
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
 

   Mše  svaté v Kraselově jsou přesunuty ke sv. Anně v so.  
   v 15h. z důvodu opravy kostela sv. Vavřince v  Kraselově. 
 
Ne. 2.6. slavnost Božího Těla – Katovice – mše sv. ve 14h.  
                                                   s eucharistickým procesím 
               Při mši svaté přijme 10 dětí z našich farností poprvé 
               svaté přijímání. Ten den nebudou mše ve sdružených  
                farnostech, tj. ve Volenicích a Stř. Hošticích, ani  
                v so. u sv. Anny !!!  
                Po slavnosti posezení na farní zahradě.  

 

Ne. 30.6.  slavnost sv.Petra a Pavla – Volenice, mše sv. v 10h. 
So. 27.7. varhanní koncert R.Rejška a adorace s chválami  
                u sv.Anny – zač. v 19h. 
Ne. 28.7. 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  
                    jáhen Josef Hes, ředitel Měst. charity Č.B. 
               Ten den nebudou mše ve Volenicích a Stř.Hošticích, 
                ani v so. u sv. Anny ! 
            Přede mší je možnost svátosti smíření v kapli v ambitech.  
            Od 10h. koncert pana Radka Rejška 
           
 

So. 10.8. poutní mše k poctě sv.Vavřince – sv. Anna 13h. 
               + kulturní program obce v Kraselově 

So. 31.8. - 17h. Katovice – poděkování za 50 let života  
                  modlitbou v kostele, na farní zahradě pak živá  
                  muzika a táborák na zakončení prázdnin  
                  a na zahájení školního roku. 
 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 
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Sloví čko kn ěze 
 
Chvála Kristu! 
  Milí čtenáři, vrcholí Rok víry kvůli půlstoletému výročí  
2. vatikánského koncilu, vrcholí též oslavy výročí příchodu sv. Cyrila  
a Metoděje, čímž končí 3. přípravný rok - rok Eucharistie, končí  
také rok biskupa Hloucha, naši biskupové slaví kulatiny – Jiří 70, 
Pavel 60, nějaký kněz třeba 50, ...no to se to na nás hrne, viďte?  
    Proto bych chtěl uchopit nějaký průsečík, něco, co nás a to vše 
spojuje. Je to jednoduché a tím i krásné – je to Ježíš Kristus, 
setkávající se s námi ve svatém přijímání! Ano, papež Jan 23. 
předsedal mši svaté s biskupy celého světa na zahájení koncilu,  
Cyril s Metodějem učili naše předky slavit mši svatou srozumitelným 
jazykem, naši biskupové a kněží shromažďují Boží lid kolem oltáře, 
aby se Pán mohl projevit a sebedarovat... Svaté přijímání Ježíše 
Slovem a Eucharistií je ohniskem křesťanství. Bohoslužby jsou 
živoucím projevem naší víry a nejdokonalejším způsobem společné 
modlitby. Ale jestliže cesta víry, po níž kráčíme, nevede k 
naslouchání, pohostinnosti, vzájemnému přijetí, smíření, adoraci, 
 k přijetí životního „poslání“, pak je přinejmenším sterilní. Neplatí, 
že chodím-li do kostela, jsem dobrý člověk. Mše je potřebou 
křesťana. Chodím do kostela, abych se stával dobrým člověkem.  
Mše se neúčastním, mši žiji od začátku až do začátku té příští. Věta: 
„Jděte ve jménu Páně!“ na konci mše nám neoznamuje, že jsem  
si právě odbyl svoji křesťanskou povinnost a na další týden mám 
pokoj. Říká, že Toho, Koho jsem přijal, jsem teď povolaný nést  
do světa, do rodiny, do školy nebo do zaměstnání. A tak největším 
svátkem a bohatstvím křesťana je život s Bohem Otcem skrze Krista 
Ježíše v Duchu svatém.  
         Moc nám všem přeji tuto neobyčejnou radost, aby nás  
to slavení nikdy neomrzelo. Pán s vámi o prázdninách i o dovolené, 
v práci i v odpočinku! 
                                                                                     Váš kněz Petr 
 

 

Zprávy z naší charity 
Milí farníci, z podnětu otce biskupa Pavla Posáda má charita nový 
společný vzhled webových stránek. Je to z důvodu zlepšení 
komunikace charity s veřejností. Proto i naše místní farní charita má 
nové webové stránky. Jejich adresa je www.katovice.charita.cz .  
Na těchto stránkách se snažíme informovat o historii, současnosti a 
plánech do budoucna.  
    Pokud budete chtít přispět podněty, nápady či doplněním informací 
můžete nás kontaktovat osobně nebo je posílat na e-mail:  

farni.charita.katovice@seznam.cz. 
Doufáme, že tato nová forma komunikace povede k ještě lepší 
informovanosti vás všech. 

Miroslav Čapek 
                                                                                      správce  webu    

   

            Kalendář akcí BEZ a v Centru P.J.Jílka léto  2013 
So. 8.6. – Pootavské putování za postavami české minulosti  
                začátek v 8:30 ve Stř. Hošticích v kempu   
Ne. 9.6. – 14:00 Jílkův pohár  

– fotbal, přehazovaná a střelba  
– odpoledne pro celou rodinu 

So. 22.6. – posezení na farské zahradě.na závěr školního roku  
                   Zvláště jsou zváni tříkráloví koledníci a vedoucí skupinek. 
 
        září  - opět začne setkávání mladých na faře s tématem  
                  vzdálené přípravy na manželství a modlitby za životní 
                   povolání, vždy první pátek v měsíci od 19h. 
 

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 30.6. do 5. července a od 7. do 12. července.       


