
Program doby postní 2010 
17.2. – Popeleční středa, den přísného postu, 
            Popelec bude udílen při mších během týdne od Popeleční 
            středy. 

 

Rozjímání křížové cesty v době postní: 
   Katovice – čtvrtek 16:30 
   Volenice – středa 13:30 
    Kraselov – sobota 14:30 
   Stř.Hoštice – pátek po mši sv.,která je v 13:30 

 

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2010 
středa 31.3. – 14:00 – Volenice 
Zelený čtvrtek 1.4. –17:00 -  Katovice + adorace  
Velký pátek 2.4.– 13:30 Stř.Hoštice  
                              17:00  Katovice  
Bílá sobota 3.4.– Kraselov 15:00 

     Stř.Hoštice 20:00 
     (vrchol círk. Roku!, svěcení ohně a paškálu) 

Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  4.4. – mše svaté jako   
                                                                           v neděli 
 
Út. 20.4. – 18:00 mše sv. k poctě P. J. Jílka  
                             v den  65. výročí jeho mučednické smrti 

 
Poutní mše svaté pobožnosti: 

So. 24.4. – 16:30 Škůdra: pouť k sv. Vojtěchovi  
Ne. 25.4. – 16:00 Mnichov: pouť k sv. Vojtěchovi  
Ne.   2.5. – 8:30 Katovice, poutní mše: sv. Filipa a Jakuba 
St.    5.5. – 18:00 Starý Dražejov: májová pobožnost 
So. 15.5. – 10:00 Bavorov: dětská vikariátní pouť 
Ne. 16.5. - 16:00 Krty: pouť k sv. Janu Nepomuckému 
So. 15.5. – 17:00 Střelskohoš. Lhota: pouť k sv. Janu Nepomuckému. 

   

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštuce a  Volenice 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.číslo roku 2010 
 

 
 

 



Kněžský rok 2009 - 2010 
Milí čtenáři, zamysleme se nad nutností modlitby za kněze. 
  Vzpomeňme na slova svatého faráře arského, patrona kněží: 
"Kdybych byl už jednou nohou v nebi a někdo mi přišel říct, ať se 
vrátím na zem, abych pracoval na obrácení hříšníků, rád bych se 
vrátil. A kdyby bylo nezbytné kvůli tomu zůstat na zemi až do konce 
světa, stále vstávat o půlnoci a trpět to, co trpím, souhlasil bych z 
celého srdce."  
  Svatá Terezie od Dítěte Ježíše s vědomím krajní potřeby modlitby 
za všechny kněze, zvláště za ty, kteří jsou vlažní, píše v jednom 
dopise adresovaném své sestře Célině: "Žijme pro duše, buďme 
apoštoly, spasme zvláště duše kněží […]. Modleme se, trpme za ně a 
posledního dne, se Ježíš odvděčí."  
  Papež sv. Pius X. řekl: "Veškeré kněžské povolání pochází z Božího 
srdce, ale prochází skrze srdce matky." To je pravda vzhledem k 
zjevnému biologickému mateřství, ale také vzhledem k "zrození" 
každé věrnosti Kristovu povolání. Ve svém kněžském povolání se 
nemůžeme obejít bez duchovního mateřství.  
  My, kněží, se tedy svěřujeme s důvěrou do modliteb celé svaté 
matky církve, mateřství lidu, jehož jsme pastýři, ale jemuž je také 
svěřena naše ochrana a svatost; prosíme o tuto základní podporu. 
Díky, že se (nejen) na konci mše svaté za nás modlíte! 
                                                                          Váš duchovní otec Petr 

 

Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka a ve všech našich 
farnostech jaro  2010 

          Pá.5.3. – 18:00 fara Katovice: divadlo Miriam „Oskar a růžová paní“ 
So. 13.3 – 10:00 KD Katovice: pomazání nemocných  
                        s o biskupem Posádem, od 9h.svátost smíření.  
Víkend 21.5. – 23.5. Katovice - vikariátní pouť mládeže: 
Pá. – 19:00 koncert (křesť. popík) s P. Vavřincem Skýpalou 
So. – hlavní celodenní program: 11:00 mše s o. biskupem Posádem  
Ne. – Slavnost Seslání Ducha svatého, mše v 8:30 

Každý pátek je fara v Katovicích otevřena mladým 
od 17h. Přijďte, jste srdečně zváni! 

 
 
 

Tříkrálová sbírka 
Dokořán otevřená srdce našich dárců přivítala koledníky „ Tříkrálové 
sbírky 2010 „ , kteří zvěstovali narození Ježíše Krista a přišli prosit za 
lidi v nouzi, těžce nemocné a nemohoucí. Přišli prosit již po desáté a 

tato sbírka zaznamenala rekordní koledu v částce 87 586 Kč. V našich 
farnostech Katovice, Kraselov, Střelské Hoštice a Volenice koledovalo 

66 koledníků a navštívilo 23 vesnic a samot spolu s 22 vedoucími 
skupinek. Pro informaci uvádím, že z 12 dobrovolných charit 

v Českobudějovické diecézi jsme se umístili na prvním místě. V celé 
diecézi byla vykoledována rovněž rekordní suma 3 172 908 Kč. 

Jménem dobrovolné farní charity vám všem děkuji.  
Pán Bůh vám to odplať.  

                                                                             Stanislav Talián 
 

Pomoc Haiti 
 
V sobotu 23.1. a v neděli 24.1. se uskutečnila v našich farních 
kostelech sbírka pro Haiti. Celkem se vybralo 19 000 Kč. (  Kraselov  
2 000 Kč, Volenice 4 000 Kč, Katovice 8 000 Kč a  Střelské Hoštice 
 5 000 Kč ). Sbírka byla zaokrouhlena a odeslána.  

Všem dárcům Pán Bůh zaplať 
 

Akce BEZ 
.               12.2. od 18:00 hod. - přednáška Ing. Michala Voldřicha 

                   Pivovarnictví v Čechách - historie a současnost 
 přírodovědná vycházka - Poznávání stromů podle větviček a pupenů 

(termín bude upřesněn ) 
archeologická vycházka na Kněží horu (termín bude upřesněn ) 

 

duben - Kuličkyáda 
 

květen - Pootavské putování III 
 


