
 

Adventní akce: 
1.,8,15., 22. úterý – 6:00h. rorátní mše sv. v kostele Filipa a Jakuba v Katovicích 
4.,11,18. 12. pátek – 6:30h. rorátní mše sv. v kostele sv. Markéty ve Strakonicích 
18.12. pátek – 17:00 h. adorace s možností zpovědi na faře v Katovicích 
19.12. sobota – 15:00 h. bohoslužba před třetí nedělí ad. sv. Vavřinec Kraselov 
 

Pořad vánočních bohoslužeb: 
24.12. čtvrtek – Vigilie  Slavnosti Narození Páně  
                       15:00 h. Katovice – mše svatá - vigilie  
                       16:30 h. Volenice – mše svatá - vigilie 
                       21:00 h. Střelské Hoštice – mše sv. v noci 
25.12. pátek – Slavnost Narození Páně  
                           8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice  11:30 h. Střel.Hoštice 
26.12. sobota  – Svátek sv. Štěpána  
                          8:30 h. Katovice, 10:00 h. Kraselov          
27.12. neděle -  Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů 
                            8:30 h. Katovice, 10:00 h. Volenice, 11:30 h. Střel. Hoštice  
31.12. čtvrtek -  svátek sv. Silvestra I.  
                          17:00 h. Katovice mše svatá na poděkování za rok 2020 
                          a prosba za zemřelé v letošním roce 
1.1. pátek -  Slavnost Matky Boží Panny Marie  
                     8:30 h. Katovice, 10:00 h. Volenice 11:30 h. Střel. Hoštice   
3.1. neděle – 2. neděle po Narození Páně – Nejsvětější jméno Ježíš 
                      8:30 h. Katovice, 10:00 h. Volenice, 11:30 h. Střel. Hoštice    
5.1. úterý -  Vigilie Slavnosti Zjevení Páně – sv. Tři králové – žehnání vody, … 

                          17:00 h. Katovice                                    
6.1. středa -  Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři králové – žehnání vody, kadidla a křídy 

                          14:00 h. Volenice                     
9.1.  sobota   -  15:00 h. bohoslužba v Kraselově 
10.1.  neděle   -  Svátek křtu Páně – konec vánoční doby 
                           8:30 h. Katovice, 10:00 h. Volenice  11:30 h. Střel.Hoštice  
2.2.  úterý   -  Svátek uvedení Páně do chrámu – Hromnice - žehnání svící 
                       17:00 h. Katovice mše svatá 
17.2.  středa   -  Popeleční středa – začátek postní doby 
                          14:00 h. Volenice, 17:00 h. Katovice mše svatá 
Všechny bohoslužby podléhají státním předpisům pro setkávání lidí v době 
nouzového stavu. Sledujte, proto prosíme aktuální situaci v době pandemie. 
Mše svaté jsou stále slouženy a vyprošujeme požehnání všem lidem v našich 

farnostech i když nemohou být fyzicky na bohoslužbách. 
 

      
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 
Katovice,  Stř.Hoštice a  Volenice 

 

 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 

4. číslo roku 2020 

 
 



 

Nejistá doba? 
       
     Ano, moji milí, tato doba je nejistá. Nevíme, co zítra bude možné 
a co ne. Půjdou-li děti do školy, nebo budou muset své učitele 
sledovat jen na displejích svých mobilních telefonů; zda je rozumné 
a zodpovědné navštívit své blízké či naopak. Jestli stihnu být doma 
na určenou hodinu zákazu vycházení, což nikdo od válečné doby 
Protektorátu a povinného zatemňování oken kvůli náletům  
a stanného práva po heydrichiádě nepamatoval. Nejsme si jisti,  
kde všude je možné se nakazit: v obchodě, na ulici, ve škole či 
v práci i v kostele. 
    Ten, který je bohatý, že je Bohem (staroslovanské buoh = bohatý) 
a štědře nám ze svých nepřeberných darů rozdává a je také 
nekonečně dobrý God či Gott (anglosaské good nebo Gut = dobrý) 
chce být naší jistotou! Říká nám, nebojte se: „ Nebojte se, já jsem 
s vámi po všechny dny vašeho života, já jsem přemohl svět!“ Světem 
je myšleno vše nepřátelské Bohu, člověku a životu, zcela jistě sem 
patří i námi obávaný Covid 19. 
    Bůh, který se před více jak 2000 lety stal Emanuel = Bohem 
s námi, už s námi lidmi, tedy při nás, bude stále. Nebojme se tedy  
a zachovejme si víru, naději a lásku k sobě, klidem i k Lásce  
(sv. Jan říká: Bůh je Láska), jak nám letos přejí dobrovolníci naší 
farní charity.  
   Rád se k jejich přání připojuji a navazuji povzbuzením sv. Pavla 
 z „Velepísně lásky“ (2Kor 13): láska všechno vydrží, nikdy nad 
ničím nezoufá, láska nikdy nepřestává!  
K tomu ze srdce žehnám.                      
                                            Váš P. Miroslav Šašek, farní vikář 
 

Křesťanský ples 
V sobotu 30. ledna 2021 se měl uskutečnit v Katovicích  

29. křesťanský ples. Vzhledem k pandemické situaci v ČR jsme 
 se rozhodli ples neuspořádat.  

Je nám to líto, ale zdraví lidí je přednější než radostné plesání.  
Omlouváme se. 

Zachovejte nám přízeň. 
 
 

 

Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka a ve všech našich farnostech zima 
2020 - 21 

24.12. čtvrtek – od 14 – 14:30. „Betlémské světlo“ před kostelem v Katovicích 
 z důvodu pandemické situace se nemohou zpívat koledy  
 ani nebude tradiční svařák a čaj 

 

Tříkrálová sbírka 2021 
Z důvodů nepříznivé pandemické situace se naše Farní Charita Katovice 
rozhodla v letošním roce uspořádat TS netradiční formou. Je nám líto,  

že Boží požehnání pro naše rodiny a domovy, které jsme každý rok 
přinášeli přímo k vám, letos přinést nebudeme moci osobně. Proto jsme se 
rozhodli dát požehnané křídy i tříkrálové dárky do vašich obcí na veřejně 
přístupná místa. Vezměte si je a využijte ve svých rodinách nebo u vašich 

blízkých. Tak se stane nositelem Božího požehnání každý z vás pro ty, 
jenž jsou vám nejblíž. Pokud budete chtít také přispět na charitní dílo, 

budou na těchto místech i tříkrálové pokladničky nebo můžete zaslat dar 
elektronicky na číslo účtu: 66008822/0800 v.s. 77702011 

Je možné využít také i QR kód  
 
 
 
 
 
 

nebo dárcovskou DMS v hodnotě 30,60 nebo 90 Kč na číslo 87 777. 
Sbírka probíhá od 1. do 24. ledna, ale kasičky budou v našem obvodu 

pouze do soboty 16.1. 
Výtěžek sbírky bude věnován na domácí péči o seniory, postižené  

a potřebné a na volnočasové aktivity pro všechny lidi v našich farnostech. 
Konkrétní informace také najdete na www.trikralovasbirka.cz   

 

Akce BEZ 
Betlémské světlo dovezou skauti do Strakonic v sobotu 19.12. ve 12:51  

na vlakové nádraží. V kostelech bude světlo na Štědrý den.  
Pro vaši obec či rodinu je možné se domluvit 

s M. Čapkem, který bude jezdit 23.12. po našem obvodu. (tel. 607 126 856) 
 

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


