
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
So. 2.6.  slavnost Nejsv. Trojice - poutní mše sv. v Kladrubech v 17h.  
Ne. 10.6. slavnost Božího Těla – Katovice – mše sv. ve 14h.  
                                                   s eucharistickým procesím 
               Přede mší sv. možnost svátosti smíření v kostele  
               od 13:00 do 13:30. Ten den nebudou mše ve sdružených  
                farnostech, tj. ve Volenicích a Stř. Hošticích, ani v so. 
v Kraselově !!! Po slavnosti posezení s hudbou na farní zahradě. 

Divadlo pro děti  

 
So. 30.6. poděkování Bohu za 20 let kněžství 

- Katovice 17h. (v kostele)  
- od 18h. na faře poprockový koncert s P. Vavřincem 

a jeho kapelou, táborák, zahájení prázdnin  
 

U sv. Anny v so. v 15h. budou o prázdninách opět 
bohoslužby, kromě 11.8. 

 

Ne. 1.7.  slavnost sv.Petra a Pavla – Volenice, mše sv. v 10h. 
So. 28.7. adorace s chválami u sv.Anny – zač. v 19h. 
Ne. 29.7. poutní mše k poctě sv.Anny – Lhota u sv.Anny  
               v 9:30 vycházejí poutníci pěšky od kříže u zastávky  
               v Makarově -PŘEKONEJTE SE A PŘIPOJTE SE!, 
                cílem je jediná mše sv. pro sdružené farnosti !!! 

- zač.v 11h., slavnostním kazatelem bude  
                    prachatický jáhen F. Benda  
               Ten den nebudou mše ve Volenicích a Stř.Hošticích, 
                ani v so. v Kraselově ! 
          Přede mší je možnost svátosti smíření v kapli v ambitech.  
          Od 10h. koncert R.Rejška 
 

So. 11.8. poutní mše k poctě sv.Vavřince – Kraselov 13h. 
               + kulturní program obce 
 

 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 
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Slovíčko kn ěze 
Milí farníci, bratři a sestry, 
  vrcholí Rok biřmování, léto nám může připomenout Letnice – oheň 
Ducha svatého, který nepálí a přesto zapaluje naše srdce vírou... Ale jsme 
ještě církví zápasící, nemáme zdaleka vyhráno! Tak jako svatí bratři Cyril 
s Metodějem museli čelit mnoha obtížím – s nevzdělaností, pohanstvím a 
pověrčivostí – tak i my v dnešní době, která se té tehdejší začíná 
v mnohém podobat, hlavně co se víry týká. Mešní liturgie je pro stále více 
lidí neznámým pojmem. Také pojem Církve je mnohdy překryt nánosy 
předsudků, kritik a neznalostí...  
  Nedávno mi jeden věřící člověk řekl v zápalu kritiky vůči církvi, že 
nerozeznám pravou ruku od levé (dodnes nechápu, jak jsem se k němu 
dostal na návštěvu a to autem!). Také s neskrývaným přesvědčením o své 
vlastní pravdě zpochybnil kredo – základní články víry, které si 
připomínáme každou neděli při bohoslužbě. Dovolte mi malé svědectví – 
naučil jsem se nevěřit sám sobě, ale spolehnout se na silnější paměť, než je 
ta moje, na silnější víru, než tu moji, na moudrost, se kterou se ta moje 
absolutně nedá srovnat. A to je paměť, víra a moudrost Kristovy Církve, 
která v síle Ducha svatého kráčí dějinami až k jejich završení v Kristu... 
Byl jsem nazván idealistou (ve smyslu naivnosti a bláhovosti). Ale kdo 
ztratil ideály, ten ztratil víru v něco lepšího. To je tragedie. Být křesťanem 
jistě není totéž, jako být naivní. Stačí prorozjímat pašijový příběh, ve 
Skutcích apoštolů si přečíst o začátcích církve, přečíst si o prvních 
staletích pronásledování, několik životopisů svatých, poslechněte si 
aktuální zprávy Vatikánského rozhlasu a pak něco povídejte o naivitě 
křesťanů. Naivní je ten, kdo sám sebe považuje za chytřejšího. Kdo 
přijímá Krista ve svátosti a současně odmítá Církev, ten nerozeznává, že 
přijímá a odmítá totéž. Ježíš zavolal na Pavla: „Proč mě pronásleduješ?“ A 
Pavel pochopil, že je Pán tajemně ve své církvi přítomen. On je její 
Hlavou...a my jeho Tělem. 
  Milí, učme se od církve, věřme v církev a milujme ji, jako Kristus miluje 
nás! Všichni jsme chybující, ale s Kristem jsme jistější a věříme mu. Být 
Církví je být Kristovou nevěstou, žít své pomazání Duchem svatým 
(biřmováním) ve světovém společenství s těmi, kteří zápasí v dobré víře a 
ve společenství s Církví nebeskou – vítěznou! Požehnané léto! 
 
                                                                    Váš kněz Kristův Petr 

Zprávy z naší charity 
Milí farníci, je neuvěřitelné, jak rychle utíká čas. Nedávno jsme společně oslavili 
Velikonoce a za nedlouho spolu oslavíme svátek Božího Těla. Několik dní před 
Velikonocemi se uskutečnilo, již tradiční pomazání nemocných v Kulturním domě 
v Katovicích. Na setkání se sjeli starší farníci ze všech našich farností. Velikou 
radost nám udělala vysoká účast, která nám dokazuje, že tato akce má smysl. Také 
patří poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce.  
Také v letošním roce jsme se zapojili do sbírky „Postní almužna“, kdy jsme si 
mohli v kostelech vyzvednout postní kasičky. Koncem dubna byly všechny 
kasičky otevřeny a peněžní dary spočítány. V kasičkách bylo 5 847 Kč. Tato 
částka byla po společné dohodě odeslána na účet Domova pokojného stáří sv. 
Anny v Sousedovicích. Všem bych chtěla za jejich peněžní dary poděkovat. 
Již se těším na naše společné setkání při slavnosti Božího Těla a doufám, že se 
sejdeme ve stejně hojném počtu jako loni. 

Alena Navrátilová 
Ředitelka farní charity 

   

            Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka léto  2012 
Ne. 10.6. – pohádka pro děti po procesí   
Ne. 24.6. – 14:00 Jílkův pohár  

– fotbal, přehazovaná a střelba  
– odpoledne pro celou rodinu 

So. 30.6. – 18:00 závěr školního roku + poprockový koncert  
 

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

 
Akce o prázdninách    

  
V prvních  čtrnácti dnech měsíce července se na faře ve Volenicích  

setkají děti z našich farností, které chodí na náboženství během 
školního roku. Setkání bude probíhat v termínech: od 1. do 6. července 

a od 8. do 13. července.       

         

 
 


