
Pořad adventních a vánočních bohoslužeb: 
22.12. neděle – 4. neděle adventní 8:30 Katovice (v kaplance - P. Misař) 
                                                      10:00 Volenice (P.Brožka) 
                                                      11:30 Střelské Hoštice (P.Brožka) 
24.12. úterý – Vigilie  Slavnosti Narození Páně  
                         22:00 h. Střelské Hoštice – půlnoční (P.Brožka) 
25.12. středa – Slavnost Narození Páně  
                         8:30 h. Katovice         (v kostele, P.Brožka + P.Misař) 
                        10:00 h. Volenice        (P.Brožka) 
                        11:30 h. Střel.Hoštice  (P.Brožka) 
26.12.  čtvrtek  – Svátek  sv. Štěpána  8:30 h. Katovice (v kaplance – P. Misař)                           
27.12.  pátek   - Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty   
                          8.30 h. Katovice (v kaplance – P. Misař)   
28.12. sobota  –  Svátek svatých mláďátek, mučedníků  
         8:30 h. Katovice (v kaplance – P. Misař)  15:00 h. Kraselov b.sl. (bratr laik) 
29.12. neděle -  Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů 
                          8:30 h. Katovice         (v kostele, P.Brožka + P.Misař) 
                        10:00 h. Volenice         (P.Brožka) 
                        11:30 h. Střel.Hoštice   (P.Brožka) 
  1.1. středa -  Slavnost Matky Boží Panny Marie  
                         17:00 h. Katovice (v kaplance – P.Misař) světový den modliteb za mír    
2.1. čtvrtek -    17:00 h. Katovice  (v kaplance – P.Misař)        
5.1. neděle –  2. neděle po Narození Páně  
                        8:30 Katovice             (v kaplance) 
                      10:00 Volenice             (bratr laik) 
                      11:30 Střelské Hoštice (bratr laik)  
6.1. pondělí - Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři králové 17h. Katovice (v kaplance)       
Každý čtvrtek přede mší svatou od 16:30 je na faře možnost svátosti smíření, 
nebo na požádání kdykoliv. Zpovídat se bude i při B.s.na faře 24.12. v Katovicích. 

 

Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka a ve všech našich farnostech 
zima 2013 - 2014 

21.12. sobota - v 19h. kající pobožnost v Katovicích v kaplance možnost sv. zpovědi 
24.12. úterý – od 14-15 h. „Betlémské světlo“ před kostelem v Katovicích 

 14:30 budeme společně zpívat koledy zapomenuto nebude ani na tradiční svařák a čaj 
25.12. středa – v 16:00h. Vánoční koncert  Pootavských trubačů, dětí 
                                      a Katovického kostelního sboru v kostele v Katovicích  
26.12. čtvrtek – 14:00 h. 7. Pastýřské Vánoce u sv. Anny u Kraselova  
  4.1.  sobota - v 16:00h. vánoční mše J.Jakuba Ryby při svíčkách v kostele 
        sv Martina ve Vojnicích v podání pěveckého kostelního sboru z Radomyšle. 

 

      
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 

4. číslo roku 2013 

 
 
 
 



Drazí věřící, 
  opět se přiblížil čas vánoční a s ním atmosféra očekávání. Advent nás učí 
čekat na Pána, tak jako Maria čekala na ten okamžik, kdy pohlédne do očí 
Božímu Synu. Jak odlišný je to způsob očekávání od těšení se na dárky! 
„Já bych chtěl od Ježíška...“ 
  Nedávno jste mi všichni přáli hodně zdraví... a pak přišla chvíle zkoušky, 
takže jste se za moje zdraví museli modlit. Moc vám za to děkuji! Je to jen 
důkaz o tom, že máme s vírou prosit Boha jen za to, co skutečně 
potřebujeme – teprve když něco ztratíme, co nám pokorně a samozřejmě 
sloužilo, objevíme pravé hodnoty, které se nedají koupit. V nemocnici  
se mi na 17 dní stala postel kazatelnou – musel jsem odpovídat na všetečné 
otázky několika pacientů, kteří se na tom pokoji vystřídali, ale zvláště 
jednomu zvědavému dědečkovi, který se mezi chrápáním ptal na kde co  
a kde koho... Všechno má smysl – i nemoci, které lidi sbližují, soucit 
 a pravá křesťanská láska – to jsou ty dary nejpotřebnější.  
I mučedníci jsou „semenem křesťanů“. 
  Tak co si mám přát od Ježíška? Já bych chtěl..., aby mi dal ještě 
pokornější srdce, větší víru a nekompromisní lásku k lidem...  
Totéž vyprošuji vám. Pokojné svátky všem lidem dobré vůle! 
                                                                                           Pater Petr 
 
  Během vánočních svátků nám přijede pomáhat P. Stanislav Brožka,  
který studuje v Římě a přijede na svátky domů. Upozorňuji na mše svaté, 
které budou slaveny v katovickém kostele a na ty, které budou v kaplance  
– viz rozvrh.  
  A děkuji za nás všechny Michalu Novotnému a Jindrovi Zdráhalovi  
za upřímné nasazení do slavení neděle – Dne Páně – v ostatních farnostech 
bohoslužbou slova. Je to významná pomoc v situaci, kdy je kněží málo. 
Nastává doba, kdy si na službu laiků v církvi musíme zvyknout. Slavení 
neděle i bez kněze je závazné! Farnost zůstává farností, třebaže bez 
permanentní přítomnosti kněze. Bohoslužba slova je tou částí liturgie,  
na které se věřící mají a z titulu křtu musí účinně zapojit. Prosím, abyste  
to vzali na vědomí a nepřestávali slavit neděli s těmito bratry, kteří se 
nezištně zapojili do služby. Tím hlavním v neděli je mezi  námi přítomný 
Bůh, pan farář má po biskupovi až další místo! Zůstaňme věrní, díky. 
                                                                                           Pater Petr 
 

Přání farní charity  
         Zdravíme všechny čtenáře zpravodaje. Naše farní charita, která existuje 
již od roku 1995 a je založena na kořenech slova caritas. Toto slovo bývá 
překládáno, jako „milosrdná láska“, ale v latině má význam také „ drahota, 
nebo cennost“. Tyto významy napovídají, že charita má být vyjádřením 
touhy pomáhat druhým, která je v dnešní době velmi cenná. Proto chceme 
touto cestou poděkovat všem, kteří v naší charitě dobrovolně pomáhají 
pilnou prací, službou druhým a modlitbou za naše aktivity. Víme, 
 že takových lidí není málo a láska je zakořeněna v srdci každého člověka.  
         Jak praví antifona: "Ubi caritas, deus ibi est" ( "kde je opravdová 
láska, tam přebývá Bůh"). Proto vám přejeme ze srdce požehnané svátky 
vánoční, nový rok a  otevřené srdce pro druhé.     
                                                   Za Farní charitu Katovice Miroslav Čapek 
 

Papežská misijní díla 
Během letního setkání dětí na faře ve Volenicích se vyráběly věci na 
prodejní jarmark pro PMD, který proběhl 5. 10. v Českých Budějovicích při 
diecézní pouti dětí. Výrobky, které se neprodaly, jsme nabídli v Katovicích a 
ve Volenicích. Celkem jsme v našich farnostech prodaly výrobky za  
2 600 Kč (Volenice 969 Kč, Katovice 1631Kč).  

Všem, kteří na PMD přispěli děkujeme za podporu. 
 

Tříkrálová sbírka 2014 
Tříkrálová sbírka se bude konat od středy 1. ledna do úterý 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, postižené a potřebné a na volnočasové aktivity v našich 
farnostech. Žehnání koledníků bude  6.1. při mši sv.v Katovicích v 17h. 

 

Křesťanský ples 
V sobotu 1. února 2014 se uskuteční v Katovicích 22. křesťanský ples. 

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

Akce BEZ 
Betlémské světlo pro vaši obec či rodinu je možné domluvit 

 s M. Čapkem po 21.12. ( tel. 607 126 856 ) 
Přednášky a besedy v lednu a únoru budou ještě upřesněny 

 

Požehnané svátky všem! 


