
 

Adventní akce: 
4.,11,18. 12. úterý – 6:00h. rorátní mše sv. v kostele Filipa a Jakuba v Katovicích 
21.12. pátek – adorace s možností zpovědi od 17:00 h. v kaplance v Katovicích 
22.12. sobota – sobota před čtvrtou nedělí adventní  15:00 h. Kraselov 
23.12. neděle – čtvrtá neděle adventní 
                         8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice    11:30 h. Střel.Hoštice 
 

Pořad vánočních bohoslužeb: 
24.12. pondělí – Vigilie  Slavnosti Narození Páně 
                         17:00 h. Volenice – vánoční mše svatá 
                         21:00 h. Střelské Hoštice – půlnoční  
                         23:00 h. Katovice – půlnoční 
25.12. úterý – Slavnost Narození Páně  
                           8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice    11:30 h. Střel.Hoštice 
26.12. středa  – Svátek  sv. Štěpána  
                        10:00 h. Kraselov         17:00 h. Kladruby 
29.12.  sobota   -  15:00 h. Kraselov mše svatá  
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 sv. Silvestra I.  
                          23:00 h. adorace v kostele v Katovicích 
1.1. úterý -  Slavnost Matky Boží Panny Marie + žehnání koledníkům TS 
                           8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice    11:30 h. Střel.Hoštice   
2.1. středa - 14:00 h. Volenice        
5.1.  sobota   -  15:00 h. Kraselov mše svatá  
6.1. neděle - Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři králové 
                          8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice    11:30 h. Střel.Hoštice                   
 

Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka a ve všech našich farnostech 
zima 2018 - 19 

24.12. pondělí – 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. úterý – 16:00h. Vánoční koncert  Filipojakubského sboru, kapely Voraři, 
                                     Prácheňských trubačů a dětí v kostele v Katovicích  
26.12. středa – 14:00 h. 10. Pastýřské Vánoce u sv. Anny u Kraselova  
28.12. pátek - ve 14:00 h. turnaj ve stolním fotbálku  v kaplance v Katovicích 
29.12. sobota – 16:30 h. Farní silvestr s písničkou na faře v Katovicích 
19.1.  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 2018 

 
 
 
 



Slovíčko kněze 
   „Jsem služebnice Pána, ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38) 
To je motto letošního setkání mládeže s Papežem v lednu v Panamě. 
Tento životní postoj Panny Marie, i mnoha dalších světců, se může 
stát znakem naší adventní přípravy, může být i naším celoživotním 
postojem. V první řadě vidíme Krista služebníka: přišel, aby sloužil, 
ne aby si nechal sloužit. Připravenost ke službě, je přece tak 
specifickým rysem Ježíšova působení, že ji můžeme najít prakticky 
v každé jeho činnosti. Zvláště v naslouchání Otcovu hlasu, 
v neochvějné touze být s ním a poznávat jeho vůli, v lásce ke slovu 
Božímu v Písmu svatém. Od počátku stvoření však vidíme i otce ve 
službě svému stvoření: Bůh je neustále připraven, jako každý dobrý 
otec, pomoci svým dětem naplnit své určení a dojít k radosti ve 
službě Bohu a bližním. Proto jsme neustále přitahováni a fascinováni 
Božím slovem, které je jako balzám na naši duši. 
 Život podle Božího slova a v postoji služby je tak přirozený a přináší 
pokoj, a radost. Zároveň je to v rozporu snad se vším, co hlásá 
většinová společnost, a tak i v rozporu s naší životní intuicí. Proto si 
musíme stále připomínat: Hlavní není zajištěnost, ale důvěra v Boží 
prozřetelnost. Nejdůležitější není moje spokojenost, ale spása. 
Uspokojování vlastních potřeb není Boží přikázání, ale láska k Bohu 
a k bližnímu. Druzí lidé nejsou divní a podezřelí, ale bratři a sestry. 
Bůh není vzdálený a tajemný, ale je každému z nás nablízku a slyší 
každé naše slovo. Bože jsem, tvůj služebník/služebnice, dej, ať 
naslouchám tvému slovu a v něm žiji, jako Panna Maria. Amen.   
                                                           S modlitbou P. Jenda Turek. 
 

Tříkrálová sbírka 2018 
   Tříkrálová sbírka se bude konat od úterý 1. ledna do pondělí  
   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. 

 

Benefice Společně pro Aničku již počtvrté  
14.12.2018 v KD Katovice 

       V pátek 14. prosince od 16:00 hodin se sejdeme již počtvrté, 
abychom přispěli rodině Aničky Fiedlerové, která má velmi vzácný 
genetický syndrom Phelan-McDermid. Aničce je už 7 let a protože 
poslední rok hodně vyrostla, objevila se u ní skolióza páteře a její 
kočárek už je nevyhovující. Proto letošní benefice bude zaměřena na 
doplatek na nový speciální vozíček ve výši 29 000 Kč. Pokud se nám 
podaří vybrat více, půjdou prostředky na rehabilitační pobyty. Celý 
program bude ve znamení sousedského adventu – hospodyňky mohou 
přinést cukroví na ochutnání i zabalené do benefice. Uslyšíme dudáky, 
trumpetisty, zatančí studio Orin i děti ze ZUŠ. Pro děti budou připraveny 
dílničky. Na závěr se uskuteční zábavná dárcovská aukce i tichá aukce 
fotografií z letního fotokurzu. 

 Za organizátory benefice Michal Novotný 
 

Cena charity ČR 
V letošním roce jsme získali „Cenu charity ČR.“ Bylo to pro nás velmi 
překvapivé, ale jsme za to rádi. Podle organizátorů nám byla udělena 

cena za dobrovolnickou činnost. Předání ceny se uskutečnilo v Obecním 
domě v Praze 31. října 2018. Pro naši malou charitu je to již 2. ocenění. 
To první získal v roce 2010 in memoriam pan Talián, bývalý ředitel naší 

charity.  Tuto cenu vnímáme jako ocenění našich aktivit a zároveň 
ocenění všech, kteří bez nároku na odměnu pracují pro druhé. 

 
Akce BEZ 

Betlémské světlo dovezou skauti do Strakonic v neděli 16.12. ve 12:53 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 

 
Křesťanský ples 

V sobotu 9. února 2019 se uskuteční v Katovicích 27. křesťanský ples. 
Rezervace míst na tel.č. 721 170 767. Jste všichni srdečně zváni. 

 


