
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
 

Mše  svaté o prázdninách v Kraselově jsou přesunuty 
ke sv. Anně v sobotu v 15h. 

 

ne. 22.6. slavnost Těla a krve Páně – Božího Těla 
               – Katovice – mše svatá ve 14h.  
                  s eucharistickým procesím 
               Ten den nebudou mše ve sdružených farnostech,  
                tj. ve Volenicích a Střelských  Hošticích, 
                ani v sobotu u v Kraselově !!!  
                Po slavnosti posezení na farní zahradě.  
so. 28.6. oslavy 130. výročí založení SDH ve Střel. Hošticích, 
                zahájení ve 13h., žehnání sochy sv. Floriána 
ne. 29.6.  slavnost sv. Petra a Pavla – Volenice, mše sv. v 10h. 
so. 5.7.     Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v 8:30 Katovice 
so. 26.7. varhanní koncert Radka Rejška a adorace s chválami  
                u sv. Anny – zač. v 19h. 
ne. 27.7. 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 11 h., slavnostním kazatelem bude  
             P. Stanislav Přibyl generální vikář z Litoměřic 
               Ten den nebudou mše ve Volenicích a Stř.Hošticích, 
               ani v sobotu u sv. Anny ! 
            Přede mší je možnost svátosti smíření v kapli v ambitech. 
             Od 10h. koncert pana Radka Rejška v kostele 
so. 9.8. poutní mše k poctě sv.Vavřince – Kraselov asi 13h. 
               + kulturní program obce v Kraselově 

pá - so. 29. - 30.8. - Žďár nad Sázavou – Klášter, Národní pouť 
           rodin, motto: „Fandíme rodině“ 
           (www.narodnipoutrodin.cz) 
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Sloví čko kn ěze 
Rok rodiny 

  V letošním roce si připomeneme 20. výročí Roku rodiny vyhlášeného 
OSN. Papež František svolal na podzim tohoto roku mimořádnou synodu 
 o rodině na téma „Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace“. 
Přípravný dokument, jehož součástí byl i dotazník, má umožnit místním 
církvím, aby se aktivně podílely na přípravě této synody. I kněží našich 
diecézí se již mohli vyjádřit. Synoda proběhne ve dvou částech. První, 
mimořádné zasedání, které se uskuteční 5.-9. října 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. Oficiálně takto rok není sice nazván Rokem rodiny, ale 
 to neznamená, že se tématu rodiny nebude věnovat zvýšená pozornost. 
  Na svátek Svaté rodiny pak k synodě o rodině papež mimo jiné řekl: 
„Hledíme-li na Svatou Rodinu, upoutává nás jednoduchost života, který 
vede v Nazaretu. Je to příklad, který velice prospívá našim rodinám 
 a pomáhá jim stávat se stále více společenstvím lásky a smíření, kde se 
zakouší něha, vzájemná pomoc a vzájemné odpuštění. Připomeňme si tři 
klíčová slova pokojného a radostného života v rodině: s dovolením, děkuji, 
promiň. Rodina, ve které se namísto neomalenosti žádá o dovolení, 
namísto sobeckého jednání se děkuje a ve které ten její člen, který zjistí,  
že učinil něco nepěkného, umí požádat o odpuštění, taková rodina potom 
žije v pokoji a radosti. Pamatujme si tato tři slova. A můžeme je společně 
zopakovat: s dovolením, děkuji a promi ň.“  
  Papež ještě požádal, abychom se připojili k jeho modlitbě za rodiny  
a za blížící se synodu: 
„Ježíši, Maria a Josefe, ve vás kontemplujeme zář opravdové lásky, k vám 
se s důvěrou obracíme. Svatá Rodino nazaretská, učiň z našich rodin 
rovněž místa sdílení a modlitební večeřadla, opravdové školy evangelia 
 a malé domácí církve. Svatá Rodino nazaretská, ať už rodiny nikdy 
nezakoušejí násilí, uzavřenost a rozdělení: kdo je raněn nebo pohoršen,  
ať rychle zakusí útěchu a zahojení. 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.“                                            Váš kněz Petr 
 

 

Zprávy z naší charity 
V letošním roce se naše charita podílela mimo jiné na přípravě 
předvelikonočního setkání s možností udílení svátosti pomazání 
nemocných, eucharistie a svátosti smíření. Setkání v KD v Katovicích 
se zúčastnilo přes sto lidí.    
      V postní době probíhala také svatopostní sbírka, která byla 
zakončena 2. velikonoční neděli. Celkem se v 21 pokladničkách 
vybralo 3 959 Kč. Farní charita použije tyto finance pro lidi v nouzi. 
Minulý rok jsme podpořili rodinu v Putimi, která byla zaplavena. 
       Nyní se naše charita bude podílet při přípravě Božího Těla, pouti 
na svatou Annu  a na volnočasových aktivitách na naší faře 
v Katovicích. Nabízíme také pomoc lidem v nouzi.  
Všem, kteří charitě jakkoli pomáhají, děkujeme a vyprošujeme 
 Boží požehnání.  
Další informace o naší charitě najdete  na www.katovice.charita.cz . 
 

                                                                                 Miroslav Čapek 
                                                                                    správce  webu    

   

            Kalendář akcí BEZ a v Centru P. J. Jílka léto 2014 
so. 21.6. – 14:00 Jílkův pohár  

– fotbal, přehazovaná a střelba  
– odpoledne pro celou rodinu 

pá. 27.6. – posezení na farské zahradě na závěr školního roku  
v srpnu nebo září možná přijde i kouzelník 
začátkem září bude posezení k zahájení školního roku  
 

Akce o prázdninách    
V červenci se na faře ve Volenicích  setkají děti z našich farností, které 

chodí na náboženství během školního roku. Setkání bude probíhat 
v termínech: od 6. do 11. července a od 13. do 18. července.   

 

Na srpen plánujeme pro mládež a zdatné jedince cyklovýlet  
do Putimi a okolí     


