
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
So. 18.6.  - národní pouť v Prachaticích, 
        slavná mše sv.s papežským legátem z Filadelfie v 10h.,   
               odjezd autobusu z náměstí  
                z Katovic v 6:45h. 
 
 
 
So. 18.6.  - poutní mše sv.v Kladrubech  
                - slavnost Nejsvětější Trojice, zač.v 17h. 
Ne. 26.6. - slavnost Božího Těla v Katovicích 
                – mše sv. s eucharistickým procesím od 14h. 
               Přede mší sv. možnost sv. smíření v kostele  
                od 13:00 do 13:30 
    Ten den nebudou ve Volenicích a Stř. Hošticích!!! 
 
Ne. 3.7. - slavnost sv.Petra a Pavla – Volenice, mše sv.v 10h. 
 
So. 23.7. - koncert duchovní hudby u sv. Anny – zač. v 19h. 
Ne. 24.7. - poutní mše k poctě sv.Anny – Kraselov,  
                  od 9:30 pěší pouť od zastávky v Makarově,             
                      PŘEKONEJTE SE A PŘIPOJTE SE!,  
               cílem je jediná mše sv.v regionu - zač.v 11h.,       
               hlavním celebrantem bude litoměřický biskup  
               Mons. Jan Baxant.  
            Přede mší je příležitost ke svátosti smíření v kapli v ambitech. 
Ten den nebudou mše v Katovicích, Volenicích a Stř. Hošticích!!! 
 
So. 13.8. - poutní mše k poctě sv.Vavřince – Kraselov  
                 mše svatá ve 13h. + obecní program 
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Slovo biskupa 
Milí přátelé, drazí bratři a sestry, 
    již druhým rokem v naší českobudějovické diecézi slavíme významné 
jubileum svatého Jana Nepomuka Neumanna. V roce 2010 jsme si 
připomněli 150 let od jeho úmrtí a v roce 2011 slavíme 200 let od jeho 
narození. Narodil se v šumavském městě Prachatice, stal se knězem, 
filadelfským biskupem a ve své diecézi na americkém kontinentu dosáhl 
svatosti. 
    Při příležitosti narození tohoto významného prachatického rodáka Vás 
jako biskup diecéze, v níž se tento světec narodil, vyrostl, poznal své 
povolání a přes dobové obtíže na ně dokázal velkoryse odpovědět, srdečně 
zvu na národní pouť k sv. Janu Nepomuku Neumannovi. 
    Toto setkání vyvrcholí  mší svatou, která  se bude konat v Prachaticích v 
sobotu 18.června v 10 hodin. Žehnám Vám a upřímně se těším na setkání s 
Vámi se všemi. 
                              Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický 

Slovíčko kn ěze 
   „Podobenství o ztracené ovci, kterou pastýř hledá na poušti, bylo pro církevní 
Otce obrazem tajemství Krista a církve. Lidstvo - my všichni -  je ztracená ovce, 
která nenachází na poušti cestu. Boží Syn to nesnese, nemůže opustit lidstvo v 
tak politováníhodné situaci. Povstane, opouští slávu nebes, aby znovu našel 
ovečku a šel za ní, až na kříž. Bere ji na svá ramena, nese naše lidství, nese nás 
samé – On je dobrý pastýř, který dává svůj život za ovce“  (z homilie papeže 
Benedikta XVI. při mši svaté na zahájení svého pontifikátu).  
   Podobně jednal i svatý Jan z Prachatic, když se nenechal odradit a odplul 
za svým kněžským úkolem do Ameriky. Ne náhodou je na místě jeho 
rodného domu hospicová kaple zasvěcená Janu Pavlu II. – tento 
blahoslavený papež se vydal doslova do celého světa, aby zachránil před 
smrtí věčnou mnoho duší, zvláště myslel na mladé lidi. Uměl odpustit i 
svému vrahovi Alimu, který se jej pokusil zabít. Právem tohoto papeže 
církev povýšila jako vzor opravdového křesťanského života. Ať se za nás a 
za spásu zápasící církve přimlouvá... 
   Doba velikonoční letos končí Slavností Seslání Ducha svatého v neděli 
12.6. Toto nejkrásnější liturgické období graduje nedělními slavnostmi 
Nejsvětější Trojice 19.6. a Božího Těla 26.6. Srdečně vás na ně zvu. 
Hojnost Božího požehnání a pokoje v srdci přeje  
                                                                              P.P.Misař, kněz Kristův. 

Zprávy z naší charity 
     9.4.2011 se konalo, již tradičně, setkání starých a nemocných s možností 
přijmout svátost smíření, pomazání nemocných a eucharistii. Setkání probíhalo 
 již po několikáté, v Katovickém kulturním domě díky vstřícnosti městyse 
Katovice. Jako pracovníci charity máme velkou radost, že se lidé hojně setkali 
mezi sebou i s Kristem a my mohli být u toho. Tato akce je velice důležitá pro naše 
starší  a nemocné farníky, a proto máme velikou radost z jejich účasti. Velké díky 
patří otci Misařovi, Kautskému, Brožkovi a Frýdlovi. Velké poděkování patří dále 
také ženám a mladým, kteří se podílely na přípravě občerstvení a chodu celé akce. 
  
          5.5.2011 byla ukončena sbírka na pomoc zemětřesením poničeného 
Japonska. Po sečtení všech kasiček a postniček bylo vybráno celkem 17 945 Kč. 
Jménem dobrovolné charity Vám všem děkuji a výtěžek byl odeslán na účet 
charity pro pomoc Japonsku. 

Alena Navrátilová 
   

            Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka léto  2011 
          So.  4.6.  – Ministrantská pouť vikariátu Strakonice 

9:00 h. začátek, 10: 00 h. společná mše svatá a pak společný  program     
Ne. 12.6. – 14:00 Jílkův pohár  

– fotbal, přehazovaná a střelba  
– odpoledne pro celou rodinu. 

So. 18.6.  – Celonárodní pouť  
              k poctě 200 let od narození sv. Jana Nepomuka Neumanna 
              6:45 odjezd z Katovic  
             10:00 společná mše svatá na náměstí v Prachaticích 
                       odpolední program pro děti i dospělé      
Ne. 26.6. – 14:00 h. - Slavnost Těla a krve  Páně – Boží tělo  

- posezení na farské zahradě 
 

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

 
Akce BEZ              

        Ne.  5.6. – 14 h. - rýžování zlata na Otavě v Katovicích 
                       - na pravém břehu pod mostem v Katovicích „ u Veselků „ 


