
Pořad adventních a vánočních bohoslužeb: 
17.12. sobota - v 17h. adorace v Katovicích v kaplance a možnost sv. zpovědi  
24.12. sobota – Vigilie  Slavnosti Narození Páně 
                         17:00 h. Volenice – vánoční mše svatá 
                         21:00 h. Střelské Hoštice – půlnoční  mše svatá 
                         23:00 h. Katovice – půlnoční  mše svatá 
25.12.neděle – Slavnost Narození Páně  
                          8:30 h. Katovice      10:00 h. Volenice     11:30 h. Střel.Hoštice   
26.12. pondělí  – Svátek  sv. Štěpána  
                          8:30 h. Katovice     10:00 h. Kraselov     11:30 h. Střel.Hoštice   
28.12. středa  –  svátek Mláďátek Betlémských  
                         13:00 h. Střelské Hoštice 
                         15:00 h. Kladruby 
30.12. pátek   -  Svátek Svaté rodiny  
31.12. sobota -  památka papeže Silvestra I 
                         15:00 h. Kraselov  
                         17:00 h. Katovice mše svatá a ve 23:00 h. adorace v kostele 
1.1. neděle - Slavnost Matky Boží Panny Marie – obnova manželských slibů 
                        8:30 h. Katovice     10:00 h. Volenice        11:30 h. Střel.Hoštice      
3.1. úterý  –   17:00 h. Katovice     
4.1. středa  –  14:00 h. Volenice 
6.1. pátek - Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři králové  
                      17:00 h. Katovice + žehnání koledníkům          

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

zima 2016 - 17 
24.12. sobota – 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. neděle – v 16:00h. Vánoční koncert  katovického Filipojakubského sboru,  
                                          Pootavských trubačů a dětí v kostele v Katovicích  
26.12. pondělí – 14:00 h. 10. Pastýřské Vánoce u sv. Anny u Kraselova  
30.12. pátek  - ve 14:00 h. turnaj ve stolním fotbálku  v kaplance v Katovicích 
31.12. sobota – 18:00 h. farní silvestr v kaplance na faře v Katovicích  
                         23:00 h. adorace v kostele Filipa a Jakuba 
14.1.  sobota - v 16:00h. vánoční mše J.Jakuba Ryby při svíčkách v kostele 
       sv. Martina ve Vojnicích v podání pěveckého kostelního sboru z Radomyšle. 
 

Křesťanský ples 
V sobotu 4. února 2017 se uskuteční v Katovicích 25. křesťanský ples. 

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

      
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
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Slovíčko kněze 
     Příprava na Vánoce je zcela jistě pro každého z nás důležitá. 
Kdybychom tak ještě uměli poznat čím pro nás vánoční čas skutečně 
je. Víme, že se narodil Ježíšek - miloučké Jezulátko v jesličkách  
z Betléma je jistě ústředním bodem našeho slavení. Nikdo z nás se 
mu však ve skutečnosti nechce podobat. Nikdo z nás by nechtěl  
být na jeho místě. Možná toužíme po rodinné pohodě a po té "pravé" 
atmosféře rodinného společenství, ale vánoční drama svaté rodiny  
je klidu a pohodě vlastně na hony vzdálené. Vybíráme si ty části 
Bible, které jsou přijatelné a hezké: Zpěvy andělů, bílé ovečky 
a dárky orientálních tajemných králů. 
            Připravujeme před svátky naše domácnosti a celé prostředí, 
abychom se měli dobře a aby byli všichni členové rodiny spokojení. 
Děti píší Ježíškovi o dárky a dospělí se modlí k Ježíši, aby to letos 
všechno dobře dopadlo. Pro sebe máme mnoho přání a tužeb,  
ale málokoho napadne dát nějaký dárek Ježíškovi a snad už vůbec 
nikoho nenapadne pokusit se Ježíše a svatou rodinu následovat.  
Můžeme tedy využít příležitost, znovu číst evangelium o příchodu 
Božího Syna na svět, zcela jiným způsobem. Prostě žít podle příkladu 
svaté rodiny v tomto světě a v naší době. Nejprve si uvědomit  
a prorozjímat, jak se chovali a co dělali Maria, Josef i Ježíš. Jaký 
význam to má pro mě, pro církev, pro svět. Nejdůležitější otázka 
však následuje: Jak žít podle jejich příkladu? Jak žít podle příkladu 
Marie, která nepropadá panice, ale pomáhá a povzbuzuje, kde je 
potřeba? Jak žít podle příkladu svatého Josefa, který Boží názor  
na věc považoval za důležitější, než svoje vlastní přesvědčení. Jak žít 
podle příkladu vtěleného Slova, tak křehkého a zranitelného, 
vykázaného do chlívku? Jak jej následovat v této hluboké pokoře?  
       Vánoční příběh není jen zajímavým vyprávěním z historie!   
Je to příběh každého z nás! Jestliže není, potom naše Vánoce nejsou 
křesťanské. Skutečně křesťanské svátky nás přibližují k Bohu a učí 
nás žít v Boží přítomnosti a podle jeho vůle. Opravdu krásné Vánoce 
jsou takové, ve kterých jsme se něco naučili o sobě a cestě k Ježíši,  
i kdyby takové zjištění nebylo příjemné nebo prožité podle našich 
představ.                                                                      P. Jenda Turek. 

               Od adventu po Tři krále a benefice Společně pro děti.  
Na pátek 16. prosince se chystá druhý ročník předvánočního pořadu pro všechny  
z Katovic a okolí. Od tří hodin odpoledne budou připraveny dílničky pro děti,  
vystoupí místní děti z tanečního kroužku Otavánek a taneční skupiny Orin a večer 
zakončí vánoční koncert dětského folklórního souboru Prácheňáček a koledy 
v podání Malé dudácké muziky ZUŠ Strakonice. Srdečně zve městys Katovice,  
vstup je opět volný.    V rámci programu se uskuteční druhý ročník benefice 
„Společně pro …“. Díky štědrosti všech, kdo se zapojili v loňském roce, jsme 
společně vyslali Aničku Fiedlerovou na speciální procedury do lázní ne jednou,  
ale hned dvakrát! I letos chceme pamatovat na někoho, kdo na startu života neměl 
tolik štěstí jako většina ostatních. Výnos letošní benefice je určen především pro 
Kačenku Krýdovou, skoro čtyřletou holčičku, která navštěvuje katovickou školku 
 a která díky dětské obrně trpí spastickou triparezou a to jak nožiček, tak levé 
ručičky. K tomu, aby mohla jednou chodit, jak všichni doufají, jí pomáhají  
procedury v oblečku „thera-suit“ v Centru Hájek a cena těchto pobytů se pohybuje 
v řádech desetitisíců. Především na úhradu těchto nákladů bude letošní benefice 
zacílena. Pokud chcete zažít příjemné odpoledne a večer nezapomeňte v pátek  
16. prosince přijít do katovického kulturního domu. Pokud byste se chtěli do  
benefice nějak zapojit, zatím se aktivně účastní učitelé a děti ze ZŠ a MŠ Katovice  
a přátelé a známí Kačenky, obraťte se na Lenku Zamrzlovou nebo Michala 
Novotného, kteří benefici organizují. Přispět můžete něčím do benefičního 
jarmarku, připravit občerstvení nebo celou aktivitu podpořit účastí či modlitbou. 
                                                  Michal Novotný 
 
 
 

Tříkrálová sbírka 2017 
Tříkrálová sbírka se bude konat od neděle 1. ledna do  neděle 15. ledna. 
Žehnání koledníkům bude při mši svaté v pátek 6.1. v 17h. v Katovicích. 
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. 
Akce BEZ 

Betlémské světlo dorazí do Strakonic v sobotu 17.12. ve 12:51 na vlakové 
nádraží. Pro vaši obec či rodinu je možné domluvit  

s M. Čapkem po tomto datu  ( tel. 607 126 856 ) 
13.2. pondělí – 19:00 h. beseda s názvem Postel, hospoda, kostel,  
                       s knězem Zbigniewem Czendlikem v KD V Katovicích. 

Další přednášky a besedy v lednu a únoru budou ještě upřesněny 
 


