
Pořad adventních a vánočních bohoslužeb: 
18.12. pátek - v 17h. adorace v Katovicích v kaplance a možnost sv. zpovědi 
22.12. úterý – mše svatá v 17:00 Katovice  
24.12. čtvrtek – Vigilie  Slavnosti Narození Páně 
                         17:00 h. Volenice – vánoční bohoslužba 
                         21:00 h. Střelské Hoštice – půlnoční  
                         24:00 h. Katovice – půlnoční 
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 
29.12.  úterý    -  15:00 h. Kladruby         
30.12.  středa   -  14:00 h. Volenice         
31.12. čtvrtek -  památka papeže Silvestra I 
                         17:00 h. Katovice mše svatá a ve 23:00 h. adorace v kostele 
1.1. pátek -  Slavnost Matky Boží Panny Marie 
                        8:30 h. Katovice     10:00 h. Volenice         11:30 h. Střel.Hoštice      
2.1. sobota -    15:00 h. Kraselov        
3.1. neděle –  2. neděle po Narození Páně  
                       8:30 h. Katovice     10:00 h. Volenice         11:30 h. Střel.Hoštice  
5.1. úterý -  vigilie slavnosti Zjevení Páně – 17h. Katovice + žehnání koledníkům       
6.1. středa - Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři králové 14h. Volenice         

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

zima 2015 - 16 
24.12. čtvrtek – 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. pátek – v 16:00h. Vánoční koncert  Katovického kostelního sboru,  
                                         Pootavských trubačů a dětí v kostele v Katovicích  
26.12. sobota – 14:00 h. 9. Pastýřské Vánoce u sv. Anny u Kraselova  
28.12. pondělí  - ve 14:00 h. turnaj ve stolním fotbálku  v kaplance v Katovicích 
31.12. čtvrtek – 18:00 h. farní silvestr v kaplance na faře v Katovicích  
                         23:00 h. adorace v kostele Filipa a Jakuba 
9.1.  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 2015 

 
 
 
 
 



      Milí farníci. Svatý otec František vyhlásil bulou Misericordiae Kultus 

rok milosrdenství, který začíná 8. prosince, kdy je otevřena „svatá brána“ 
baziliky sv. Petra ve Vatikánu. Následující neděli budou otevřeny také sv. 
brány ve všech katedrálách a dalších vybraných poutních místech. V naší 
diecézi to jsou: České Budějovice: katedrála 12.12.2015 v 17:00 hodin 
Tábor – Klokoty 13.12.2015 v 10:00 hodin  a Dobrá Voda u Nových 
Hradů 13.12.2015 ve 14:00 hodin.                                                          
Podle našeho papeže je důležité mít otevřené dveře kostelů i dveře našich 
srdcí, aby Pán Ježíš, který je často vězněm našeho sobectví, mohl vcházet 
dovnitř i vycházet ven. Poslání každého křesťana je pak být dobrým 
vrátným dveří Božího milosrdenství a snažit se ze svých domovů vytvářet 
místa setkání a přijetí, zvláště pro lidi v nouzi: „Jako strážci těchto dveří 

jsme v církvi povoláni být otevření pro všechny, kteří se snaží vstoupit do 

stáda Dobrého pastýře.“                                                                                             
Povaha slavení tohoto Svatého roku milosrdenství je zaměřena na 
tajemství Boha, který je nekonečně milosrdný a plný slitování (Ef 2,4; Jak 
5,11), zjevené a uskutečněné v Kristu, tváři Otcova milosrdenství (MV 1), 
a trvale účinné darem Ducha (Jan 20,22–23); uznání Krista jako jediných 
dveří, brány, kterou se přichází ke spáse (srov. Jan 10,9), a jediné cesty, 
která přivádí k Otci (srov. Jan 14,6); neustávající putování církve ke 
„Kristu, který je stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8).                        
Tak to vyjadřuje i logo svatého roku, kde z temnoty našeho poznání Boha 
vystupuje Kristus, který nese na svém kříži Adama (tedy člověka), a skrze 
svou lásku (vyjádřenou ranami po hřebech), uvádí člověka přímo do světla 
Otcova milosrdenství. Skrze své sjednocení s člověkem zve ke stejnému 
milosrdenství i nás. Být milosrdný jako náš nebeský Otec totiž není 
příkazem, ale důsledkem pozvání k účasti na Božím životě.                     
To je vyjádřeno tím, že se Ježíš dívá pohledem Adamovým a ten se pak 
může dívat na svět, druhé lidi i na vše ostatní pohledem Kristovým. 
Pohledem Božím.                                                          P. Jenda T.   

 

Připravované akce 
               V nadcházejícím roce 2016 se připravujeme na nové obílení 
našeho farního kostela Filipa a Jakuba v Katovicích. Poslední oprava 
vnějšku kostela probíhala  v letech 1987- 89. Návětrný štít byl mezitím 
ještě jednou obílený. Díky kvalitní opravě je náš kostel i po tak dlouhé 
době stále poměrně pěkný, ale objevují se již místa, kde do fasády zatéká. 
Pokud nátěr znovu neobnovíme, chátrání bude mít rychlý průběh.  
       Proto budeme během roku 2016 shánět prostředky na opravu fasády. 
Budeme žádat o příspěvek obec Katovice, ale potřebujeme i vaši finanční 
podporu, nabídnutí vlastních sil, či modlitby za zdárný průběh oprav. 
Zároveň obec Katovice vyjádřila zájem osvětlit kostel ze západní strany. 
Jsme rádi, že je obec naším partnerem a má zájem i o náš společný kostel.   
                                                                                       Miroslav Čapek  
 

Tříkrálová sbírka 2016 
Tříkrálová sbírka se bude konat od pátku 1. ledna do  čtvrtka 14. ledna. 
Žehnání koledníkům bude při mši svaté v úterý 5.1. 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. 
 

Křesťanský ples 
V sobotu 6. února 2016 se uskuteční v Katovicích 24. křesťanský ples. 

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

Akce BEZ 
Betlémské světlo dorazí do Strakonic v sobotu 19.12. 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 
 

 
Požehnané svátky všem! 

 
 


