
Bratři a sestry.  
Církev v Čechách si je velice dobře vědoma toho, že 
její skutečné zázemí tvoříte právě vy, dříve narození 
a nemocní. Proto, jako vyjádření díků a vděčnosti za vaši 
tichou službu modlitby, jsme pro vás připravili již tradiční 
„Předvelikonoční setkání“ v kaplance katovické fary. 

V sobotu 8. dubna 2006 v 9:00 hodin   
Do 10:00 hodin je možno přistoupit ke svaté zpovědi a pak 
bude sloužena mše svatá, při ní budou moci účastníci 
přistoupit ke svatému přijímání a k svátosti pomazání  
nemocných.  Na společné setkání se těší páter Jan Pietoň 
a páter Vendelín Šimeček. 
 

Doprava je zajištěna zdarma, dle následujícího 
        rozvrhu: 

 Hodějov … 7:45 h  Kalenice  … 7:45 h 
 Kraselov … 7:55 h   Kladruby … 8:00 h 
 Tažovice … 8:00 h  Sedlo  … 8:20 h 
Strašice       … 8:15 h     Lhota Stř.     … 8:25 h 

  Škůdra   … 8:20 h Střelské H. … 8:25 h 
 Zvotoky … 8:25 h  Horní Poříčí … 8:35 h 
 Ohrazenec … 8:35 h  Katovice  … 8:40 h 
 Krejnice … 8:45 h  Mnichov  … 8:45 h 
 Volenice … 8:55 h  Krty  … 8:50 h 
 Štěchovice  … 9:00 h  Katovice … 8:55 h 

     Novosedly   … 9:05 h 
     Katovice      … 9:10 h 

 

 

 

Zpravodaj 
    Velikonoce 2006 
 

  Katolická farní charita Katovice  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ježíš žije, aleluja! 
  
 
 
 
 
 



 

 

Stopy v písku 
 
 
Jedné noci jsem měl zvláštní sen…. 
 

Šel jsem s Bohem, svým Pánem, po 
písečném pobřeží. Před očima mi probíhal 
film mého života. Byl doprovázen 
šlépějemi v písku. Někde byly stopy dvou 
lidí, jinde pouze jedny. To mě  udivilo. 
V tom období života, když jsem  nejvíce 

trpěl starostmi, pocitem selhání nebo strachem – vždy 
se objevovaly stopy jen jednoho páru nohou. Obrátil 
jsem se vyčítavě na Boha s otázkou: „Pane, Ty jsi mi 
slíbil, že vždy půjdeš se mnou, ale v době mých 
nejtěžších zkoušek jsem šel sám. Proč jsi tedy nebyl 
se mnou, když jsem Tě nejvíce potřeboval?“ 
 
Na to mi Bůh odpověděl: „Právě tam, kde vidíš 
v písku jen jediné šlépěje, tam jsem tě nesl na svých 
ramenou.“ 
 

               
  

 

Mše svaté na velikonoční oktáv 2006 
Katovice: 
Zelený čtvrtek   -18: 00 hod. mše svatá 

- po mši svaté euch. adorace 
Velký pátek    - 8: 00 hod. křížová cesta  

- možnost svátosti smíření  
-18: 00 hod. obřady na památku 
umučení Páně,    

      eucharistická adorace u hrobu 
Bílá sobota         -19: 00 hod. obřady Vel. vigilie 

    (požehnání ohně, paškálu, vody,  
   obnova křestního slibu) 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně -11: 00 hod. mše svatá 
Pondělí velikonoční    -11: 00 hod. mše svatá 
 
Kraselov: 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně  - 8: 30 hod. mše svatá 
Pondělí velikonoční   - 8: 30 hod. mše svatá 
 
Volenice: 
Zelený čtvrtek    - 14: 00 hod. mše svatá 
Velký pátek    - 14: 00 hod. pam. umučení Páně 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně  - 8: 00 hod. mše svatá 
Pondělí velikonoční   - 8: 00 hod. mše svatá  
 
Střelské Hoštice: 
Zelený čtvrtek    - 15: 30 hod. mše svatá 
Velký pátek    - 15: 30 hod. pam. umučení Páně 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně  - 9: 30 hod. mše svatá 
Pondělí velikonoční   - 9: 30 hod. mše svatá 
 


