
Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní 
– vždy půl hodiny přede mší svatou 
Svátost smíření před velikonočními svátky nejlépe přijměte  
              v týdnu v obvyklý čas, protože neděle není zpovědním dnem 
 

So. 8.3. 14h.- duchovní obnova ve Strakonicích, Rytířský sál, viz plakát 
 

5.4. sobota – KD Katovice – POMAZÁNÍ nemocných 
Od  9h. svátost smíření, v 10h. koncelebrovaná mše svatá s udílením svátosti 
nemocných. Všechny srdečně zveme. Odjezdy autobusů: 
1. trasa: Hodějov 7:45 h, Kraselov 8:00 h, Tažovice 8:05 h, Strašice 8:10 h, Škůdra 8:15 h, 
Zvotoky 8:20 h, Ohrazenec 8:30 h, Krejnice 8:40 h, Volenice 8:50 h, Štěchovice 8:55 h 
Novosedly 9:00 h Katovice 9:05 h 
2. trasa: Kalenice - vl.dopr., Kladruby 8:15 h, Kozlov 8:25h., Střelské H.  8:30 h,Sedlo 8:40 
Lhota Stř. 8:45 h, Horní Poříčí 8:55 h, Katovice 9:00 h. 

    Pro lidi z Dražejova, Střely, Mnichova a Krt je možno dojet po domluvě s M. Čapkem   
    na tel.  607 126 856 
 

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2014 
Květná neděle 13.4.. -  žehnání ratolestí, zač. před kostelem  
                                            za dobrého počasí, zahájení Svatého týdne 
                                  – mše svaté ve všech farnostech 
                    8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
              středa 16.4.  – 14:00 – Volenice  
Zelený čtvrtek 17.4.. –  17:00 Katovice + adorace 
Velký pátek     18.4.  – 13:30 Stř.Hoštice  
                                    17:00  Katovice  
                                              od 9:00 křížová cesta + svátost smíření 
Bílá sobota     19.4.   –   Katovice 9:00 - 10:00 
                                       soukromá adorace Božího hrobu + svátost smíření 
                                  15:00 Kraselov (mše sv. s nedělní platností) 
           21:00 Katovice –  vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání, 
                                  vrchol církevního roku, obnova křtu  (svíce) 
                              zváni jsou všichni věřící sdružených farností 
 

Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  20.4.  
                               – mše svaté ve všech farnostech 
                        8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
  

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud se však Bohu ponechá místo, které mu náleží, tedy to první,  
potom Jeho láska vede k dělení se o majetek a k jeho sdílení ve službách solidarity 
 a pokroku, jak dokazují četné, i nedávné příklady z dějin církve. Boží prozřetelnost 
 tak prochází naší službou druhým, naším sdílením s druhými. Nehromadí-li každý 
z nás majetek pouze pro sebe, ale dává-li jej do služby druhým, stává se Boží  
prozřetelnost viditelnou jakožto skutek solidarity. Hromadí-li jej však někdo jenom 
 pro sebe, co se stane, až bude povolán Bohem? Nebude moci svůj majetek odvézt  

s sebou, protože – jak víte – rubáš nemá kapsy! 
 Lépe je se rozdělit, protože do nebe si vezmeme jenom to,  

oč jsme se rozdělili s druhými. 
  

( Z promluvy papeže Františka z neděle 2.3.2014 ) 
 

1.číslo roku 2014 
 



   S plným vědomím 
11. února 2013 Benedikt VI. oznámil, že odstupuje z úřadu papeže: „S plným 
vědomím závažnosti tohoto úkonu a zcela svobodně prohlašuji, že se zříkám 
služby římského biskupa, nástupce sv. Petra, která mi byla kardinály svěřena 
 19. dubna 2005...“ Učinil nesnadné rozhodnutí a nezamlčel svůj vnitřní zápas. 
Když v promluvě před modlitbou Anděl Páně 17.2. komentoval Ježíšova 
pokušení na poušti, naznačil, že měl pochybnosti o tom, zda jeho zřeknutí  
se úřadu nebylo samo pokušením: „Při pokušeních je ve hře víra, neboť je ve hře 
Bůh. V rozhodujících životních momentech ale – když se zahledíme pozorně,  
tak vlastně v každé chvíli – stojíme na rozcestí: chceme následovat sebe, nebo 
Boha?“ A při gen. audienci 27.2. vysvětlil: „...naléhavě jsem v modlitbě prosil 
Boha, ať mě osvítí svým světlem, abych učinil správné rozhodnutí nikoliv pro 
své dobro, nýbrž pro dobro církve...“ Duchovní a morální selhání německé 
církve jej udolalo. Na internetu lze dohledat, jak se k němu němečtí biskupové 
chovali při návštěvě rodného Německa a jak mu i s kněžími a farnostmi 
vyslovovali neposlušnost. Jestli se někdo domnívá, že chtěl mít papež zkrátka 
pokoj od problémů církve a světa, nechť je vyveden z omylu, řekl, že se bude 
věnovat duchovním věcem, především modlitbě. Přesně to vystihuje církevní 
otec sv. Řehoř Veliký (6.stol.): „Ten, kdo vede duše, ať je všem nablízku svým 
slitováním a ať se více než ostatní věnuje kontemplaci, aby si uměl přisvojit 
 v síle milosrdenství slabost druhých a aby byl schopen vyjít sám ze sebe a skrze 
vznešené výšiny kontemplace toužit po tom, co je neviditelné“.  
Protože pastorace mládeže v našem strakonickém vikariátě si jde vlastní cestou  
– s plným vědomím jako biskupem ustanovený kaplan pro mládež zvažuji 
zřeknutí se této služby pro blaho místní církve. Je dobré se bavit, pokud je to ke 
spáse mladých tak důležité – a je jistě nejpotřebnější se za mladé modlit, jak radí 
sv. Řehoř. S plným vědomím odpovědnosti v kněžské službě vám připomínám, 
že prioritou v církvi nejsou děti, ale Kristus. Kdo si hraje, nezlobí, já se budu  
o to více modlit a postit ku prospěchu mladých a ke slávě Boží. Téměř sedm let, 
každý den několikrát všem, které mi Pán zde svěřil, vyprošuji Boží požehnání. 
Tak vám přeji i požehnaný půst +!                              Děkuji. Kněz Kristův Petr 
 

V rámci roku modliteb mladých za českobudějovickou diecézi se v březnu modlí 
náš strakonický vikariát: 

Akce modliteb mladých za diecézi ve farnosti Katovice: 
čtvrtek 20.3.2014 – 17h. mše sv. a adorace s modlitbou za diecézi 
sobota 29.3.2014 – 11h. křížová cesta za diecézi v kostele 
Každý večer ve 20h. se modlíme, každý tam kde je, modlitbu Otče náš a Zdrávas 
Maria a vytváříme tak modlitební most. Můžete se připojit. 
Předpokládáme pochopitelně také individuální přístup a soukromou modlitbu, 
viz web DCM, díky. 

Zprávy z naší charity 
        První lednový víkend proběhla v našich farnostech letošní Tříkrálová sbírka 
2014. Počasí nám vcelku přálo, a tak tříkrálové skupinky chodili s velkým 
nasazením, vždyť 33 skupinek je na naše farnosti opravdu hodně. Celkem v našich 
čtyřech farnostech se vybralo 109 073Kč . Chtěla bych všem poděkovat za štědré 
dary. Všem králům a vedoucím skupinek děkuji za jejich obětovaný volný čas a za 
ochotu zapojit se do Tříkrálové sbírky a těším se na spolupráci i v příštím roce. 

1.února 2014 se uskutečnil již 22. Křesťanský ples. K tanci a poslechu jako 
již tradičně hrála Malá muzika Nauše Pepíka a předtančení se letos ujaly 
mažoretky Miniotavanky Strakonice. Po krátkém úvodu se sál zaplnil tanečníky a 
doufám, že se všem účastníkům plesu líbilo a že se skvěle bavili. Na závěr bych 
chtěla poděkovat všem dárcům a sponzorům za příspěvky do tomboly a všem, kteří 
přišli a přiložili ruku k dílu ke zdárnému  průběhu plesu. Všem Vám ještě jednou 
děkuji a těším se na Vás na již 23. Křesťanském plese, který se uskuteční 7.února 
2015 a na dalších aktivitách naší charity. (setkání před Velikonocemi v KD v 
Katovicích, akce na faře v Katovicích pro celou širokou rodinu a dalších 
aktivitách, o kterých vás budeme včas informovat). 

       Alena Navrátilová 
       ředitelka farní charity  
 

Mše svaté a bohoslužby 
Pá - So. 11.-12.4.  – Č.B. Diecézní setkání mládeže  program viz. web DCM 

Čt. 24.4.   –  17:00 Katovice mše k výročí smrti  patera J. Jílka (pak beseda ) 
 Ne.   4.5.  –  8:30 Katovice, poutní mše sv. k patronům farnosti,  
                                             svátek sv. Filipa a Jakuba  
St.    7.5.  –  17:00 Starý Dražejov: mariánská pobožnost v kapli  
Pá.   16.5.  – 17:00 Krty: mariánská pobožnost v kapli,  
                                         svátek sv. Jana  Nepomuckého 
So.   17.5. – Dětská vikariátní pouť na Svaté Anně u Kraselova na téma Rodina  
 

Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka jaro  2014 
  čtvrtek 3.4.    – 18:00 přednáška „Člověk v drsné přírodě“  
                         – Jaroslav Pavlíček  polárník 
  čtvrtek 24. 4. – po mši sv. beseda s jáhnem F.Bendou na téma 
                            „Rodina, nebo gender?“ 
  čtvrtek 8. 5. – setkání členů a příznivců živého růžence a kruciáty od 18h.  

Akce BEZ              
                         duben – kuličkyáda                              
  květen nebo červen – Pootavské putování mezi Stř. Hošticemi a Katovicemi 
  neděle 25.5. – 14:00 tvořivá dílna – Srdce z pouti 


