních svátků plné rodinných radostí a hodně Božího 
požehnání do nového roku 2012.  
                                                                   Alena Navrátilová ředitelka farní charity 
 
 

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálová sbírka se bude konat od neděle 1. ledna do soboty 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 na volnočasové aktivity v našich 
farnostech. 

 
 

Křesťanský ples 
V sobotu 4. února 2012 se uskuteční v Katovicích 20. křesťanský ples. 

Rezervace míst na tel.č. 721 170 767 
Jste všichni srdečně zváni. 

 
Akce BEZ 

Mikulášská besídka v neděli 4.12. od 17:00 h. v kulturním domě 
v Katovicích. 

Betlémské světlo pro vaši obec či rodinu je možné domluvit 
 s M. Čapkem ( tel. 607 126 856 ) 

Přednášky a besedy v lednu a únoru budou ještě upřesněny 
 

  Požehnané svátky všem!  


