
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
So.   6.9.   Svatá Hora  – poutní zájezd organizuje paní Nehezová 
                                        Odjezd ze Strakonic v 8h. pokud se chcete 
                  přihlásit kontaktujte paní Nehezovou  na tel. 731 176 922  
So. 13.9.   Lomeček  – večer mladých na téma „Bůh  a škola“ 
                                     17:00 mše svatá poté program pro ml. 
                                     21:30 předpokládaný konec 
                 z Katovic budeme odjíždět v 16 h. od kostela 
Ne. 14.9.   sbírka na bohoslovce 
Ne. 28.9.   slavnost sv.Václava 
                 bohoslužby budou jako každou neděli ve všech farnostech 
Čt.. 2.10.  Katovice –  18:00 setkání členů živého růžence   
So. 4.10.   dětská diecézní pouť v Jindřichově Hradci  
                   O svatém Františkovi z Assisi 
So. 4.10.   Kalenice – 17:00 poutní mše v kapli sv. Františka 
Ne. 19.10. den nedožitých 106 narozenin P. Josefa Jílka 
Ne. 26.10.  Výročí posvěcení kostelů  
So. 1.11.  Katovice –  8:30 Slavnost Všech svatých 
Ne. 2.11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  
                 bohoslužby budou jako každou neděli ve všech farnostech 
                 po mši svaté bude pobožnost na hřbitově  
Ne.  9.11. Stř. Hoštice – mše svatá k sv. Martinovi, patronu farnosti                                                       
Ne. 30.11. první neděle adventní 
Adorace: v katovickém kostele jsou 2x za měsíc ve čtvrtek po mši svaté, přijďte. 
 

Vyučování náboženství 
Ve školním roce 2014 – 15 bude vyučováno římskokatolické náboženství  
ve Volenicích v pátky po obědě, ve  Střelských Hošticích v čtvrtky  po 
obědě a v Katovicích ve středy po obědě.  
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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Drazí farníci!                                                                                          
Letos slavíme 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který v roce 1994 
vyhlásila OSN. Členské státy byly vyzvány k tomu, aby se připojily ke 
slavení tohoto výročí. Blíží se tedy synod o rodině. Co je synod? Koncil (z 
lat. Concilium - rada, porada) nebo též synod, synoda (z řec. σύνοδος 
setkání) je církevní sněm biskupů, který má za cíl projednat a urovnat 
záležitosti týkající se církevní nauky a praxe. Podle gen. sekretáře synody 
Lorenza Baldisseriho proběhne synoda ve dvou částech. První, mimořádné 
zasedání, které se uskuteční v říjnu 2014, si klade za cíl shromáždit 
informace a svědectví o současné situaci rodin ve světě, aby jim mohlo být 
věrohodně hlásáno evangelium. Druhé, řádné zasedání, je naplánované na 
rok 2015 a má stanovit pracovní směrnice pro pastoraci rodin. Mons. 
Baldisseri na prezentaci vysvětlil, proč je první zasedání mimořádné: „Je 
zřejmé, že společenská a duchovní krize současného světa má vliv na 
rodinný život a vytváří naléhavou pastorační potřebu, která ospravedlňuje 
svolání mimořádného generálního shromáždění.“  

Papež František řekl: „Modleme se společně za to, aby církev skrze tyto 
události podstoupila skutečnou cestu rozlišování a přijala vhodné 
pastorační prostředky, které pomohou rodinám vyrovnat se s aktuálními 
problémy ve světle a síle vycházejícími z evangelia. Tato modlitební 
podpora je víc než kdy jindy nezbytná a významná zejména z vaší strany, 
drahé rodiny. Synodální shromáždění je totiž věnováno zvláště vám, 
vašemu povolání a poslání v církvi a ve společnosti, problémům 
manželství, rodinného života, výchovy dětí a roli rodin v poslání církve. 
Prosím vás proto o intenzívní modlitbu k Duchu svatému, aby osvítil 
synodní otce a vedl je v jejich náročném zadání.“  

Vím, že ne v každé rodině se společně modlíte, přesto vás chci všechny 
požádat o intenzivnější modlitbu v rodinách, aby církev pomohla 
západnímu světu znovu nahlédnout bohatství rodinného života – díky!              
P. Petr Misař 

 Svatá Rodino nazaretská, kéž příští biskupský synod probudí ve všech 
vědomí posvátného a nezcizitelného charakteru rodiny, její krásy v Božím 
plánu. Ježíši, Maria a Josefe, slyšte a vyslyšte naši prosbu. Amen.  

 
Příprava na první svaté přijímání 

 V letošním školním roce 2014-15 bude od října do května začínat 
dlouhodobá příprava na první svaté přijímání podle metodiky Dnes 
budu tvým hostem. Pokud máte zájem o tuto přípravu kontaktujte 
manžele Čapkovi nebo pana faráře. Na termínech a místech setkávání 
se domluvíme se zájemci. 
                                                                                 

Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka 
Katovice podzim 2014 

         So. 6.9. – Loučení s prázdninami  při kouzelnickém představení   
                     „Michal „CockeR“ Kohout – 10 let“  

                       Představení je pro malé i velké na farské zahradě (za deště v kaplance)  
                       14:00 kouzelnický workshop s výukou jednoduchých kouzel 
                       15:00 Kouzelnické představení Michala Kohouta 
                                 Po skončení za příznivého počasí táborák a opékání  
                                 buřtů (budou zajištěny) 
       Ne. 21.9. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba  

IX. Drakyáda na katovickém letišti - termín bude upřesněn během října 
další přednášky budou oznámeny s dostatečným předstihem 
  
 

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. Více informací 
naleznete na stránkách časopisu: www.mojeduha.cz . Zde najdete i 
témata pro děti, rodinu, farnost a školu. 

Nahlásit se můžete u manželů Čapkových. 
 


