
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
So.   7.9.   Papež František vyhlásil tento den dnem půstu a modliteb 
                            za mír v Sýrii a na Blízkém východě a celém světe. 
                 Katovice  – 20:00 adorace 
So. 21.9.   Kladruby – 14:00 svěcení nové hasičské zbrojnice 
So. 28.9.   Katovice  -   8:30 mše svatá – slavnost sv.Václava  
Čt.. 3.10.  Katovice –  18:00 setkání členů živého růžence   
So. 5.10.   5.celostátní misijní kongres dětí v Č.Budějovicích 
                   Téma: Radost a naděje pro každého 
So. 5.10.   Kalenice – 17:00 poutní mše v kapli sv. Františka 
So. 12.10. Katovice – 9:00 mše sv. na poděkování  
                                           za 50 let života, posezení na faře                                           
Ne. 13.10.  Řím: papež František – zasvěcení světa Panně Marii   
Čt. 17.10.   Katovice - 17:00 mše svatá k pam. mučedníka  
                                      P.Josefa Jílka 
                                  - 18:00 beseda s Fr. Bendou na faře 
So. 26.10.  Strašice  –  17:00 poutní mše svatá k Panně Marii  
Čt. 31.10.  Katovice –  17:00 vigilie Slavnosti Všech svatých 
Pá. 1.11. Stř. Hoštice –13:30 Slavnost Všech svatých 

                                   + pobožnost na hřbitově 
So. 2.11.  Katovice   –  8:30 mše sv. za věrné zemřelé  
                                          + pobožnost na hřbitově v 9:15, 
                                             svátost smíření od 8h. do 8:30 
Ne.10.11. Stř. Hoštice – mše svatá k sv. Martinovi, patronu farnosti                    
Čt. 5.12.   Katovice     – 17:00 mše sv. s dětmi  
                                     –   sv. Mikuláš patron diecéze 
Adorace: v katovickém kostele jsou 2x za měsíc ve čtvrtek po mši svaté, přijďte. 
 

Vyučování náboženství 
Ve školním roce 2013– 14 bude vyučováno římskokatolické náboženství,  
 ve Volenicích v pátky od 12:30, Střelských Hošticích v pondělky od 13:30  
 a v Katovicích ve středy od 12:30. 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. 
Začínáme 2. týden v září. Těším se na všechny žáky, kteří mají zájem a chtějí 
se něco nového dozvědět.                                                         Miroslav Čapek  
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Abrahámoviny 
  Věřte, nijak mě nepotěšilo, že jsem stejně starý, jako Krkonošský 
národní park. Nejstarším a hned po Šumavě největším lze nazvat 
letos padesátiletý národní park zahrnující 36 tisíc hektarů na území 
Krkonoš. Snahu generací ochranářů završilo 17. května 1963 
vyhlášení Krkonošského národního parku (KRNAP).  
  Ani se mi nechce, byť jen věkem, jakkoliv spojovat se zlobivou 
hvězdou britské popové scény Georgem Michaelem. Dvojnásobný 
držitel ceny Grammy se proslavil mimo jiné hity Careless Whisper, 
Freedom či písničkou Jesus To a Child. V listopadu 2011 postihly 
George Michaela uprostřed jeho evropského turné vážné zdravotní 
problémy a zpěvák dokonce upadl do komatu. Zkušenost s nemocí 
Michaela inspirovala k napsání nového singlu White Light  
(Bílé světlo), který zazpíval v srpnu 2012 na závěrečném 
ceremoniálu Letních olympijských her v Londýně.  
  O zajímavější výročí se postaral Martin Luther King: "Mám sen, 
že jednoho dne mé čtyři děti budou žít v zemi, kde nebudou 
posuzovány podle barvy kůže, ale podle charakteru." I tuto větu 
pronesl před půl stoletím 28. srpna 1963 ve Washingtonu jeden 
 z nejvýznamnějších bojovníků za lidská práva a rasovou 
rovnoprávnost v USA u Lincolnova památníku. Téměř po padesáti 
letech mají Američané prezidenta tmavé pleti! 
  Nejhezčí je jubileum druhého vatikánského koncilu, rosteme spolu. 
Doufám, že i ve víře – v roce víry! Dle Bible se Abrahám, otec všech 
věřících v pravého a jediného Boha, dožil vysokého věku. Padesát let 
života je věk, v němž se předpokládá nejen životní zkušenost,  
ale i moudrost a zralost víry. Je padesát let dost na splnění snu?  
Měl Bůh o mně nějaký sen, který jsem alespoň trochu naplnil?  
Snad mi to jednou poví... 
  Cenné přírodní artefakty si určitě zaslouží větší ochranu  
(viz KRNAP), podobně zpěvák Michael a jiné „rachotiny“, naproti 
tomu víra může stále růst a snít nesmíme přestat, jinak ztratíme 
šťávu, viďte? Tak na zdraví!  
                                                                            P. Petr 

Pomoc při povodních 2013 
 V letošním roce 2013 činil výtěžek Svatopostní sbírky 7. 225,- Kč. 
Tuto částku jsme měli připravenu pro kritické situace. Ta skutečně 
nastala po letošních povodních. Dohodli jsme se, že pomůžeme 
konkrétní rodině. Celá částka byla předána dne 14. 7. 2013 paní Iloně 
z Putimy, jejíž rodinu zasáhla ničivá povodeň ve dnech 2. – 3. 6.  2013.  
Místním šetřením bylo zjištěno, že uvedené rodině s malými dětmi  
vznikla škoda ve výši cca 350.000,- Kč.  
Paní Ilona použila darovaných 7. 225,- Kč na nákup elektrické trouby.  
Farní charita Katovice děkuje všem dárcům Svatopostní sbírky, 
protože právě jejich přispěním mohla charita pomoci konkrétní rodině 
postižené povodní.                                                     Jana Kubešová 
 

      Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka Katovice podzim 2013 
         Ne. 15.9. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba  

Čt. 19.9. – 18:00 Co vyprávěla Otava – Irena Novotná - pořad plný 
pověstí vztahujících se nejen k samotné řece, ale i k některým místům, kudy Otava 
protéká. A také písničky našeho kraje. Doplněno dataprojekcí. 
Pá. 4.10   –  19:00 P.Ruslan Zassiedko,  
                            přípr. na manželství pro mladé (16-29) 
Pá. 11.10   –  18:00 beseda s dataprojekcí  se sinologem  
                            Martinem Křížem  na téma „ My a Říše středu“    
                  podtitul „ … debata o roli Číny ve světě, o křesťanství v Číně  
      o  výrobcích Made in China a možná i o Africe…“ Termín bude ještě potvrzen. 
Čt. 17.10. – 17:00. mše sv. v Katovicích k pam. mučedníka P.J. Jílka 

      následně na faře v Centru P.J.J. beseda s Františkem Bendou 
Ne. 3.11.   –  VIII Drakyáda ve 13:30 na katovickém letišti  
Pá.  8.11. –  19:00 P.Jiří Čepl - přípr. na manželství pro mladé (16-29) 
Pá. 29.11. –  20:00 svědectví Marie Jůnové ze světového setkání   
            mladých křesťanů v Rio De Janeiro s obrazovou prezentací  

– setkání nejen pro mladé  
 

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 


