
Poutě a bohoslužby od května do srpna 2009 
 

 3.5. – ne – Katovice 8:30 - pouť k sv. Filipovi a Jakubovi (sbírka na TV Noe) 
 9.5. – so – Novosedly 17:00 mše sv. a májová pobožnost 
13.5. – st – Starý Dražejov 18:00 májová pobožnost 
15.5. – pá - Krty 15:00 – pouť k sv. Janu Nepomuckému 
16.5. – so – Střelskohoštická Lhota 17:00 pouť k sv. Janu Nepomuckému 
23.5. – so – Katovice – dětská vikariátní pouť, mše v 10:00, 
                   další program na zahradě 
23.5. – so – Sedlo 18:00 pouť k Panně Marii Pomocnici 
 6.6. –  so - Kladruby 17:00 pouť k Nejsv.Trojici  
14.6. – ne – Katovice – Slavnost Božího Těla, slavná mše sv. s průvodem od 
                   14:00,1. svaté přijímání dětí, výstava fotografií v Centru P. J. Jílka 

Ten den nebudou mše ve Volenicích a Stř. Hošticích!!!  
29.6. – ne - Volenice 10:00 – pouť sv.  Petra a Pavla 
                   (zakončení jubilea 2000 let od nar. sv. Pavla) 
25.6. – so – Strašice 12:00 mše sv. k setkání rodáků a svěcení obecního praporu 
Sv. Anna Kraselov – během prázdnin mše sv. v sobotu v 15:00 

s nedělní platností 
26.7. – ne –Kraselov 11:00 pouť k sv. Jáchymovi a  Anně  
                    9:30 odchod poutníků (pěšky) z Makarova od kříže u autob. zastávky  
                    –  PŘEKONEJTE SE A PŘIPOJTE SE! 
                    Ten den nebudou mše v Katovicích, Volenicích a Stř. Hošticích!!! 
  8.8. – so – Kraselov 13:00 pouť k sv. Vavřinci 
 

Každý pátek je fara otevřena mladým, kteří se 
chtějí otevírat Bohu a druhým. Přijďte! 
 

Biřmování ve Volenicích 
21.11.09 od 10:00 h. se uskuteční biřmování otcem biskupem Posádem ve 
Volenicích.Příprava na biřmování začíná v sobotu 29.8.09 na faře v Katovicích. 
Celkem bude šest setkání po čtrnácti dnech. Kdo se chce přihlásit může se  
domluvit s panem farářem Petrem Misařem tel. 721 901 533 nebo na 
farnost.katovice@seznam.cz 
 
 
 
 
 

     
 

                Zpravodaj 
  Katolická farní charita Katovice 
                            
 
 

 
 
 

                
    
 
 
 
 
 

2.číslo roku 2009 
 
 
 



Milí čtenáři!  
 
Léto je před námi. Tímto sdělením bych nejraději skončil, protože je v něm 
obsaženo skoro vše – naše plány, představy, dobrodružství a tak. Není snadné psát 
pro veřejnost. Udělejte chybu v gramatice, v pojmu, popisu či v jednání (zatvařte 
se tak, jak dotyčný nechce, abyste se zatvářili…) a kritika je na světě! Mým 
přáním pro letošní léto je: dozrávat ve vztazích k druhým lidem, víc jim rozumět, 
než je kritizovat, víc milovat, než odsuzovat. Máme se rádi, že? - dokud nejde o 
něco… Křesťanství je ale postaveno na lásce k Bohu a k bližnímu. Nejvíc ze všeho 
mě trápí, když někteří samotní křesťané o tom snad ještě neví. Slyšeli to v kostele 
tisíckrát, ale asi nedávají pozor, nebo si všímají úplně jiných věcí – jak se kdo 
oblékl, jak se zatvářil, co se mu nepovedlo… Ať jsme nejprve bohumilými lidmi, 
pak budeme snad i křesťany. Starosti a váha života pozemského by nás měly 
motivovat k uchopení toho, co pochází shůry a moudřet. Charita znamená Láska. 
Ona je určující a fatální skutečností. 
    Chtěl bych povzbudit ty křesťany bez rozdílu věku ( 14 a výš…), kteří ještě 
nebyli biřmováni, aby se mi ozvali. Na podzim chystáme ve Volenicích slavnost 
svátosti biřmování s otcem biskupem Posádem. Intenzivní příprava začne na faře 
v Katovicích 29.8. v 11:00. 
Kontakt: 721901533, mail: farnost.katovice@seznam.cz 
    Letos končí jubilejní rok 2000 let od narození apoštola Pavla. Tak na závěr 
jeden citát od něho:  
„…Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval 
jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní 
vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní 
poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává 
víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.“ (1Kor 11-13) 
    Na společné akce se těší 
 
                                                  váš duchovní otec Petr 
 
 
 

Akce v Centru pátera Josefa Jílka 
26.6.09 přednáška manželů Poláčkových od 18:00 h. s názvem  
             Nejvyšší hora života aneb adrenalin za každou cenu 
28.6.09 uvítání prázdnin s táborákem od 17:00 h. 
18.7.09 country večer od 18:00 h. 
  

Zpráva z předvelikonočního setkání starých a nemocných. 
Tradiční setkání starých a nemocných se uskutečnilo v sobotu 4. dubna před 
Květnou nedělí. Sešlo se kolem stodvaceti lidí, kteří měli možnost přistoupit ke 
svátosti smíření, k pomazání nemocných a k eucharistii. Díky Bohu tuto šanci 
drtivá většina lidí využila a mohla tak narovnat svůj vztah k Bohu před 
velikonočními svátky. Tato možnost byla umožněna díky našim kněžím, 
kterým patří velký dík. Byl to P. Petr Misař a vikář ze Strakonic P.Viktor Frýdl. 
Tyto boží milosti byli přijímány ve společenství křesťanské lásky, které se 
snažíme vytvářet kolem Krista mezi námi. Proto po mši svaté charita 
pamatovala na všechny starší 80ti let, kterým předala kytičku a sladkou 
pozornost. Poté následovalo drobné pohoštění v přísálí. Tento čas využili 
všichni k občerstvení a hlavně k vytvoření ještě pevnějšího společenství. Staří 
velmi chválili mladé za perfektní obsluhu, která byla s úsměvem a maximální 
vstřícností. Za to jim patří velký dík. Při děkování nesmíme zapomenout na 
naše ženy které napekli a navařili vše co bylo potřeba, na zpěváky a ty, kteří 
připravili sál. Díky patří i městysu Katovice, který nám umožnil uskutečnit tuto 
akci. Všem Pán Bůh zaplať a za rok se těšíme znovu nashledanou. 

 

Akce BEZ 
BEZ o. s. a Knihovna Střelské Hoštice zvou malé i velké na II. ročník pěšího 
pochodu Pootavské putování II - aneb zlaté české ručičky. Vyjde se za každého 
počasí v sobotu 16. května v 10 hodin ze střelskohoštického kempu. Trasa 
dlouhá cca 7 km (sjízdná i pro kočárky) povede podél řeky Otavy přes Poříčí do 
Katovic. Cestou je pro účastníky připraveno několik zastávek s ukázkou 
tradičních řemesel a dalšími překvapeními. Zájemci se mohou z Katovic do  
S. Hoštic dopravit autobusem, který vyjede z katovického Husova náměstí v 
9.30 hodin a poté i po skončení akce.         
  

Společné poutě na vzácná poutní místa 
Na tyto poutě je nutné se přihlásit do konce května paní Kalčíkové z Katovic 
osobně nebo na tel. číslo 721 011 292. Přesný čas odjezdu a místo bude 
upřesněno podle počtu nahlášených. 
6.6. červnová pouť na Lomci u Vodňan – cena cca 100 Kč. 
20.6. pouť na Sv. Horu na 277 výročí korunovace P. Marie – cena cca 250 Kč. 
4.7. pouť ke hrobu sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí – cena cca 500 Kč. 

Dvoudenní zájezd našich farností na Moravu 
Předpokládaná trasa zájezdu je Velehrad, Buchlovice, Svatobořice – Mstín, 
Slavkov u Brna. Večer návštěva vinného sklepa. Termín zájezdu 22.8.-23.8. 
Předběžná cena zájezdu 850 Kč. V ceně je zahrnuta doprava a nocleh. Termín 
nahlášení je do 15. května. Dotazy a přihlášky u paní Navrátilové osobně nebo 
na tel. 721 170 767 


