
Poutní mše svaté a pobožnosti: 
 
3.9. pátek –  18:00 h. mše sv. k zahájení školního roku pro žáky  
                                   rodiče, učitele a vychovatele.  
                     19:00 h. táborák na faře  
4.9. sobota –10:00 h. jáhenské svěcení Vojtěcha Vágaie v katedrále 
                                   sv. Mikuláše v Č. Budějovicích. 
                                   Možno jet po dohodě s P. P. Misařem autem,  
                                   nebo vlakem.  
2.10. sobota – Dětská  diecézní pouť v Sušici. 
                        Bližší informace u katechety Miroslava Čapka 
7.10. čtvrtek – 18:00 setkání členů a příznivců Živého růžence  
                                 a  Kruciáty  na faře v Katovicích 

Oslavy narozenin patera Josefa Jílka v Katovicích 
16.10. sobota – 17:00 h.  přednáška pana Radka Rejška varhaníka  
                                        z pražské Lorety o zvonech 
                       - 18:00 h. varhanní koncert – pan Radek Rejšek 
17.10. neděle – 8:30 h. mše svatá  se vzpomínkou na P.J.Jílka 
 
24.10. neděle – misijní den – sbírka věnována na misie 
 1.11. pondělí  - 17:00 h. slavnost Všech svatých mše svatá  
                        v kostele v Katovicích 
 2.11. úterý – 17:00h. mše svatá a vzpomínka na věrné zemřelé  
                                    následná pobožnost na hřbitově v Katovicích.  
 

     Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka a v našich farnostech 
11.9. sobota – 14:00 h. turnaj o pohár P. J. Jílka 
                        fotbal, přehazovaná střelba pro smíšená družstva 
           bez rozdílu věku a fyzických předpokladů na faře v Katovicích 
konec října – víkendové setkání mládeže ve Volenicích 
                       termín bude upřesněn 
 

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 
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Ježkovovoči! 
   Drazí! Mám pro vás fantastickou novinu! Můžete si mě vyfotit a každému 
ukazovat s komentářem: „Ano, přesně tak vypadal Ježíš Kristus!“ Nevěříte? Před 
nedávnem jsem šel po ulici. Minula mě jistá dáma. A pak se to stalo! Když byla 
za mnou asi tři metry, otočila se a zvolala: „Ježíši Kriste, to jste vy?!“ 
Podobných příhod mám více, čímž se moje teorie o podivuhodné podobě 
s Pánem Ježíšem potvrzuje…, ale teď dost legrace. 
   V Lurdech jsem měl jedno kázání na téma: druhé Boží přikázání – Nebudeš 
brát Boží jméno nadarmo. Po mši svaté, při odchodu s baziliky Panny Marie, 
jedna naše poutnice o cosi zakopla u dveří a vykřikla: „Jéšiš!“ 
   Jsme nepoučitelní? Nebo jsme zkrátka normální, protože Boží jméno bere 
nadarmo každý? Nebo…? 
   Politici, režiséři (zvl. pan Troška), herci, moderátoři, novináři atd., mnozí ti, 
kdož nesou zodpovědnost za výchovu národa, zaměňují jméno Ježíšovo 
s citoslovci – auvajs, jéje, fuj to jsem se lekl - atd. Proč na tom nejsme lépe my 
křesťané (zvl. katolíci)? Můžeme si za to sami! V předminulém století se 
doporučovaly v kritických situacích tzv. střelné modlitby, třeba „Ježíši, Maria, 
Josefe!“ Vzývání jmen svaté rodiny mělo pomoci v nesnázích, měli být vzorem 
trpělivosti, obětavosti, odpuštění atd. Češi sami degenerují svůj jazyk tím, jak 
degeneruje jejich duchovní život a úcta k trvalým hodnotám. Se stavem 
šlechtickým se náš národ po roce 1918 vyrovnal po svém, taktéž s církví 
katolickou a posléze s celou křesťanskou kulturou. Individualismus a 
indiferentismus vládnou světem. Nejvyšší evropský soud projednával legalitu 
křížů v italských školách, jakoby šlo o něco škodlivého. Francie se zřekla 
křesťanství jakožto nosné kultury národa. V médiích se mluví o křesťanství jen 
v souvislosti s morálními a ekonomickými delikty. Tak co se divíme, že? 
Evropské lidstvo, opouštějící křesťanské hodnoty, si zadělává na pěkný malér 
v budoucí konfrontaci s islámem. Jak bude pyšný individualista Evropan 
polemizovat s věřícím muslimem, za nímž bude stát početná rodina a 
praktikované náboženství? O dovolené na brněnské přehradě jsem viděl skupinu 
zahraničních studentů a mezi nimi muslimku, která si najednou klekla, klaněla se 
Bohu tak přirozeně, že to každý kolem toleroval a dělal, že to chápe a rozumí 
tomu. Kde je naše víra? 
   Boží přikázání jsou však jednou provždy a pro všechny a mají ohromnou 
logiku. Jméno Ježíš znamená Bůh zachraňuje. Kristus znamená královský titul. 
Ježíš myslel na kříži i na tebe. Každá bohoslužba je toho zpřítomněním. 
Srovnejme si to v hlavě a hlavně v srdci, a naučme se v jistých situacích říkat 
třeba neutrální, neurážející a bezhříšné: JEŽKOVOVOČI ! 
   S povzdechem: kéž by, 
                                                    váš duchovní taťka Petr 
 

Vzpomínka  
V sobotu 21.8. 2010 v ranních hodinách si Pán náhle povolal ředitele naší 
dobrovolné farní charity pana Stanislava Taliána. Bylo to přesně v den, kdy jsme 
se loučili a dlouholetým členem naší charity panem Václavem Štěpánkem z 
Hodějova. Bylo to pro nás všechny náhlé a překvapivé. 
  Pana Taliána znalo hodně lidí a byl jistě příkladem aktivního člověka, který nežil 
jen pro sebe, ale i pro druhé. Jeho aktivity v obci, farnosti i diecézi jsou známé. 
Věřím, že tyto aktivity byly vedeny láskou k Bohu i lidem. Pan Talián chápal, že 
charita, osobní víra a její projev v náboženském prožívání života patří k sobě. 
Láska k Bohu i lidem se musí projevovat skutkem. „Víra bez skutků je mrtvá“ 
 ( Jak 2,26 ). I když každé naše kroky jsou kritizovatelné, jen Bůh ví jaké jsou naše 
motivy a záměry.  
 Proč si ho tedy Bůh tak náhle povolal? Nechtěl nám všemohoucí Bůh ukázat směr 
a náplň našeho života? Nemáme se zdokonalovat v lásce? Věřím, že pan Talián již 
vidí Boží tvář a ví to co my jen tušíme. Bůh nás má rád a chce abychom se u něho 
všichni sešli po naší pozemské pouti. Proto pracujme ze všech sil, abychom rostli 
v lásce k  Bohu a lidem. A potom můžeme doufat v to, že se s panem Taliánem, 
Štěpánkem a všemi věrnými zemřelými shledáme u Boha.  

                                   Miroslav Čapek 

 
Akce Bez 

Během listopadu plánujeme drakyádu na letišti v Katovicích a přednášky. Termíny 
těchto akcí budou ještě upřesněny 

   
Vyučování náboženství 

Ve školním roce 2010 – 2011 bude vyučováno římskokatolické náboženství, 
pokud bude zájem v našich školách ve Volenicích, Střelských Hošticích  a 
v Katovicích. Děti budou seznamovány s křesťanskými etickými hodnotami, 
významem svátků, slavností a s životem Krista. Přihlásit se můžete u třídních 
učitelů nebo přímo u mne ( 607 126 856 ). Těším se na všechny žáky, kteří mají 
zájem a chtějí se něco nového dozvědět.                                 Miroslav Čapek  
 

Web 
Pro ještě lepší informovanost se nám díky Miroslavu Malíkovi 
podařilo vytvořit naši webovou stránku, kde najdete aktuální 

informace, fotografie a kontakty. 
Nová webová stránka našich sdružených farností a společenství je: 

www.cpjj.unas.cz 


