
Poutní mše svaté a pobožnosti: 
 
19.6. sobota – Diecézní pouť ke cti sv. Jana  Nepomuka Neumanna  
                       do Prachatic 
                      10:00 h. mše sv. s o. biskupem Jiřím Paďourem 
                      12:00 h. koncert mládežnické skupiny Druhý dech  
                                z Prachatic 
                               dále pásmo svědectví z poutě do Ameriky a 
                               poutní kázání P. St. Přibyla 
26.6. sobota –16:30 svěcení opravené kaple ve Štěchovicích  
27.6. neděle – 10:00 slavnostní poutní mše svatá k poctě patronů  
                                  farnosti  sv. Petra a Pavla ve Volenicích 
bohoslužby v Kraselově budou celé prázdniny u sv. Anny 
(s výjimkou pouti u sv. Vavřince) v 15 h. s neděl. platn. 
 
3.7. sobota – 10:00 h. svatohubertská troubená mše svatá pro cech  
                                    myslivecký v Katovicích 
25.7. neděle – 11:00 h.  poutní mše svatá pro naše farnosti 
                                   k poctě sv. Anny v Kraselově  
7.8. sobota -  13:00 h. poutní mše svatá v Kraselově k poctě patrona 
                               farnosti sv. Vavřince – farní kostel 
                      14:00 h. gospelový koncert v kostele pak další program 
4.9. sobota – 10:00 h. mše svatá pro děti, rodiče a učitele na zahájení 
                                   nového školního roku v Katovicích 
 

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

19.6. sobota – 10:00 h.přednáška  Mgr. Václavíkové - Vztahy v rodině 
                                  na obecním úřadě ve Střelských Hošticích 
2.7. pátek – 19:00 h. muzikálový koncert P. Vavřince Skýpaly a  
                                 skupiny My way na farní zahradě v Katovicích 

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

 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. číslo roku 2010 
 

 
 
 
 
 



 
Milí čtenáři! 
  Jsme na konci Roku kněží, jímž nás provázel patron farářů svatý Jan 
Maria Vianney. Vyšlo mnoho materiálu o svátosti kněžství, bylo 
mnoho poutí do Ars, osobnost Faráře arského nám kněžím, ale i 
mnoha křesťanům, zaktualizovala povědomí o kráse svátostí.  
  150 let od smrti světce naši českou církev spojuje s ještě jednou 
kněžskou osobností, naším svatým Janem Nepomukem Neumannem 
z Prachatic. Také on zemřel před 150-ti lety a rok 2011 bude pro 
Prachatice a stejně i pro americkou Filadelfii rokem oslav jeho 
narozenin před 200 lety. Za těch 150 let se mnoho ve společnosti 
změnilo. Tenkrát bylo kněží nadbytek, proto opustil Evropu a plul do 
Ameriky 40 dní přes oceán, jakoby naznačil nový směr či novou tvář 
vnímání kněžství – už ne jen nějaký oltářník, „panáček“ pro babičky, 
ale misionář v podmínkách pro nás nepředstavitelných – nebyly auta, 
dálnice, supermarkety atd. Pohyboval se často pěšky v divočině mezi 
indiány a chudými osadníky z Evropy. Chyběly školy a často i 
ochotní kantoři, kteří by se starali o vzdělání mezi „zlatokopy“ na 
periferii civilizace. A tak, vzdálen od svého biskupa (asi v délce 
bývalého Československa) školy zakládal a staral se o umírající, kteří 
v důsledku těžkého a nezdravého způsobu života předčasně umírali. 
  Dnes je kněží téměř nedostatek a misie jsou zde, ne někde daleko. 
Máme dálnice, supermarkety a internet, ale k Bohu nás to 
nepřiblížilo! Co se vlastně za těch 150 let stalo? Člověk odvrátil 
hlavu od Stvořitele a razí vlastní cestu houštinami hříchu. Nechápe, 
že jde špatnou cestou. Má-li dnes kněz obstát vůči stěně ignorantství 
a bludišti názorů, musí dozrát k Neumannově modlitbě - když 
čtyřicátého dne stál na palubě a hleděl vděčně na pevninu Nového 
světa, modlil se: „Dobrý Bože, učiň mě svatým!“  
  To není nadnesené! Platí to pro každého křesťana, chce-li jednou 
doplout k Novému Jeruzalému, k dobrému Bohu. Jiná cesta není. Já 
vím, svatost je cesta, po které se nikomu nechce. Tak ať nám na ní 
svatí kněží pomáhají. 
                                                                        Váš duchovní otec Petr 
 

 

Svatopostní sbírka 
V letošním roce se v našich farnostech uskutečnila v postní době 
sbírka, která měla uspořené prostředky z věcí, které běžně děláme 
věnovat na charitní projekty, které mají široký záběr. Celkem se 

vybralo 11 381 Kč. Tyto prostředky dostala naše farní charita, která je 
použije na financování charitních projektů v našich farnostech a částku 

223 Kč si dárce přál věnovat na TV NOE a tak tam byla odeslána. 
Jménem dobrovolné farní charity vám všem děkuji.  

                                                                             Stanislav Talián 
 

Pozvánka na pouť na Svaté Anně 
 

V sobotu 24. července od 18.hod. v kostele sv.Anny bude  
koncert klasické varhaní hudby na nově opravených varhanách. 

Hraje Radek Rejšek – varhaník z pražské Lorety. 
  Následovat bude adorace s možností svátosti smíření cca do 21 h. 

 
Pouť na svaté Anně 

u Kraselova 
poutní mše svatá bude  

25. července 2010 v 11:00 hodin 
Hlavním celebrantem bude otec biskup 

 Mons. Pavel Posád 
 

Před mší svatou bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. 
Mše svatá bude obětována za naše rodiny, všechny poutníky a celý náš kraj.  

 

Z Makarova od kříže u zastávky po společné modlitbě vyjdou poutníci 
v 9:30h. 

Akce Bez 
          12.5. od 14:00 h.  – Turnaj o pohár P.J.Jílka na farské  zahradě  
                                           v Katovicích ( fotbal, přehazovaná, střelba ). 
                       Jsou zváni všichni bez rozdílu věku a fyzických předpokladů.  

                        Družstva se budou tvořit na místě.          
 


