
Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní 
– vždy půl hodiny přede mší svatou - všední dny Katovice – neděle Stř. Hoštice 
 

12.3. sobota – KD Katovice – Setkání před Velikonocemi 
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. 
          8:30h. Sedlo 8:40 h, 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 

Jsou zváni všichni, kteří se chtějí duchovně připravit na Velikonoce  
a zakusit Boží pomoc. 

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2016 
Květná neděle 20.3. -  žehnání ratolestí, zahájení Svatého týdne 

– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
              úterý    22.3.  – 17:00 – Katovice  
              středa  23.3.  – 14:00 – Volenice  
Zelený čtvrtek  24.3.   –  17:00 Katovice + adorace 
Velký pátek      25.3.   –  Katovice od 9:00 křížová cesta  
                                     13:00 Stř. Hoštice  
                                     15:00 Volenice 
                                     17:00  Katovice  
Bílá sobota 26.3.   –   Katovice 9:00 - 10:00  
                                  soukromá adorace Božího hrobu  
                         21:00 Katovice –  vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání, 
                              vrchol církevního roku, křestní bohoslužba (svíce) 
                              zváni jsou všichni věřící sdružených farností  
Začátek letního času – posun o hodinu vpřed ze 2h. na 3h. 
 

Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  27.3.  
– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice  

Pondělí velikonoční 28.3.  
         -     mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Kraselov 
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Milí brat ři a sestry. 
    Sytit hladové, napájet žíznivé, oblékat nahé, přijímat cizince, pomáhat 
nemocným, navštěvovat uvězněné, pohřbívat mrtvé. Radit pochybujícím, 
poučovat nevědomé, napomínat hříšníky, utěšovat zarmoucené, odpouštět 
urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, prosit Boha za živé i mrtvé. To jsou 
skutky tělesného a duchovního milosrdenství podle tradice církve.  
Kromě tohoto katechismového seznamu, bychom mohli přidat další, které 
více odpovídají naší době a místním podmínkám. Vždy je nutné prokazovat 
milosrdenství tam, kde je to potřeba. Nejsme milosrdní k těm, kdo si to 
zaslouží, ale k těm, kteří naší pomoc potřebují! 
 Postní doba je právě vhodná k tomu, abychom přestali o lásce a milosrdenství 
mluvit, a podívali se kolem nás potřebuje nejvíce naší pozornosti a skutečně – 
reálně něco pro druhé udělali. Postní doba je vhodná k tomu, abychom začali, 
podle přání svatého otce Františka, postupně skutky milosrdenství 
„protlačovat“ do našeho reálného života. Můžeme začít od prvního až ke 
čtrnáctému a každý den, nebo každý týden uskutečňovat jeden. 
Nyní je naším úkolem znovu se stát učedníky a dívat se na svět pod tímto 
zorným úhlem: „Mám ve svém okolí někoho, kdo trpí hmotnou nouzí? Jak 
mohu poradit pochybujícímu, aniž bych ho ranil?.....“  
     Prostě se můžeme dívat na  svět Ježíšovýma očima a hodnotit věci v jeho 
Duchu a neustávat v rozhovoru s Otcem. Vždyť náš Bůh je zdrojem a vzorem 
všeho milosrdenství a jej skutečně smíme následovat.  
                                                     Je to úžasné!                        P. Jenda Turek. 
  

Mše svaté a bohoslužby 
So. 19.3.  – Č.B. Diecézní setkání mládeže  program viz. web DCM 
Po. 4.4.  –  17:00 Slavnost Zvěstování Páně v Katovicích (v út. mše sv. nebude) 
Út.19.4.  – 17:00 mše sv. v předvečer 71 výročí smrti P.J. Jílka Katovice 
So. 23.4.  –  17:00 pouť ke svatému Vojtěchu ve Škůdře 
Ne.  1.5.  –  8:30 poutní mše sv. k patronům farnosti v Katovicích 
                                             svátek sv. Filipa a Jakuba  
So. 14.5.  –  17:00 pouť ke svatému Janu Nepomuckému v Krtech 
So.  28.5. – Dětská vikariátní pouť  
                     pěší putováním na Lomeček za Pannou Marií 
Ne. 29.5.  –  14:00 Katovice - Slavnost Těla a krve Páně – Boží tělo 
                                na farní zahradě  

Oprava kostela v Katovicích 
V letošním roce plánujeme nově nabílit kostel svatých Filipa a Jakuba 
v Katovicích. Díky kvalitní opravě z konce osmdesátých let minulého století 
je kostel v poměrně dobrém stavu, ale je již jasně patrné, že do omítky 
začíná zatékat. Proto jsme se rozhodli kostel nabílit. Věž opraví horolezci, 
kteří nepotřebují lešení. Opravu pláště se budeme snažit udělat svépomocně. 
Bude to pro naši farnost asi nejnáročnější akce v letošním roce.  
     Proto budeme rádi pokud pomůžete s opravou podle svých sil  
a možností. Potřebujeme od vás modlitbu za bezproblémové dokončení 
opravy,  každou ochotnou ruku i finanční pomoc. Proto bude v kostele od 
Velikonoc do Božího Těla umístěná kasička, kam budeme vybírat 
prostředky na opravu kostela. Předpokládaná cena je asi 180 tisíc korun.  
Městys Katovice přispěje na opravu částkou 80 tisíc korun, za což  mu velmi 
děkujeme, a zároveň děkujeme všem ochotným lidem, pomocníkům a 
dobrodincům. 
 

Poděkování z naší charity 
V letošním roce se v naší dobrovolné farní charitě vybralo v Tříkrálové 
sbírce 140 431 Kč. Ukazuje to na vekou štědrost všech lidí v obcích našich 
farností. Ještě jednou chceme touto formou poděkovat všem dárcům, 
koledníkům i vedoucím skupinek. Peníze budou použity pro těžce nemocné 
lidi v domácí péči, na předvelikonoční setkání i na volnočasové aktivity, na 
které vás rádi zveme. Ještě jednou, velký dík všem. 

                                                    Za FCH Katovice Miroslav Čapek 
                                            správce webu http://katovice.charita.cz/ 

 

Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka jaro 2016 
  sobota  5.3.  – 17:00 Večer mladých – adorace, příběh, zamyšlení, divadlo 
  sobota  2.4.  –  9:00  jarní brigáda a úklid po zimně 
  sobota  9.4.  – 10:00 Ministrantská pouť– jsou vítáni všichni ministranti  
                                     i s doprovodem a ti, kteří by chtěli ministrovat 
  úterý  3. 5.   – setkání členů a příznivců živého růžence a kruciáty od 18h.  

 

Akce BEZ              
  Ne  24.4. – 13:30 Kuličkyáda u jezu v Katovicích                              
  květen   – IX. Pootavské putování z Katovic do Stř. Hoštic  
 plánujeme ještě tématické vycházky a přednášky – termíny budou upřesňovány 


