
 

Popeleční středa 25.2.: den přísného postu a začátek postní doby 
Během postní doby jste všichni srdečně zváni  ve všední dny na křížovou cestu před mší sv.  
 

Velikonoční bohoslužby 2009 
Středa sv.týdne 8.4.: Volenice  14.00h. mše sv. 
 

Zelený čtvrtek 9.4:  Katovice 17.00h. mše sv. na památku 
                                             Večeře  Páně, adorace v „ getsemanské zahradě“  
 

Velký pátek 10.4.: Střel.Hoštice 13.30h. velkopáteční obřady 
Den přísného postu         Katovice          8.00h. křížová cesta 
                                                       17.00h. velkopáteční obřady 
 

Bílá sobota 11.4.:  Kraselov 15.00h. mše sv. 

                               Volenice 20.00h.vigilie slavnosti 
                                          Zmrtvýchvstání, vrcholná liturgie círk. roku,  
                                          obnova křtu, zváni jsou věřící z přidružených  
                                          farností  
 

Neděle velik. 12.4.:  slavnost Zmrtvýchvstání Krista  
                                  Katovice     8.30h. 
                                  Volenice    10.00h. 
                                  Stř.Hoštice 11.30h. 
 

Pondělí velik.13.4.:  Katovice 17.00h. 
 
 

Plánované akce v Centru P.J. Jílka a akce našeho ch aritního 
partnera Bez.  

 

20.2.09 17.00h. v kaplance přednáška P.P.Lišky  
                          – Světové setkání mládeže Sydney 2008 
28.3.09 – setkání mládeže s otcem biskupem v Českých Budějovicích 
Koncem dubna  proběhnou Jarní hry  - již známou kuli čkyádu doplníme o několik 
dalších starých her. Otevřeno bude pro všechny, kdo si chtějí hrát, bez rozdílu věku! 
16.5.09  Pootavské putování II - za starými řemesly. Tentokráte ze Střelských 
Hoštic do Katovic.  
23.5. 10.00h.  Dětská vikariátní pouť v Katovicích 
 

 

    Zpravodaj 

          Katolická farní charita Katovice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               1.číslo roku 2009 
 
 
 
 



„Každý, kdo prosí Boha o jeho Dary, by měl zároveň prosit, aby je unesl“ 
 
Drazí čtenáři, bratři a sestry!  
   Chci se s vámi podělit o jednu úsměvnou vzpomínku z bývalé pohraniční 
farnosti.  
   Po vánocích byl na bočním oltáři Panny Marie v kostele nalezen dopis, v 
němž se autor dovolává přímluvy svatých a žádá o 100% Darů Božích ihned 
pro sebe a svoji rodinu (u dopisu ležela padesátikoruna). Je v pořádku chtít od 
Boha za milodar hned to nejlepší? Životní praxe svatých, kterých se autor 
onoho dopisu dovolává, však poukazuje na závažný omyl - chtít (ne prosit) a 
hned! Ty peníze jsem vnímal jako dar pro kostel, pochopitelně. Podobně s 
námi manipuluje reklama, nebo některé fanatické sekty, slibující okamžité 
labůžo, pocit jistoty atp. Svatí, které katolická církev uctívá jako vzory 
křesťanského života, neměli snadný život. Jejich životy byly zápasem o 
svatost. Téměř všichni zažili velká muka, když začali z Darů Božích žít na 
100% jako křesťané, protože se dostali do konfliktu se zlem, které začali 
kolem sebe na 100% vnímat. Každý, kdo prosí Boha o jeho Dary, by měl 
zároveň prosit, aby je unesl! V kázání jsem pak řekl, jak moc jsem rád, že 
máme ve farnosti konečně křesťana, který netroškaří a usiluje od Boha získat 
dokonalost pro sebe a svou rodinu, a navíc hned, jak doslova napsal: „...nyní v 
tuto chvíli“. Přeji celému světu více tak odvážných lidí! 
   Blíží se den, kdy někteří z vás přijmou při společné bohoslužbě svátost 
pomazání nemocných. Při obřadu mazání posvěceným olejem kněz prosí:  
   „Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže 
milostí Ducha svatého. Amen. Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a 
posilní. Amen.“ 
   Dobře si všimněte, že v této církví ustanovené svátostné formuli není zmínka  
o zdraví tělesném, nýbrž o záchraně nesmrtelné duše! Je přece bláhové si 
myslet, že na tomto světě budu zdráv a živ jak Metuzalém! Minulý rok jeden 
z našich staroušků zemřel asi týden po společném přijetí svátostného 
pomazání. Byl snad špatně pomazán, že se neuzdravil?  
Nebo musel umřít, když byl dobře pomazán? Ani jedno, ani druhé! Pomazání 
nemocných nám trochu připomíná křest a biřmování, kde také prosíme Ducha 
svatého a On pomáhá…, přináší útěchu a posilu do každé situace – i v nemoci 
– odvahu žít svůj život, unést bolest, sílu zvítězit v zápase, ale přináší i milosti, 
které tu a tam zazáří v životě některých bratří a sester. Často jsem nemocnými 
já sám obdarován a posílen, třebaže to mělo být opačně. Kde se to vše bere? 
Ať nám tedy Bůh pomáhá v životě pozemském k radostnému překročení všeho 
pomíjejícího! Mějte se dobře a těším se na vás. 
                                                                                    Váš duchovní otec Petr 
Prosím zájemce o přijetí svátosti biřmování 21.11.09 ve Volenicích, aby mě 
kontaktovali. 721 901 533, farnost.katovice@seznam.cz 

 
 V našich farnostech se uskutečnila v týdnu od 3. do 11. ledna 2009 
Tříkrálová sbírka. Její celkový výtěžek za Českobudějovickou diecézi je 
2 923 372 Kč. Naše farní charita podpořila v roce 2008 částkou 10 tisíc. 
opravu střechy domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí poničeného vichřicí 
Ema. Dále přispěla 10 tis. Kč na Dům klidného stáří sv. Anny  
v Sousedovicích a 12 tisíc Kč stálo předvelikonoční setkání starých a 
nemocných v Katovickém KD. Dále se charita podílela z obecní dotace na 
oslavách P. J. Jílka. Letošní výtěžek tříkrálové sbírky je: 
 

Tříkrálová sbírka 2009 
Hodějov………….     1 940 Kč   Kalenice…………      3 290 Kč 
Katovice………..      17 748 Kč  Makarov…………       2 898 Kč 
Mnichov…………      5 135 Kč   Kozlov …..……..        2 423 Kč 
Novosedly……….      8 221 Kč  Horní Poříčí……....      7 000 Kč 
Zvotoky…………..      1 854 Kč  Štěchovice .………      3 060 Kč  
Kladruby…………      2 490 Kč   Kraselov …………     3 000 Kč 
Celkem………….  59 059 Kč 
 

Farní charita děkuje všem dárcům, koledníkům i dospělým, kteří tři krále 
doprovázeli. Stále také nabízíme možnost podílet se na činnosti charity všem, 
kteří mají zájem. Ještě jednou děkujeme za podporu. 
 

V sobotu 4. dubna 2009 v 9:00 hodin 
se uskuteční 13. předvelikonoční setkání seniorů v Katovicích 
v kulturním dom ě. 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  

                                        vikář pater Viktor Frýdl a pater Petr Misa ř. 
 

                          Doprava je zajištěna zdarma, dle následujícího 
                                    rozvrhu: 
 

           Hodějov … 7:45 h   Kalenice … vlastní doprava 
           Kraselov … 8:00 h                  Kladruby                    … 8:00 h 
           Tažovice … 8:05 h   Sedlo                               … 8:20 h 
           Strašice            … 8:10 h                             Lhota Stř.                 … 8:25 h 
           Škůdra       … 8:15 h   Střelské H.                     … 8:25 h 
           Zvotoky  … 8:20 h   Horní Poříčí                  … 8:35 h 
           Ohrazenec  … 8:30 h    Katovice     … 8:40 h 
           Krejnice  … 8:40 h    Mnichov     … 8:45 h 
           Volenice  … 8:50 h    Krty                               … 8:50 h 
           Štěchovice  … 8:55 h    Katovice      … 8:55 h 
           Novosedly  … 9:00 h   Po skončení setkání odvoz zajištěn obráceným směrem. 


