
Pořad vánočních bohoslužeb: 
23.12. sobota – čtvrtá neděle adventní  15:00 h. Kraselov 
                    17:00 h. Katovice 
24.12. neděle – Vigilie  Slavnosti Narození Páně 
                         17:00 h. Volenice – vánoční mše svatá 
                         21:00 h. Střelské Hoštice – půlnoční  
                         23:00 h. Katovice – půlnoční 
25.12. pondělí – Slavnost Narození Páně  
                           8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice    11:30 h. Střel.Hoštice 
26.12. úterý  – Svátek  sv. Štěpána  
                        10:00 h. Volenice   11:30 h. Střel.Hoštice 
27.12. středa   -  Svátek Mláďátek  
  13:00 h. Střel. Hoštice,  15:00 h. Kladruby 
30.12.  sobota   -  15:00 h. Kraselov mše svatá  
31.12. neděle -  svátek Svaté rodiny ( Silvestr I. ) 
                            – obnova manželských slibů 
                            8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice    11:30 h. Střel.Hoštice  
                          23:00 h. adorace v kostele v Katovicích 
1.1. pondělí -  Slavnost Matky Boží Panny Marie  
                            8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice    11:30 h. Střel.Hoštice   
3.1. středa - 14:00 h. Volenice         
6.1. sobota - Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři králové 
                   -  15:00 h. Kraselov mše svatá 
 
Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka a ve všech našich farnostech 

zima 2017 - 18 
24.12. neděle – 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. pondělí – 16:00h. Vánoční koncert  katovického Filipojakubského sboru,  
                                          Pootavských trubačů a dětí v kostele v Katovicích  
26.12. úterý – 14:00 h. 10. Pastýřské Vánoce u sv. Anny u Kraselova  
30.12. sobota - ve 14:00 h. turnaj ve stolním fotbálku  v kaplance v Katovicích 
13.1.  sobota - v 14:00h. vánoční mše J.Jakuba Ryby při svíčkách v kostele 
       sv. Martina ve Vojnicích v podání pěveckého kostelního sboru z Radomyšle. 
 
 

Křesťanský ples 
V sobotu 10. února 2018 se uskuteční v Katovicích 26. 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 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4. číslo roku 2017 

 
 
 



Slovíčko kněze 
      Co proroci předpovídali, to se naplnilo! Nenechme si vnutit 
atmosféru Vánoc předkládanou světem - ať už je to cokoliv! Bůh 
přichází k nám! 
     Naše radostné očekávání Spasitele se vyznačuje tichostí, 
modlitbou, prožíváním Boží blízkosti. Toužíme po opravdovém 
pokoji, nebo po hezké vánoční atmosféře a romantickém prožívání 
svátků? Neusilujme o uklizené domácnosti, ale o smíření s Bohem. 
Neusilujme o krásné stromečky a jesličky, ale o setkání s Ježíšem  
ve svém srdci. Neshánějme se po dárcích, ale nechme se jím 
obdarovat. Co dělat pro dobré prožití Vánoc? Jak změnit smýšlení 
a stát se více spravedlivými? Jako Izaiáš, Jan Křtitel, Josef nebo  
i Panna Maria? 
    Pokud vnímáme Vánoce jako svátky rodiny a chceme je trávit  
s těmi nejbližšími z lidí, musíme nejprve dobu přípravy, která nám 
ještě zbývá věnovat Bohu. V touze být s ním. Udělejme si každý den 
alespoň chvilku na ticho. Půl hodinky naslouchání Ježíšovi ve svém 
srdci. Pro koho by to bylo příliš náročné, ať si k tomu vezme 
evangelium, nebo se modlí s upřímnou touhou ze svého srdce:  
"Přijď Pane Ježíši"                                                    P. Jenda Turek. 
. 

Tříkrálová sbírka 2018 
   Tříkrálová sbírka se bude konat od pondělí 1. ledna do neděle  
   14. ledna. Žehnání koledníkům bude při mších svatých 1.1. 
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 dovezou skauti do Strakonic v sobotu 16.12. 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 

Benefice pro Aničku a Kačenku již potřetí  
15.12.2017 v KD Katovice 

       Anička Fiedlerová má velmi vzácný genetický syndrom Phelan-
McDermid. Díky němu zaostává v psychomotorickém vývoji. Kačenka 
Krýdová navštěvuje katovickou školku. Díky dětské mozkové obrně trpí 
triparézou - má postižené obě nohy a levou ruku. Když se před dvěma 
lety zrodil nápad, uspořádat benefici pro Aničku, byli jsme zvědavi, zda 
získáme alespoň pár tisíc korun. Přestože bylo hodně pochybovačných 
hlasů, zkusili jsme to. A to i proto, že pro rodiče Aničky i Kačenky 
znamenají  léčebné pobyty ročně výdaje několik desítek tisíc korun. 
  Díky dobrým lidem se podařilo po oba roky shromáždit přes 40 000 Kč 
na léčení obou malých slečen. Jak je možné pomoci letos? Modlitbou, 
propagací benefice nebo osobní účastí. Letos bude benefice oživena 
zábavnou aukcí – pokud máte doma nějaký zajímavý předmět, který by 
bylo zajímavé vydražit, můžete jej nabídnout organizátorům benefice 
(stejně jako nějaký zajímavý zážitek). No a to poslední, čím je možné 
pomoci je  napéct něco sladkého pro občerstvení účastníků a 
návštěvníků  benefice. 
     Benefici organizují Michal Novotný a Lenka Zamrzlová a je součástí 
adventního odpoledne s názvem Adventu již nakrátku a blízko, 
blizoučko Štědrý den. 
Program: 
16:00 program zahájí děti z katovického souboru Otavánek 
16:15 otevření dílniček pro děti a zahájení benefice  
          Společně pro Aničku a Kačenku 
17:00 Vystoupí katovické taneční studio Orin 
17:15  Představení stepového dua Majda Himmerová a Hynek Samec 
18:00 Zábavná benefiční aukce 
18.30 Koncert skupiny Ádh Mór a Malé dudácké muziky 
          Ádh Mór je nejmladším souborem při ZUŠ Strakonice a hraje 
          keltskou muziku. V Malé dudácké kapele hrají nejmladší  
          muzikanti. Oba soubory vede učitel Pavel Reitmaier. 

 Za organizátory benefice Michal Novotný 
 

 

 


