
Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka a ve všech našich farnostech 
zima 2012- 2013 

  1.12. sobota – v16h. Dětská dudácká muzika v KD v Katovicích  
               17h. žehnání adventních věnců a rozsvícení vánočního stromu - náměstí 
  2.12. neděle –  v 16h. Mikulášská besídka s divadlem v KD v Katovicích 
21.12. pátek  - v 18h. kající pobožnost v Katovicích – možnost sv. zpovědi 
24.12. pondělí – od 14-15 h. „Betlémské světlo“ před kostelem v Katovicích 

                     zapomenuto nebude ani na tradiční svařák a čaj  
25.12. úterý – v 16h. Vánoční koncert  Pootavských trubačů, dětí 
                                      a Katovického kostelního sboru v kostele v Katovicích  
26.12. středa – 14:00 h. Pastýřské Vánoce u sv. Anny u Kraselova na téma 
                              „Splněná přání“ (Živý betlém, dětské vystoupení,  
                              cukrářské výrobky a strom splněných přání) 
29.12. sobota  - turnaj ve stolním fotbale a stolním tenise ve 13 h. na faře v Katovicích. 

Každý pátek je fara v Katovicích otevřena mladým od 17h.  
Jste  srdečně zváni! 

 

Pořad adventních a vánočních bohoslužeb: 
6.12. čtvrtek – Slavnost sv. Mikuláše, patrona diecéze 17:00 h. Katovice 
24.12. pondělí – Vigilie  Narození Pána Ježíše  
                         21:00 h. Volenice - půlnoční 
25.12. úterý – Slavnost Narození Pána Ježíše  
                         8:30 h. Katovice    
                        10:00 h. Volenice  
                        11:30 h. Střel.Hoštice 
26.12. středa – Svátek  sv. Štěpána  14:00 h. Volenice                            
27.12.čtvrtek - Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty  17:00 h. Katovice    
28.12.pátek –  Svátek svatých mláďátek, mučedníků    
                         13:30 h. Střelské Hoštice   
29.12. sobota -  mše svatá s nedělní platností 15:00h Kraselov 
30.12.neděle - Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů 
                         8:30 h. Katovice    
                        10:00 h. Volenice  
                        11:30 h. Střel.Hoštice 
31.12. pondělí -  Svátek svatého Silvestra I. 
                         21:00 h. silvestrovské spolčo na katovické faře nejen pro mladé  
                         23:45 h. adorace v kostele   
1.1. úterý -  Slavnost Matky Boží Panny Marie  
                         17:00 h. Katovice  světový den modliteb za mír       
                  

      
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 

 
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.číslo roku 2012 

 
 
 
 



SLOVÍČKO KNĚZE 
 

ROK VÍRY = KROK VÍRY 
  Drazí farníci, když nedávno zemřela moje příbuzná, začal jsem 
přemýšlet o tom, co bych na jejím pohřbu řekl... Třeba: "Je dobře  
se se smrtí spřátelit, než se ona začne chtít přátelit s námi. Než po nás 
zbude jen prázdná a unavená skořápka," jak řekl biolog a filosof 
Stanislav Komárek. Nebo Pavlův výrok: „Víme totiž, až bude stržen 
stan, v kterém tady na zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné.  
Ne dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi“ (2Kor 5,1). 
Papež Benedikt XVI. Apoštolským listem Porta fidei vyhlásil Rok 
víry – a to něco znamená! Jeho oslava začala 11. října 2012 a skončí  
24. listopadu 2013 v den slavnosti Ježíše Krista Krále.  
  Benedikt říká: Vstoupit do brány víry znamená vydat se na cestu, 
která trvá po celý život. Tato cesta začíná křtem, díky němuž smíme 
Boha nazývat Otcem, a končí tehdy, když skrze smrt projdeme  
do věčného života. Celá církev se musí jako Kristus vydat na cestu  
z pouště na místo života, k přátelství s Božím Synem, k Tomu, který 
dává život, a to život v plnosti. Často se ale stává, že křesťané mají 
větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti. 
Slova apoštola Petra představují konečný pohled na víru: „A proto 
budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas 
všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než 
pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví 
Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, 
ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato 
budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, 
totiž spásy duše“ (1Petr 1,6–9). Kéž tento Rok víry znovu utvrdí náš 
vztah s Kristem, neboť jedině v něm se skrývá jistota, s níž můžeme 
hledět do budoucnosti, a jedině v něm se skrývá záruka skutečné 
 a trvalé lásky. Jedině v Kristu můžeme hledět do budoucnosti.    
  A tak přeji každému i sobě, abychom uměli kráčet v síle víry po 
celý život tak, aby se víra stala tou jedinou silou, kterou v situaci 
úplné tělesné slabosti vykročíme do věčnosti... Kéž je Rok víry 
dalším KROKEM!  
                        Bůh vám k němu žehnej. P.P.Misař 

Přání farní charity  
 Přiblížil se nám adventní čas a za krátkou dobu budeme slavit Vánoce a 
začátek nového roku. Jako každý rok, tak i letos v tomto čase se zamýšlíme nad 
tím, co se během celého roku událo a co jsme prožili. 
            Na začátku roku Charita pořádala ,,Tříkrálovou sbírku" a poté začátkem  
února již 20. Křesťanský ples. V březnu se konalo předvelikonoční setkání našich 
starších v kulturním domě v Katovicích a červnu slavnost ,,Božího Těla“. Tradičně 
se také konaly sportovní aktivity pro celou rodinu na katovické farní zahradě. 
Pomohli jsme rodinám, které se starají o své nemohoucí na lůžko upoutané členy. 
Dále se uskutečnilo mnoho menších akcí, které buď charita pořádala nebo se na 
nich podílela.Tyto aktivity byly financovány z výtěžku plesu, Tříkrálové sbírky a 
Městysem Katovice. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří nám s přípravou a s 
průběhem akcí pomáhali, protože nebýt všech dárců, ochotných rukou a 
otevřených srdcí by se  nedalo smysluplně dělat vůbec nic. 
            Závěrem bych Vám všem chtěla ještě jednou poděkovat za pomoc a popřát 
Vám všem krásné a požehnané Vánoce a hojnost Božího požehnání v novém roce 
2013.  Na shledání na některých akcích, které budeme pořádat v příštím roce se 
těší  
                             ředitelka Alena Navrátilová a členové charity 
 

Tříkrálová sbírka 2013 
Tříkrálová sbírka se bude konat od úterý 1. ledna do pondělí 14. ledna. 

Prosíme o vaši štědrost pro koledníky Tříkrálové sbírky, kteří v této 
době budou procházet v našich obcích. Výtěžek sbírky bude věnován na 

domácí péči o seniory a postižené, potřebné a na volnočasové aktivity 
v našich farnostech. 

 

Křesťanský ples 
V sobotu 9. února 2013 se uskuteční v Katovicích 21. křesťanský ples. 

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

 

Akce BEZ 
Mikulášská besídka v neděli 2.12. od 16:00 h. v kulturním domě 

v Katovicích. 
Betlémské světlo pro vaši obec či rodinu je možné domluvit 

 s M. Čapkem po 22.12. ( tel. 607 126 856 ) 
Přednášky a besedy v lednu a únoru budou ještě upřesněny 

 

Požehnané svátky všem! 


