
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
So. 1.9.    Katovice – 10:00 mše na zahájení školního roku  
                pro všechny žáky, studenty, učitele a rodiče 
 
 

Pá. 28.9.   Strakonice - 8:00 poutní mše svatá  
                                           v hřbitovním kostele sv.Václava  
Ne. 30.9.   Strakonice - 8:00 a 10:00 poutní mše svatá  
                                           v hřbitovním kostele sv.Václava 
 

So. 6.10.    Kalenice – 17:00 poutní mše v kapli sv. Františka 
So. 6.10.     Dětská diecézní pouť v Milevsku 

Čt.. 11.10.  Katovice – 18:00 setkání členů živého růžence  
Čt. 18.10.   Katovice - 17:00 mše svatá k poctě mučedníka  
                                      P.Josefa Jílka 

Čt. 1.11.   Katovice – 17:00 Slavnost všech svatých 
Pá. 2.11. Stř. Hoštice –13:30 Vzp. na všechny věrné zemřelé 
Pá. 2.11.  Katovice – 17:00 Vzp. na všechny věrné zemřelé  
                                       + pobožnost na hřbitově asi v 17:45 
So. 3.11.  Volenice – mše svatá k památce úmrtí  P. Kováře  

 

 
Vyučování náboženství 

Ve školním roce 2012– 2013 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 osobně nebo na tel.  607 126 856 .  
Těším se na všechny žáky, kteří mají zájem a chtějí se něco nového 
dozvědět.  
                                                                                Miroslav Čapek  
 

 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
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Milí farníci! 
  Máme tu opět nový školní rok a další podzim našeho pozemského žití. Obojí 
spolu souvisí – celý život se totiž musíme učit a na prvním místě „být lidmi“. To 
proto, aby podzim našeho života byl zrale lidský, obtěžkán plody moudrosti. 
Z Bible víme, že počátek moudrosti je v respektu vůči Bohu, skutečná moudrost 
je od Boha Ducha svatého. Moudrost ale není chytráctví, jak to vidíme u mnoha 
politicky angažovaných a také u mnoha českých Švejků, kteří by nejraděj i Pánu 
Bohu radili… 
  Krásné jsou události, které dávají prostor přírodě a tím i Bohu. Takovou 
událostí bude žehnání rekultivovanému rybníku s jeho okolím u Volenic 
v sobotu 15.9. ve 13h. Tento areál již slouží ke koupání v krásné a čisté přírodě, 
zve k pikniku s rodinou, nebo jen k relaxaci v civilizací nezatíženém prostředí. 
Tak lze také být Bohu blíž a tím i růst ve svém lidství, udělat si čas pro své 
nejbližší bez televize a jiné techniky. Kéž bychom takto začali uvažovat i o 
jiných koutech krajiny, zvláště na diskutované Šumavě, kde věční „nenechálci“ a 
„hospodáříčci“ znásilňují přírodu a nedají jí šanci existovat podle odvěkých 
principů. Přírodní parky jsou nám chrámy života. Proč děti znají zvířátka jen 
z televize, jak se to asi mohlo stát? Každý den prý hynou živočišné i zvířecí 
druhy. Vědci začínají varovat před globálním kolapsem ještě v tomto století… 
Příčinou je „přemoudřelost a nenahrabanost“ podnikatelů a politiků.  
  Buďme plně lidmi a přejme si moudrost Boží a hlubokou radost z ní, která bude 
požehnáním pro mnohé.   
                                                                                    Kněz Kristův Petr 

 
Pozvání a prosba: 

8. listopadu letošního roku  tomu bude 25 let od chvíle, kdy zemřel P. František 
Václav Kovář. Ten sloužil až do roku 1987 ve farnostech Kraselov, Střelské 
Hoštice a Volenice. Patřil do Kongregace bratří Nejsvětější svátosti ( petrini ).  
Chtěli bychom na něj při této příležitosti vzpomenout, a proto připravujeme na  
3. listopadu tento program: - mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla ve Volenicích 
                                            - přednáška  a následná  beseda s P. J.X. Kobzou a 
                                           P. Cyrilem Havlem představeným řádu petrinů na faře 
                                           -  výstava fotografií a dokumentů o jeho působení  
                                              v našich farnostech 
Proto prosíme všechny, kteří mají jakékoliv fotografie nebo jiné dokumenty o  
P. Kovářovi, aby nám je zapůjčili k ofocení.  
Předem děkujeme za ochotu a spolupráci.                          Hana Čapková 
 
 

 

                     Zprávy ze Žďáru nad Sázavou 
 

V úterý 14.8. na strakonickém nádraží jsme nastoupili do vlaku směrem do Žďáru 
nad Sázavou. Na počátku naši cesty jsme byli pouze 3, ale po ujetí dalších 
kilometrů do vlaku nastoupili další mladí s krosnami. Jen co jsme vystoupili ve 
Žďáru, ocitli jsme se mezi spoustou mladých lidí mířících směrem k ubytovnám. 
 I přes náročnost cesty a tíži zavazadel měli všichni dobrou náladu a usmívali se.  
 Po celý průběh setkání byly zajímavé přednášky, katecheze našich otců 
biskupů, společné modlitby, z nichž nejsilnějších byla společná modlitba růžence, 
ze které všichni odcházeli se zářícíma očima. Na konci celého setkání nám bylo i 
líto, že odjíždíme, protože jsme věděli, že se nám bude po setkání stýskat, díky 
tomu, že jsme zažili, že nás mladých věřících není málo. 

Alena Navrátilová, Miroslav a Martin Malíkovi  
   

            Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka podzim 2012 
          Ne. 9.9. – 14:00 Jílkův pohár  

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

Čt. 20.9. –  18:00 přednáška křesťanství a umění  P Petr Vacík SJ. 
– co mají společného spiritualita a film  

Čt. 18.10. – 17:00. mše sv. v Katovicích na počest mučedníka P.J. Jílka 
následně na faře v Centru P.J.J. beseda s Vladěnou Tesařovou, 
sklářkou, autorkou skleněné sochy sv. Jana Nepomuckého 
v Čepicích a oltáře na Dobré Vodě u Hartmanic 

Pá.- Ne. 2.- 4. 11.  Setkání mladých ve Volenicích 
                Možnost prožít společný víkend s mladými našich farností. 
                Informace  miroslav.capek1975@seznam.cz  
 

Na podzim je plánována drakyáda a další přednášky ve spolupráci 
s BEZ o.s. Termíny budou ještě upřesňovány. 

 

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

 

Nabídka katolického časopisu pro děti 
Nabízíme možnost  hromadného objednání časopisu  Duha, který je určen pro děti 
od 5 do 12 let. Cena na  rok je 284  Kč. Nabídkové letáky jsou v našich kostelích.  
Nahlásit se můžete u manželů  Čapkových. 


