
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
 

Mše  svaté o prázdninách v Kraselově jsou přesunuty 
ke sv. Anně, budou také v sobotu od 15h. 

 
 

ne. 3.7. pouť ke svatým Petru a Pavlu – Volenice, mše sv. v 10h. 
 

út. 5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v Katovicích 17h. 
 

so. 9.7.  poutní mše svatá Navštívení Panny Marie v opravené  
              a restaurované kapličce sv. Martina v Krejnicích ve 12h. 
              žehnání kapličce a praporu sboru dobrovolných hasičů 
 
so. 16.7. bohoslužba v kapličce ve Škůdře v 11 h. a žehnání praporu 
               sboru dobrovolných hasičů, který slaví výročí 
 
so. 23.7. varhanní koncert Radka Rejška a adorace s chválami  
                u sv. Anny – zač. v 19h.  
 

ne. 24.7. poutní mše k poctě sv.Anny – Lhota u sv.Anny  
                 v 9:30 vycházejí poutníci pěšky od kříže u zastávky v Makarově 
               cílem je jediná mše sv. pro všechny naše farnosti !!! 

- začíná v 11 h., slavnostním kazatelem bude  
              novokněz P. Dominik Ettler, který bude udílet  
              novokněžské požehnání 
               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 10 h. koncert pana Radka Rejška v kostele  
 

so. 13.8. poutní mše k poctě sv.Vavřince – Kraselov 13h. 
               + kulturní program obce od 14 h. v Kraselově  
 

 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 28. až 31. července 2016  
se mládež setká se Svatým otcem Františkem  

v Krakově 
mottem je: 

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 
( Mt, 5,7) 

 
2. číslo roku 2016 

 
 

 



Přebývat v Ježíšově srdci 
         
        Každý z nás se snaží následovat Krista a směřovat cestou 
k nebeskému Otci, kterou nám Ježíš ukázal. Chceme být milosrdní 
jako Otec. Snažíme se pomáhat a prokazovat bratrskou lásku všude 
ve svém okolí. Dodržujeme všechny náboženské směrnice a děláme 
dobré skutky, jak nám jen síly stačí.  
      Tyto měsíce nás však vedou ke zcela opačné perspektivě: 
Nejsvětější srdce Ježíšovo a srdce Panny Marie nás zve k spočinutí, 
odpočinku, pokoji a k zakoušení milosrdenství (Srov. Mk 6,31; Mt 
11,28). Nechme Boha, aby nás miloval, aby nám svou lásku ukázal. 
Můžeme jen toužit po jeho přítomnosti, bez toho, abychom si ji 
jakkoli zasloužili. Náš  Otec nás chce obdarovat, občerstvit, naplnit. 
      Nádhernou příležitostí, jak prožít setkání s živým Ježíšem je 
adorace. V eucharistii můžeme nahlédnout Kristovu tvář mnohem 
lépe a niterněji, než kdyby přišel v podobě člověka. (Pro srovnání: 
Jak dobře známe tváře svých nejbližších...?) Nemůžeme se totiž 
spoléhat na vnější podobu, ale o to více vnímáme jeho láskyplný 
pohled. Necítíme dotek jeho ruky, ale takto se může lépe dotknout 
přímo našeho srdce.  
      Stejným způsobem mu můžeme naslouchat, aniž bychom 
potřebovali lidská slova a prožívat jeho přítomnost intenzivněji,     
než s kterýmkoliv člověkem. Můžeme se tak položit do jeho náruče, 
aniž bychom museli napínat smysly, nebo rozum. 

Nechme se prostě vést Duchem svatým, nebo ještě lépe:  
Nechme se jím nést. 

P. Jenda Turek. 

Informace o opravě fasády kostela v Katovicích 
Během prázdnin se bude opravovat fasáda kostela  sv. Filipa a Jakuba 
v Katovicích. Koncem června bude ukončena sbírka na opravu 
(kasička v místním kostele). Pokud chcete pomoci osobně, budeme 
moc rádi. Nahlaste se u pana faráře J. Turka nebo u M. Čapka.  

Všem ochotným dárcům a obětavým lidem děkujeme!!!   

Zprávy z Kraselova od sv. Vavřince 
 V minulých dnech byl učiněn významný objev v oltáři 

Zvěstování Panny Marie v kostele sv. Vavřince. Zaměstnanci muzea  
ze Strakonic zde nalezli pozůstatky malované truhly z doby Karla IV. 
Jedná se pravděpodobně o schránku na ostatky svatých. Karel IV.       
je s oblibou získával a vozil k nám do Čech, kde pro ně stavěl kostely  
a významná poutní místa. Otázka je „proč?“ Osobně se domnívám,    
že císař Karel IV. si enormně přál, aby lidé měli na očích příklady 
svatých a inspirovali se jejich životy. Věděl, že dobří křesťané budou 
také dobří občané, pracovití a poctiví lidé, a tak se bude v našich 
zemích dařit všem lidem dobře. 

Tuto truhlu zde umístili předkové z rodu Dlouhoveských, který 
zde má kořeny již mnoho staletí. Pokud byste chtěli tyto artefakty 
z doby Karla IV. vidět, navštivte výstavu „Karel IV. a Prácheňsko,“ 
která je do konce června v Kapitulní síni strakonického hradu. 

Tento příklad ukazuje, že v našich kostelech je mnoho cenností 
nejen materiálních, ale hlavně duchovních. Kéž bychom toužili po 
ideálech svatých a měli takové prozíravé panovníky a představitele 
jako byl Karel IV.  
     Miroslav Čapek správce webu F.CH. 

   

            Kalendář akcí BEZ a v Centru P. J. Jílka léto 2016 
so.  4.6. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba  

– odpoledne pro celou rodinu 
pá. 10.6. – Noc kostelů 18:00 - 19:00 

– Čtení úryvků inspirativních dopisů našeho statečného 
faráře P.J.Jílka a úryvků z Písma svatého, doprovázených 
liturgickou hudbou na varhany  

20:00 - 21:00 - Adorace a prosba za nás, naše rodiny a naší obec.  
                         Možnost osobních proseb především pro ty,  
                         kteří do kostela běžně nechodí. 
pá. 17.6. – 20:45 letní kino na farní zahradě  
srpen – výstava fotografií o naší obci s názvem „Kde domov můj“  
              autorů Pavla Zímy a Františka Pechláta  
so. 3.9. – 17:00 dětská mše svatá na zahájení školního roku  


