
 

Adventní akce: 
3.,10,17. 12. úterý – 6:00h. rorátní mše sv. v kostele Filipa a Jakuba v Katovicích 
6.,13,20. 12. pátek – 6:30h. rorátní mše sv. v kostele sv. Markéty ve Strakonicích 
3. 12. úterý – 19:15h. farní rada na faře v Katovicích 
13.12. pátek – 17:00 h. adorace s možností zpovědi na faře v Katovicích 
14.12. sobota – 15:00 h. bohoslužba před třetí nedělí ad. sv. Vavřinec Kraselov 
15.12. neděle – 14:00h. adventní duchovní obnova – Jak je nám Bůh blízký 
                                     – P. Vojtěch Blažek – Rytířský sál, Strakonice 
17.12. úterý  – 17:00h. koncert školy v kostele Petra a Pavla ve Volenicích 
21.12. sobota – 17:00 h. koncert Malé dudácké muziky v kostele v Katovicích 
 

Pořad vánočních bohoslužeb: 
24.12. úterý – Vigilie  Slavnosti Narození Páně  
                       16:30 h. Volenice – mše svatá - vigilie 
                       21:00 h. Střelské Hoštice – mše sv. v noci  
                       23:00 h. Katovice – mše sv. v noci 
25.12. středa – Slavnost Narození Páně  
                           8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice  11:30 h. Střel.Hoštice 
26.12. čtvrtek  – Svátek sv. Štěpána  
    10:00 h. Kraselov         17:00 h. Kladruby – společenství v Katovicích nebude 
28.12.  sobota   -  v Kraselově mše svatá nebude 
29.12. neděle -  svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů 
                            8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice  11:30 h. Střel.Hoštice  
31.12. úterý -  svátek sv. Silvestra I.  
                          17:00 h. Katovice mše svatá na poděkování za rok 2019 
                          poté posezení na faře a před půlnocí adorace v kostele 
1.1. středa -  Slavnost Matky Boží Panny Marie + žehnání koledníkům TS 
8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice 11:30 h. Střel.Hoštice  17:00 sv. Markéta ST 
Novoroční putování – 10:00 h od sv. Markéty do kostela sv. Jana v Radomyšli  
                                    14:00 h. mše sv. 
5.1. neděle - Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři králové – žehnání vody, kadidla a křídy 

                          8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice  11:30 h. Střel.Hoštice                   
11.1.  sobota   -  15:00 h. bohoslužba v Kraselově 
12.1.  neděle   -  Svátek křtu Páně – konec vánoční doby 
          18:00 - přednáška Věda a víra – P. Marek Orko Vácha – KD Katovice 
25.1.  sobota   -  15:00 h. mše svatá v Kraselově 
26.1.  neděle   -  18:00 fara Strakonice – Jde v životě o víc? Cyklus setkání pro 
                                     hledající lidi dobré vůle o tom čemu věří křesťané. 
2.2.  neděle   -  Svátek uvedení Páně do chrámu – Hromnice - žehnání svící 
26.2.  středa   -  Popeleční středa – začátek postní doby 
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Ke svobodě Božích dětí 
 Milí přátelé, bratři a sestry, výročí 17. listopadu sice proběhlo, ale 
pamětníci jistě potvrdí, že i v těchto dnech prožíváme různá výročí toho, 
jak jsme ve společenském i osobním životě zažívali návrat demokracie  
do tehdejšího Československa. 
 Není třeba zastírat, že se nepodařilo vše, jak by si kdo představoval, 
ale jak nám připomněla paní Dana Němcová při přednášce ve Strakonicích 
– 100 procentní bude až Boží království. Není ale ani pravdou, že je vše 
horší, než bylo. Mnoho přijímáme po třiceti letech naprosto samozřejmě, a 
když vyprávíme dnešním dětem, co a jak chodilo, mnohdy si uvědomíme, 
že tomu ani nemohou rozumět. Svobodné rozhodování na nás klade 
nároky a přináší zodpovědnost, přece se v něm uskutečňuje značná část 
naší lidské důstojnosti. 
 Tyto skutečnosti jsme si připomínali i děkovnou národní poutí do 
Říma, které se zúčastnil také autobus poutníku z našeho vikariátu. Oproti 
Anežčině svatořečení nemusel nikdo z nás řešit, jestli nás  
do Itálie pustí, nikdo nemusel na výslechy apod. Zažívali jsme radost na 
místech, kde jsme se setkávali při společných bohoslužbách, připomněli 
jsme si kromě sv. Anežky také sv. Jana Pavla II., papeže, který nejen 
svatořečil tuto českou princeznu, ale měl velký podíl na pádu komunismu 
v Evropě. Působivě zněla česká hymna po modlitbě u oltáře sv. Václava. 
Neméně silná byla zastavení na dalších místech, ať už spojených 
s dějinami našeho národa nebo se svědectvím víry jako takové. Opravdu, 
je zač děkovat. Znovu jsem si uvědomil, že putování není zájezd. Nebojme 
se jezdit na poutě i tam, kde už jsme byli – Pán nás osloví opět nově. Něco 
připomene, k něčemu povzbudí. 
 Vstupujeme do adventu a máme před sebou vánoční svátky.  
I to je znovu cesta, která se nám otevírá. Vydejme se na ni, aby nám mohlo 
zazářit nově světlo naděje, spásy a života!  
K tomu ze srdce žehnám.                                         Roman Dvořák, farář 
 

Večery chval ve Strakonicích: 
27.1. pátek   -  18:30 – Večer chval - sv. Markéta – Strakonická farní kapela 
24.1. pátek   -  18:30 – Večer chval - sv. Markéta  
14.2. pátek   -  18:30 – Večer chval - sv. Markéta  

Křesťanský ples 
V sobotu 1. února 2020 se uskuteční v Katovicích 28. křesťanský ples. 

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

 

Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka a ve všech našich farnostech zima 
2019 - 20 

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– 16:00h. Vánoční koncert Filipojakubského sboru, kapely Voraři, 
               Prácheňských trubačů, Veselé dudácké muziky a dětí v kostele v Katovicích  
26.12. čtvrtek – 14:00 h. 11. Pastýřské Vánoce u sv. Anny u Kraselova 
27.12. pátek - ve 13:00 h. turnaj ve stolním fotbálku  v kaplance v Katovicích  
30.12. pondělí – 15:30h. Vánoční hraní Adama Václava Michny – Václav Růžek 
11.1.  sobota - v 16:00h. vánoční mše J.Jakuba Ryby při svíčkách v kostele 
       sv. Martina ve Vojnicích v podání pěveckého kostelního sboru z Radomyšle. 

 

Jde v životě o víc? 
Jedná se o cyklus deseti setkání nad základními tématy křesťanského poselství a víry. 
Cílovou skupinou jsou lidé, kteří se dosud moc  
(nebo nic) o křesťanství nedozvěděli z jakéhokoli důvodu. Forma 
je připravena tak, aby pro ně byla přívětivá. Pokud o někom hledajícím víte, určitě jej 
pozvěte. Možná tentokrát odmítne a pozvání přijme  
až někdy příště, ale je to veliká pomoc pro náš úkol plynoucí ze křtu, totiž že máme 
být svědky víry. Někdy na to sami nestačíme, ale pozvat někoho lze. Určitě je 
vhodně se za dar víry pro tyto lidi modlit – třeba i dříve, než je pozveme. 
Setkání budou vždy v neděli počínaje 26.1.2020 v 18:00, fara Strakonice.  
Informace: www.farnost-strakonice.cz  
Přihlášky: Petr Dvořák 607 638 324; dvorakpetr@hotmail.com 

 

Tříkrálová sbírka 2020 
Tříkrálová sbírka se bude konat od středy 1. ledna do úterý 14. ledna. 

Žehnání koledníkům bude při mších svatých 1. 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. 
 

Akce BEZ 
Betlémské světlo dovezou skauti do Strakonic v sobotu 21.12. ve 12:51  

na vlakové nádraží. V kostelech bude světlo v neděli 22.12. po mši svaté.  
Pro vaši obec či rodinu je možné domluvit  

s M. Čapkem po tomto datu (tel. 607 126 856) 
 

Bližší informace na www.katovice.charita.cz a www.farnost-strakonice.cz  


