
Pořad adventních a vánočních bohoslužeb: 
18.12. čtvrtek - v 17h. adorace v Katovicích v kaplance a možnost sv. zpovědi 
23.12. úterý – mše svatá v 17:00 Katovice  
24.12. středa – Vigilie  Slavnosti Narození Páně  
                         22:00 h. Volenice – půlnoční  
                         24:00 h. Katovice – půlnoční 
25.12. čtvrtek – Slavnost Narození Páně  
                         8:30 h. Katovice      10:00 h. Volenice        11:30 h. Střel.Hoštice   
26.12.  pátek  – Svátek  sv. Štěpána  
                          8:30 h. Katovice     10:00 h. Volenice        11:30 h. Střel.Hoštice   
27.12.  sobota   - Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty   
                          15:00 h. Kraselov   
28.12. neděle  –   Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů 
                          8:30 h. Katovice     10:00 h. Volenice         11:30 h. Střel.Hoštice   
31.12. středa -  Silvestr 
                         14:00 h. Volenice mše svatá  
                          23:00 h. Katovice adorace v kostele 
1.1. čtvrtek -  Slavnost Matky Boží Panny Marie – Den modliteb za mír  
                        8:30 h. Katovice     10:00 h. Volenice         11:30 h. Střel.Hoštice      
2.1. pátek -    13:00 h. Střelské Hštice        
4.1. neděle –  2. neděle po Narození Páně  
                       8:30 h. Katovice     10:00 h. Volenice         11:30 h. Střel.Hoštice      
6.1. úterý - Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři králové 17h. Katovice         

 
Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka a ve všech našich farnostech 

zima 2014 - 15 
21.12. neděle - v 15h. koncert žesťového kvinteta „5x Zavřel“  
                         v kostele v Katovicích 
24.12. středa – 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. čtvrtek – v 16:00h. Vánoční koncert  Katovického kostelního sboru,  
                                           Pootavských trubačů a dětí v kostele v Katovicích  
26.12. pátek – 14:00 h. 8. Pastýřské Vánoce u sv. Anny u Kraselova  
27.12. sobota - ve 14h. turnaj ve stolním fotbálku a pingpongu v kaplance v Kat. 
31.12. středa – 20:00 h. farní silvestr v kaplance na faře v Katovicích  
                         23:00 h. adorace v kostele Filipa a Jakuba 
24.1.  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 2014 

 
 
 
 
 
 
 



 
Drazí farníci, 

naléhavě se připojuji k prosbě vašeho pana faráře z minulého čísla: 
Modlete se za synod o rodině – právě ve vašich rodinách. Naše 
rodiny mohou být ostatním svědectvím opravdového křesťanského 
života. To začíná a vyvěrá ze společné modlitbě v rámci rodiny.  
Vím, že mnoho našich rodin se ke společné modlitbě neschází také 
 z důvodu nevíry některých členů rodiny. To vám však nemůže 
zabránit tím více takovým členům rodiny prokazovat lásku, otevřené  
a srdečné přijetí, odpuštění... (zatrpklostí, a projevováním smutku 
nikoho neobrátíme). Víra je dar, o který se musíme starat, ne však 
 u druhých ale u sebe samých. 
Tento rok vyhlásil papež František rokem zasvěceného života.  
Je to pro nás veliká výzva. Pro mladé: Vzepřít se současnému trendu 
nevázanosti a věnovat svůj život službě církvi na trvalo. Pro rodiče: 
Snést představu, že nebudou vnoučátka, že jejich dcera/syn bude mít 
jinou „rodinu“. Zasvěcený život však není jen pro mnichy.  
Zasvětit – dát svůj život Kristu je povoláním každého křesťana.  
Svatý otec doslova říká: „Učiňte Krista středem svého života“.  
Vždyť jsme jemu dali svůj život již při křtu. A obnovujeme toto své 
odevzdání, když namáčíme prsty do kropenky a žehnáme se křížem; 
při tom si připomínáme, že jsme takto odevzdali Pánu Ježíši své děti 
– nepatří nám, ale Bohu! Nepatříme sami sobě, ale Bohu! 
 Takto žijeme své zasvěcení i v sekulárním životě.  

                                                                                    P. Jenda. 
 
„Maria, žena, která nazírá Boží tajemství ve světě a v dějinách, 
milující žena připravená pohotově pomoci druhým (srov. Lk 1,39) 
 a proto také vzor každého učedníka-misionáře ať nás doprovází v 
tomto Roce zasvěceného života, který skládáme před její mateřský 
zrak.“ 
 
Pro inspiraci:http://teologietela.paulinky.cz/dokumenty/dokument/Vita-consecrata.html 
 
 

Velká změna v našich farnostech 
         V našich farnostech došlo od začátku listopadu k velké změně.  Pater Petr 
Misař odešel do Vimperka a my jsme dostali nového duchovního pastýře patera  
Jana Turka. Pan farář pochází z Prachatic ze starousedlické rodiny, která si prošla 
persekucemi v padesátých letech. Má dva bratry a studoval ve Volyni na pekaře.  
Po maturitě šel do semináře v Praze a rok sloužil u sester Boromejek u dlouhodobě 
nemocných v Řepích. 24.6.2006 ho vysvětil biskup Jiří Paďour. Má rád horolezení, 
četbu a dobrý film. Byl kaplanem v katedrále v Č.B. Působil v Sušici  a v Táboře. 
Z Tábora přišel sem k nám, za což jsme moc vděční. Doufáme, že se mu u nás bude 
líbit a že budeme pro něho dobrými farníky a on pro nás inspirujícím pastýřem. 
Vyprošujeme oběma kněžím hodně Božích milostí, radosti a klidu v srdci.          
                                                     Za Farní charitu Katovice Miroslav Čapek 
 

Sbírka na pomoc trpícím  
na Blízkém východě, v Africe a na Ukrajině 

Na výzvu Papeže Františka a našich biskupů zaslala farní charita výtěžek Svatopostní 
sbírky na konto celonárodní sbírky na pomoc lidem trpícím na Blízkém východě, 
v Africe  na Ukrajině.  Celková částka odeslaná na toto konto je 3 959 Kč.  
Všem, kteří na Svatopostní sbírku přispěli a modlí se za mír na světě, děkujeme. 
 

Tříkrálová sbírka 2015 
Tříkrálová sbírka se bude konat od čtvrtka 1. ledna do  středy 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. 
 

Křesťanský ples 
V sobotu 7. února 2015 se uskuteční v Katovicích 23. křesťanský ples. 

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

Akce BEZ 
Betlémské světlo dorazí do Strakonic v sobotu 20.12. ve 12:51 na vlakové 

nádraží. Pro vaši obec či rodinu je možné domluvit s M. Čapkem po 
tomto datu  ( tel. 607 126 856 ) 

Přednášky a besedy v lednu a únoru budou ještě upřesněny 
 

Požehnané svátky všem! 


