
Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní 
Volenice – středa 13:30, Katovice – čtvrtek 16:30  
Stř.Hoštice – pátek po mši sv.(13:30), Kraselov – sobota 15h. 
Svátost smíření před velikonočními svátky nejlépe přijměte v týdnu v obvyklý 
čas, protože neděle není zpovědním dnem! 
 

24.3. sobota – KD Katovice – POMAZÁNÍ nemocných 
od 9h. svátost smíření, v 10h. koncelebrovaná mše svatá s udílením svátosti 
nemocných. Všechny srdečně zveme. Odjezdy autobusů z konkrétních vesnic 
budou upřesněny na plakátech.  

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2012 
Květná neděle 1.4. - zahájení Svatého týdne – mše v obvyklém pořádku 

středa 4.4.              – 14:00 – Volenice  
Zelený čtvrtek 5.4. –17:00 -  Katovice + adorace  
Velký pátek 6.4.     – 13:30 Stř.Hoštice  
                                  17:00  Katovice  
Bílá sobota 7.4.      –  Obnovme dopolední tradici Bílé soboty   
                                   soukromá adorace Božího hrobu + svátost smíření  
                                   Katovice 9:00 - 10:00 
                                  15:00 Kraselov ( s nedělní platností ) 
                 20:00 Volenice –vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Krista 
                              Vrcholná liturgie církevního roku, obnova křtu  
                              zváni jsou všichni věřící sdružených farností 
Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  8.4. – mše svaté jako v neděli 
                        8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
2.neděle vel. 15.4. -  Svátek Božího milosrdenství 
čtvrtek 19.4. –  předvečer dne  67. výročí mučednické smrti  P. J. Jílka  
sobota 19.5.- dětská vikariátní  pouť – Radomyšl  
 

   Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka jaro  2012 
         10. května – setkání členů a příznivců živého růžence a kruciáty od 18 hodin  

Akce BEZ              
konec března – přednáška pana Mojžíše – Z historie českých železnic  
neděle 29. dubna – kuličkyáda   
sobota 26. května – Pootavské putování  
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Česká katolická církev se 3 roky připravuje na 
jubileum – 1150 let od mise sv. Cyrila a Metoda 

1. křest, 2. biřmování, 3. přijímání  
(a milosrdenství ???) 

„T ři roky příprav? Na co? Pokřtěnej sem, biřmovanej taky a k přijímání du vobčas 
taky, no a?“ ( ! ) 
Při hlubším přemýšlení o svátostech můžeme zjistit, že jsou úzce spojeny s 
milosrdenstvím. Při křtu se člověk zcela svěřuje do rukou Boha plného 
milosrdenství a stává se novým stvořením, obrozuje se v Božím milosrdenství a 
čerpá z něj. Milosrdenství, oslavované skrze obnovu z vody a z Ducha svatého, 
nám neustále nabízí přechod k plodné víře, abychom byli oslaveni od Otce a v 
Duchu svatém se stali obětí, která se mu zalíbí. 
  Žel, v 99% se jako kněz setkávám s lidmi, kteří sice žádají o křest, ale nic o něm 
neví. Podobné je to s prvním svatým přijímáním (z 10-ti zůstane 1) a (z života 
křesťanů evidentně) i s biřmováním... Tím vůbec nechci říci, že by svátosti měly 
jaksi malou sílu... Naopak - my lidé jsme tak slabí! 
  Ty tři zmíněné svátosti o kterých má církev přemýšlet a žít je, se však nedají 
oddělit od ostatních svátostí – smíření, manželství a kněžství... Například - kdo žije 
v hříchu sexuálního vztahu mimo manželství, má konflikt s křestní smlouvou 
(Desatero – 6.přik.) i s eucharistií (s Kristem a církví má plné společenství jen ten, 
kdo dodržuje křestní smlouvu) a také s biřmováním (odporuje Duchu svatému). 
Nemyslíte, že je to dost živá záležitost svědomí i pro mnohé nejen mladé křesťany 
dnešní doby? Již křest je status Božího dítěte (Bůh je Otec) a zavazuje k svatému 
životu (Církev = chrám živého Boha, naše těla jsou chrámy). Svatý život ale 
neznamená již nikdy tělesně i duchovně neklesnout, to bychom byli všichni ztraceni! 
Naštěstí milosrdný Bůh je s námi! 
  V našem srdci musí stále žít víra i jistota, že Ježíš je milosrdný a že nám své 
milosrdenství nabízí. V Kristu dostáváme možnost vstoupit do vztahu vzájemné 
věrnosti mezi Bohem a lidmi (?!). V Kristu a skrze Krista se Boží spravedlnost 
daruje lidem jakožto odpuštění hříchů a sdílení božského života. Díky Božímu 
milosrdenství jsme uschopněni tento dar přijmout a kladně na něj odpovědět. Tak 
Boží milosrdenství přetváří život křesťana skrze jeho účast na Kristově smrti a 
vzkříšení. Zážitek takového milosrdenství je základem opravdové křesťanské 
bohoslužby (nejprve voláme: Pane smiluj se, teprve pak Sláva...!). Kristus obětoval 
sám sebe jako zadostiučinění za hříchy. On je naší pravou Velikou nocí, dovršením 
starozákonních Velikonoc. Pravá duchovní bohoslužba Božího milosrdenství se 
dovršuje skrze hlásání evangelia a obětování všech národů Bohu Otci, aby se staly 
obětí Bohu milou a posvěcenou Duchem svatým (kněžství). Boží milosrdenství nás 
tedy přivádí k pravé bohoslužbě a ke šťastnému křesťanskému stylu života, 
byť v dramatu zápasu o svatost. 
  Ať nás vděčnost za dílo sv. Cyrila a Metoda – totiž pokřestění našich předků – 
přivede k pravdivému křesťanskému životu – dnes a tady! 
                                                                 To vám ze srdce přeje Kristův kněz Petr. 

Zprávy z naší charity 
Jako každý rok, tak i začátkem tohoto roku od 1. 1. do 14. 1. proběhla 

Tříkrálová sbírka. Motto letošní sbírky bylo: „Začni nový rok dobrým skutkem.“ 
Řekla bych, že v našich farnostech se toto motto naplnilo do posledního písmenka. 
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky činil 97 029 Kč. Tento výsledek je opravdu 
úctyhodný. Tohoto výsledku bychom ale nedocílili, nebýt všech ochotných malých 
koledníků, vedoucích skupin a hlavně Vás dárců. Všem Vám patří velké dík a Pán 
Bůh zaplať. 

Další významnou událostí v našich farnostech byl 20. Křesťanský ples, 
který se uskutečnil 4. února 2012. I když počasí nám dělalo nemalé vrásky na čele, 
nakonec se vše zdařilo, doufáme, že ke spokojenosti všech. Po úvodním slově  
P. Petra Misaře a krátkém předtančení se rozběhl ples. Malá muzika Nauše Pepíka 
nenechala nikoho klidným a parket se brzy zaplnil. Doufám, že přítomným se na 
plese líbilo a pokud budou mít zájem a chuť, tak další 21. Křesťanský ples se bude 
konat 9. 2. 2012. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům a všem Vám, kteří jste 
přispěli jak finančně, tak materiálním darem do tomboly. Dále bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celého plesu, bez jejichž 
pomoci by se ples nemohl uskutečnit.  

Alena Navrátilová – ředitelka farní charity 

Akce pro MLADÉ k řesťany 
Pátý postní týden - týden před Květnou nedělí (světový den mládeže)- se chceme 
intenzivně modlit za naši mládež. 
 

Diecézní setkání mládeže proběhne 30.-31. března 2012 v Českých Budějovicích. 
Můžete se těšit např. na páteční přednášku P. Marka Orko Váchy, sobotní 
katechezi o. biskupa, tematické skupinky a mši svatou. Organizace páteční účasti – 
na spol.v pátek. Více inf.na: https://www.signaly.cz/diecezni-setkani-mladeze-v-c 
 

Christ-Life  společně pro vikariáty Prachatice, Strakonice a Sušice – Nepomuk. Tento 
kurz si klade za cíl, abychom se společně s mladými duchovně obnovili, dozvěděli se 
základy víry, přiblížili se k Bohu skrze modlitbu a okusili zážitkové hry. Jsou připraveny 
pro mladé různého věku, tudíž může přijet kdokoliv. Pro mladé ve věku 14-30 let. 
Termíny kurzu: 13.-15.4.2012–Volyně. Hlaste se výhradně na e-mail: dcm@bcb.cz do 
4.4.2012. Podr.info na: www.dcm.bcb.cz  (tato akce je alternativou letošního POVIKu) 
 

14.-19. srpna se připravuje Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. 
Hlaste se nejpozději.do konce června u P. Misaře 
 

Každý pátek je od 17h. setkání mladých na faře v Katovicích, 
zažij živé společenství! 

 


