
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
So. 10.9.  Volenice – 17:00 mše na zahájení školního roku  
                 pro všechny žáky, učitele i rodiče 
 

Čt. 22.9.  Katovice - 17:00 mše v řeckokatolickém ritu  
                                 a následná beseda v Centru PJJ  
              s řeckokatolickým knězem P.Ruslanem Zassiedkem 
 

St. 28.9.   Stará Boleslav - 10:00 Národní svatováclavská pouť  
                Možnost i osobní účasti.  
                Poutníci, hlaste se nejpozději do 18.9.:721901533,  
                nebo na farnost.katovice@seznam.cz 

 
So. 1.10.   Kalenice – 17:00 poutní mše v kapli sv. Františka 
 
 

Čt.. 13.10.   Katovice – 18:00 setkání členů živého růžence  
Čt. 20.10. Katovice - 17:00 mše svatá k poctě mučedníka  
                                  P.Josefa Jílka 

So. 22.10. Katovice – duchovní obnova pro manžele  

                 (i pro ty, kdo o manželství uvažují)  
                 na faře od 14:00 – 18:00 s manžely Poláčkovými 
 
Út. 1.11.  Katovice – 17:00 Slavnost všech svatých 
St. 2.11.  Volenice – 14:00 Vzp. na všechny věrné zemřelé 
St. 2.11.  Katovice – 17:00 Vzp. na všechny věrné zemřelé  
                                + pobožnost na hřbitově asi v 17:45 
Čt. 3.11.  mše v Katovicích mimořádně nebude  
 

Webová stránka našich sdružených farností a 
společenství: www.cpjj.unas.cz 

též web Městyse Katovic 
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„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, 
pevně se držte víry.“ (Kol 2,7) 

 
  Katolická církev má za sebou další světové setkání mladých křesťanů ve 
Španělsku. V televizi jsem slyšel zprávu o kritice některých Španělů 
ohledně finanční částky vynaložené na tuto megaakci. Říkali, že je to 
nemorální. Víme, že každá společenská událost je spojena s organizací 
a financemi. Když Pán Ježíš protáhl svoje kázání a uzdravování 
nemocných a posedlých až do večera, chtěl po učednících, aby se postarali 
o zástupy. Zůstali stát jak opařeni s několika chleby a rybami v koši a Pán 
jim pomohl, zázraky pokračovaly... Chlubí se vrcholoví politici tím, kolik 
stojí jejich armády, války či odškodnění a léčba válečných veteránů, nebo 
kolik stojí celý politický aparát státu? Investice do setkání mladých 
křesťanů je tou nejlepší investicí, která se mnohonásobně vyplatí v podobě 
zodpovědnějšího života, pokojnějšího soužití národů a v řešení dalších 
úkolů, které na lidstvo ještě čekají. Citát z listu Koloským – motto 
madridského setkání - jasně naznačuje tuto linii, po které se mají mladí 
lidé vydat. Ale..., vždy se najde nějaké ALE! Jak zapustit v Kristu kořeny? 
Máte sazenici? K čemu stavět základy a co bude na nich? Máte plán?  
A jak se držet víry, když nemá žádná držadla?  Odpověď není překvapivě 
tak těžká. Máme stavět na křtu a růst ve víře, která má duchovní podstatu, 
která se formuje Slovem Božím a svátostmi v živé společenství farnosti  
a vychovává další generace. Kořeny čerpají živiny, základy se opírají 
 o něco ještě silnějšího a víra je motivací života. ALE bez upřímnosti 
 a sebesdílení (bez osobních vztahů = kořenů) to nepůjde. Tyto sazenice 
má každý u sebe a je jen na něm, co s nimi udělá - to je zisk či bankrot,  
jak se kdo u sebe rozhodne. „Vše je připraveno, ale pozvaní nebyli 
hodni...“ říká Ježíš v podobenství o královské svatební hostině. Přitom 
stačilo tak málo - uvěřit... „Kdo věří, má život věčný“. „Ježíšovo slovo 
musí dorazit až do srdce, aby mohlo formovat život...“, řekl papež 
Benedikt na Světovém dni mladých. A dále: „Bůh chce zodpovědného 
partnera, který s ním povede dialog...“ Madrid 2011 i následná světová 
setkání – to příští bude v Buenos Aires – mají světu ukázal, že 
v křesťanství je velká síla. 
                                            
                                                                            Kněz Kristův Petr 
 

Zprávy z naší charity 
„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ 

Světové setkání mládeže v Madridu, na něž jsme se za naše farnosti vydaly, bylo 
naprosto jedinečnou zkušeností víry, ale i skvělým zážitkem. Skrze katecheze 

našich biskupů, promluvy Svatého otce, skrze osobní setkání s mladými křesťany a 
slavení svátostí pookřála naše srdce. A díky azurovému moři, madridskému slunci 

a zvuku španělštiny byl každý den neopakovatelný zážitek.  
Jistě, byla to pouť! Španělsko mělo i svou horší stránku – únavu, puchýře, vedro... 
Ale to nemůže zastínit radost z tohoto setkání. Vždyť ve víře v Krista nejsme sami, 

ona nás pojí doma i napříč všemi národy a kontinenty. 
 

Maria Pospisil a Hana Kopáčová 
 

Poděkování: 
Chceme poděkovat členu charity panu Karlovi Machníkovi a dárcům, kteří 
pomohli opravit zeď farního kostela ve Volenicích a  pomohli ho odvodnit.  
Všem, kteří jakkoli přispěli k opravě Pán Bůh odplať. 

   

            Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka podzim 2011 
          Ne. 4.9. – 14:00 Jílkův pohár  

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

Pá.- Ne. 9.-11. 9.  Setkání mladých ve Volenicích 
                Možnost prožít společný víkend s mladými našich farností. 
                Informace  miroslav.capek1975@seznam.cz 
Na podzim je plánována drakyáda a řada přednášek ve spolupráci 
s BEZ o.s. Termíny budou ještě upřesňovány. 

 
Každý pátek je fara v Katovicích otevřena mladým od 17h. 

Přijďte, jste srdečně zváni! 
 

Vyučování náboženství 
Ve školním roce 20101– 2012 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  


