
 

Adventní akce: 
14., 21. 12. úterý – 6:00h. rorátní mše sv. v kostele Filipa a Jakuba v Katovicích 
15,22. 12. středa – 6:30h. rorátní mše sv. v kostele sv. Markéty ve Strakonicích 
11. 12. sobota – 15:00 h. bohoslužba před třetí nedělí ad. sv. Vavřinec Kraselov 
17.12. pátek – 18:30 h. adorace s možností zpovědi na faře v Katovicích 
 

Pořad vánočních bohoslužeb: 
24.12. pátek  – 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 svatá – vigilie  
25.12. sobota – Slavnost Narození Páně  
8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice  11:30 h. Střel.Hoštice   15:00 h. Kraselov 
26.12. neděle  – Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů - sv. Štěpán  
                          8:30 h. Katovice  10:00 h. Volenice  11:30 h. Střel.Hoštice 
28.12. úterý -  Svátek svatých Betlémských dětí – mučedníků - Mláďátek  
                            17:00 h. Katovice  
31.12. pátek -  sv. Silvestra  
                         17:00 h. Katovice mše svatá na poděkování za rok 2021 
                          a prosba za zemřelé v letošním roce 
1.1. sobota -  Slavnost Matky Boží Panny Marie  
                     8:30 h. Katovice, 10:00 h. Volenice 11:30 h. Střel. Hoštice   
2.1. neděle – 2. neděle po Narození Páně  
                      8:30 h. Katovice, 10:00 h. Volenice, 11:30 h. Střel. Hoštice    
5.1. středa -   14:00 h. Volenice 
6.1. čtvrtek -  Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři králové – žehnání vody, kadidla a křídy 

                      17:00 h. Katovice - na závěr mše svaté požehnání Tříkrálové sbírce                
9.1.  neděle   -  Svátek křtu Páně – konec vánoční doby 
                         8:30 h. Katovice, 10:00 h. Volenice  11:30 h. Střel.Hoštice  
1.2. úterý -       17:00 h. Katovice mše svatá 
2.2.  středa   -  Svátek uvedení Páně do chrámu – Hromnice - žehnání svící 
                       14:00 h. Volenice mše svatá 
2.3.  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 2021 

 



Slovíčko kněze 
         Milí čtenáři charitního katovického zpravodaje, 
letos 1. prosince uplynulo 30 let od založení českobudějovické diecézní 
charity. Tento den je důležitým mezníkem pro vznik mnoha farních charit 
po celé diecézi. Ze skromných začátků vyrostlo veliké dílo obětavé lásky  
(caritas). Naše Farní Charita Katovice pak byla založena necelé čtyři roky 
nato, 9. března 1995. Za uplynulá tři desetiletí se podoba charity značně 
změnila, z charity postavené na práci dobrovolníků se stala spíše instituce, 
která se profesionalizovala. Mnoho farních charit zaniklo, důraz je nyní na 
práci oblastních charit. Ne tak naše katovická Farní Charita. Bohulibé dílo 
obětavé a účinné lásky je konáno stále nezištně a dobrovolně, za což jejím 
členům patří velký dík. O těch, kdo v našich farnostech konají charitní dílo 
lásky platí odkaz prezidenta diecézní charity  
P. Stanislava Brožky: „každý pracovník charity je jako druhý sv. 
Mikuláš“, dvojnásob neboť nekonají jen dílo lásky, ale konají ho zcela 
nezištně, právě jako oblíbený světec.  
      Moji milí, díky i Vám za podporu, kterou dílu naší farní charity 
prokazujete a přijměte mé přání požehnaných Svátků vánočních a pozvání 
do našich kostelů, abychom se společně poklonili Bohu – Lásce, která 
k nám přichází v bezbranném betlémském chudém dítěti.  
                              Zdraví a žehná  
                                               Váš farní vikář pater Miroslav Šašek  
 
 

Za církev synodální 
Papež František nás všechny pozval jako putující Boží lid k nové cestě  
a větší zkušenosti dialogu o životě a budoucnosti naší církve. Máme se 
v malých skupinkách modlit a promýšlet otázky, na které si společně 
odpovíme a dále předáme do dalšího synodálního procesu. 
Za naše farnosti je koordinátorem Michal Novotný. Informace vám sdělí 
osobně nebo na emailu  synoda.katovice@seznam.cz.  
Jste všichni vítáni. 
 

Křesťanský ples 
V sobotu 5. února 2022 se měl uskutečnit v Katovicích 29. křesťanský 
ples. Vzhledem k pandemické situaci v ČR jsme se rozhodli i letos ples 
neuspořádat. Je nám to moc 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 2021 - 22 

24.12. pátek – od 10 – 10:30. „Betlémské světlo“ v kostele ve Stř. Hošticích 
                     – od 14 – 15:00. „Betlémské světlo“ před kostelem v Katovicích  
    Betlémské světlo bude také k dispozici během mší svatých v našich kostelech 
 

Tříkrálová sbírka 2022 
Z důvodů stále nepříznivé pandemické situace se naše Farní Charita 

Katovice rozhodla i v letošním roce uspořádat TS opět netradiční formou. 
Je nám líto, že Boží požehnání pro naše rodiny a domovy, které jsme 

každý rok přinášeli přímo k Vám, letos nebudeme moci osobně přinést.  
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 od 20. 12. zaslat dar elektronicky na číslo účtu: 
66008822/0800 v.s. 777 920 701. Je možné využít také i QR kód 

 
Sbírka probíhá od 1. do 16. ledna. 

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 18.12. 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  


