
Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní 
Volenice – středa 13:30, Katovice – čtvrtek 16:15  
Stř.Hoštice – pátek po mši sv.(13:30), Kraselov – sobota 14:30 h. 
Svátost smíření před velikonočními svátky nejlépe přijměte v týdnu v obvyklý 
čas, protože neděle není zpovědním dnem! 
 

16.3. sobota – KD Katovice – POMAZÁNÍ nemocných 
Od  9h. svátost smíření, v 10h. koncelebrovaná mše svatá s udílením svátosti 
nemocných. Všechny srdečně zveme. Odjezdy autobusů z konkrétních vesnic 
budou upřesněny na plakátech.  
 

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2013 
Květná neděle 24.3. - zahájení Svatého týdne – mše v obvyklém pořádku 

středa 27.3.              – 14:00 – Volenice  
Zelený čtvrtek 28.3. –  9:00 Č.Budějovice mše s biskupem 
                                             svěcení  olejů 
                                 –  17:00 Katovice + adorace  
Velký pátek 29.3.     – 13:30 Stř.Hoštice  
                                    17:00  Katovice od 16:30 křížová cesta 
Bílá sobota 30.3.   –  soukromá adorace Božího hrobu + svátost smíření  
                                   Katovice 9:00 - 10:00 
                                  15:00 Kraselov  
                                  (  mše sv.z vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání  ) 
            20:00 Stř. Hoštice –vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Krista 
                              Vrcholná liturgie církevního roku, obnova křtu  
                              zváni jsou všichni věřící sdružených farností 
 

Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  31.3. – mše svaté jako v neděli 
                        8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
  

Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka jaro  2013 
 

  sobota 9. 3. – 14:00 přednáška o řemeslech  Mgr. Vladimír Červenka  
                                     + návštěva mlýna p. Mojžíše       
  sobota 20. 4. – 14:00 přednáška Vesnice jako kulturní prostor PhDr. Pavel Bureš 
  čtvrtek 9. 5. – setkání členů a příznivců živého růžence a kruciáty od 18h.  

 
    

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Vidím, že církev opravdu žije.“ 
„Zůstanu blízko našeho Pána“ 

 
( Z promluvy na rozloučenou 27.2.2013 ) 

 
 

1.číslo roku 2013 
 

 
 



Boží pomsta pod Boubínem 
   Po světové válce přišli na Šumavu noví osadníci. Ti si časem zamilovali místní 
louky a pole, na nichž v potu tváře dobývali chléb. Jenomže to netrvalo dlouho 
 a museli vše odevzdat do družstevního majetku. Nový předseda vyhlásil 
v Korkusově Huti: „Postavíme společný kravín a z kostela uděláme stáj.“ Jeden 
zbožný chalupník musel pak nové stádo volky nevolky pást. Ovšem, když přišla 
neděle, pasák se vzbouřil a šel do Vimperka na ranní mši. Předsedovi nezbylo, 
než jít pást sám. Uvázal si první tři krávy trojím řetízkem, jak zde bylo zvykem 
 a vedl celé stádo na louku. Tu se zdálky ozval vimperský zvon – mše začínala. 
V následující minutě se nad Korkusovu Huť přihnala od Boubína bouře, 
zarachotil hrom a blesk zasáhl řetízek. Tři krávy a jeden muž leželi mrtví 
 na trávě. Potom už nikdo nevztáhl ruku na horský kostelíček, který se nám díky 
Boží pomstě zachoval dodnes. 
  Tak píše Ondřej Fibich ve své knize. Podobných událostí bylo více – na Moravě 
se jedna babička dokonce přivázala ke kapličce, kterou chtěli komunisté 
traktorem vyvrátit. Prapodivné „narovnávání křivd“ ohledně církevního majetku 
nám ukazuje, jak ďábel uchvacuje a z drápů nepouští to, o čem si myslí,  
že naplní jeho život. Boží pomsta čeká na každého, kdo s ďáblem spolupracuje 
na vykořeňování všeho božského – Božím jménem počínaje, vztahy mezi lidmi 
konče... „Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce“, říká Kristus. 
  Vrcholí cyrilometodějský rok a je nám prorockou celospolečenskou 
výzvou návratu k Bohu. Pro soluňské bratry bylo vše od Boha – kámen, pole  
i lidé. Vše bylo produchovnělé bez konfliktu s realitou. Žádné mocenské choutky 
je na Velkou Moravu nepřivedly. Papež Benedikt XVI. také prorocky ukázal 
pokornou službu Bohu, nestal se tančící celebritou. Z této jejich perspektivy  
tak můžeme spatřit dnešní ďábelský postoj ke světu u většiny naší 
populace.Víme to? Zkusíme to změnit alespoň u sebe?                         
                                                                                                P. Petr Misař 

Společenství pro mladé 
- každý pátek od 17h. na katovické faře, program: sdílení Božího slova, 
spontánní modlitby, písně s kytarou, možnost pro každého se kreativně projevit 
 a zapojit, přijďte! 

Společenství pro starší 
- 1x za 14 dní na katovické faře po mši svaté v 18h.,  
program: promítání zajímavých filmů, sdílení, příp. jiný program 

Eucharistická adorace 
- 1x za 14 dní ve čtvrtek v katovickém kostele po mši svaté, která je v 17h. 

Zprávy z naší charity 
         Také letos pořádala naše charita Tříkrálovou sbírku. Zapojilo se do ní velké 
množství dobrovolníků. Celkem v našich farnostech obcházelo 28 vedoucích 
skupinek a 88 dětí, kteří roznášeli Boží požehnání do 25 obcí. Lidé otevírali nejen 
své domovy, ale i srdce a proto se vybralo 103 692 Kč. Chceme poděkovat všem, 
kteří přispěli, koledovali, vedli skupinky, modlili se za zdárný průběh, nebo jinak 
pomohli. Pán Bůh vám vaši štědrost jistě odplatí. 
       Druhá velká akce, proběhla  9.2.2013, kdy byl 21. Křesťanský ples 
v kulturním domě v Katovicích. Po úvodním slově P. Petra Misaře a předtančení se 
parket zaplnil a doufáme, že se všichni příjemně bavili. Nezbývá mi než poděkovat 
Městysu Katovice a všem ochotným, kteří přišli a přiložili ruku k dílu, zaslali 
tombolu, modlili se, nebo jinak pomohli. Trochu nás mrzí, že z míst, kam Charita 
dává nejvíce pomoci, je jen malá odezva. 
     Výtěžek z plesu je rozdělen jednou polovinou na činnost charity a druhou 
polovinou do farností na konkrétní potřebné věci. 
         Jménem dobrovolné charity Vám všem ještě jednou děkuji za pomoc a 
ochotu. Těšíme se, že se sejdeme na některé z akcí pořádaných FCH Katovice.  
                                               Pán Bůh Vám to zaplať. 

Alena Navrátilová – ředitelka farní charity 
 
 

Mše svaté a bohoslužby 
So. 23.3.  – Č.B.: setkání mládeže s biskupem 
So. 20.4.  –  17:00 Katovice mše sv. k výročí smrti  patera J.Jílka (před seminář) 
So. 27.4.  – 16:30 Škůdra: poutní bohoslužba Slova, sv.Vojtěch 
St.    1.5.  –  ( ten den není mše sv.ve Volenicích, je v úterý ve 14h.) 
Ne.   5.5.  –  8:30 Katovice, poutní mše: sv.Filip a Jakub  
St.    8.5.  –  8:30 Katovice, mariánská mše sv.s litaniemi 
                             (ten den není mše sv.ve Volenicích, je v úterý ve 14h.)  
                 – 18:00 Starý Dražejov: májová pobožnost  
Pá.  10.5.  – 19:00 Katovice kostel: adorace, novéna k Duchu svatému 
                             (od 17h. spolčo na faře) 
So.   11.5. – 17:00 Střelskohoštická Lhota: poutní bohoslužba Slova 
St.   15.5.  – 18:00 Krty: májová pobožnost 
So.   18.5. – Zahorčice: žehnání hasičského areálu  
So.   25.5. – Dětská vikariátní pouť ve Štěkni na téma „ Radost a víra “ 
 

Akce BEZ              
                         duben – kuličkyáda                              
  květen nebo červen – Pootavské putování mezi Stř. Hošicemi a Katovicemi 


