
 

Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
Út. 27.9.   předvečer slavnosti sv.Václava  

– 17:00 mše sv. v Katovicích 
St. 28.9.   slavnost sv.Václava 

– 17:30 mše sv. v kostele sv. Václava ve Strakonicích 
– Možnost přijmout novokněžské požehnání od  
     P. Dominika Etlera  

So. 1.10.    – poutní zájezd do Nových Hradů k bráně milosrdenství  
                    na diecézní pouť  s názvem „Aby srdce byla milá„  
                  – cena i s registračním poplatkem 300 Kč 
                 Odjezd z Katovic v 7:00h. Pokud se chcete ještě přihlásit,   
                  kontaktujte P. Jana Turka na tel. 731 402 851  
Ne. 2.10.  Kalenice – 15:00 poutní bohoslužba v kapličce  
Út. 4.10.   Katovice –  18:00 setkání členů živého růžence po mši sv.   
Út. 18.10. předvečer dne nedožitých 108 narozenin P. Josefa Jílka 
             17:00 mše svatá, jako poděkování za tohoto statečného kněze 
                 a po ní následující večer se vzpomínkou na jeho život 
             18:00 přednáška P. Hroznaty Janouška o P. J. Jílkovi  
                       s ukázkami originálů dopisů z cely smrti 
Ne. 23.10. Misijní neděle 
So. 29.10.  Strašice – 17:00 mše svatá v kapličce  
Ne. 30.10.  Výročí posvěcení kostelů  
Út.  1.11. Slavnost Všech svatých  
                17:00 mše svatá v Katovicích 
St. 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  
                13:00 mše sv. v Hošticích  
Pobožnosti na hřbitově:  
                                út. 1.11.  Katovice po mši sv. 18:00          
                                st. 2.11.   Střelské Hoštice po mši sv. cca 13:45                      
                                st. 2.11.   Volenice v 14:30 
                               so. 5.11.   Kraselov přede mší sv. 14:30                 
Ne.  13.11. Stř. Hoštice – mše svatá k sv. Martinovi, patronu farnosti               
Ne. 27.11. první neděle adventní 
 
 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř. Hoštice a  Volenice 
 
 
 

 
 

„Hlad na světě není proto, že nedokážeme nasytit chudé, 
 ale proto,  

že nedokážeme nasytit bohaté.“  
sv. Matka Tereza 

 
3. číslo roku 2016 

 



 
  

Farářské zamyšlení 
      
Milí farníci, v žalmu stodvacátémsedmém čteme: „Nestaví-li Dům 
Hospodin, marně se lopotí ti, kdo ho stavějí“. Ten, kdo staví kostel, 
aby získal věhlas a slávu, aby ho lidé obdivovali, nebo pro potěchu 
duše a radost kolemjdoucích, ten bude zapomenut. Veškeré hmotné 
statky jsou jen dočasné, byť by sloužily sebe vznešenějšímu  účelu. 
Kdo umývá záchody z lásky ke Kristu, zůstává v Boží lásce – ve 
věčné Boží paměti. Svatá Matka Tereza z Kalkaty nesloužila druhým 
z pouhé potřeby pomáhat, ale z lásky ke Kristu – to jemu sloužila. 
Nezáleží tedy jak malé, nebo velké dílo konáme, ale pro koho. 
Nezáleží na tom, kolik nashromáždíme, ale kde si shromaždujeme 
své poklady. Člověka neobohacuje to, co bere, ale to, co dává. 
     Jsem Bohu vděčný, že jsem mohl v tomto čase zažít tolik 
obětavosti a nasazení pro společné dobro. Díky všem, kteří se zapojili 
modlitbou, peněžitým darem, zhotovením „svačin“, radou, ale 
především pomocí vlastníma rukama. Bez zapojení každého z vás by 
to vůbec nešlo. Pokud bychom to dělali pro sebe, nebo budoucí 
generace, nebo něco podobného, byli bychom zklamáni. Mělo by to 
vše jen dočasnou hodnotu. My však jsme pracovali pro větší slávu 
Boží a nemůže již nikdo (ani čas) zničit. Bylo jasně vidět, jak jen 
malé síly které máme mohou být použity pro velké věci. Tak jako 
matka Tereza začínala svůj apoštolát pro pár potřebných jen s málem 
a bez prostředků. Tak jako P. Jílek, který nám z nebe stále vyprošuje 
Boží milost a požehnání. 
    Ještě větší výzvy jsou před námi. Možná nás a naše nasazení bude 
potřebovat Bůh v duchovní oblasti více než v té hmotné. Můžeme 
znovu probrat skutky tělesného a duchovního milosrdenství a již nyní 
se začít modlit, aby každého z nás Bůh povolal ke své službě.    
Přestože ne každá služba je tak viditelná, jako fasáda kostela, každá 
je radostí pro toho kdo ji dává i toho, kdo ji přijímá. 
                          Služba Bohu je naší radostí. 
                                                                                   P. Jenda Turek. 

 

Oprava kostela 
     Milí farníci. Jsme rádi, že se nám podařilo i s vaší pomocí opravit 
náš farní kostel sv. Filipa a Jakuba v Katovicích. V červenci na věži 
pracovali horolezci z firmy Vertigo z Písku. V srpnu po jejich opravě 
jsme dostali instruktáž o nátěru silikátové barvy na fasádu a pustili 
jsme se do obvodových  zdí svépomocí. Na této práci se podílelo 33 
brigádníků, kteří odpracovali více než 650 hodin práce. Snažili jsme 
práci dělat maximálně poctivě a kvalitně, jak nejlépe jsme uměli. 
Doufáme, že naše práce bude požehnaná a sloužící k Boží oslavě. 
Cena opravy fasády věže, části střechy a barva na celý kostel od firmy 
Vertigo byla 253 tis. Kč. Cena opravy obvodových zdí a nátěry 
plechových částí svépomocí byla 13 972 Kč. Velký dík patří všem 
brigádníkům, farnicím, které připravovaly svačiny, všem kteří přispěli 
modlitbou, finančně ( vybralo se celkem 25 090 Kč) i materiálně.  
Děkujeme také obci Katovice, která přispěla na opravu 80 tis. Kč. 
Všem vám Pán Bůh odplať.                                       Miroslav Čapek                               

 

Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka 
Katovice podzim 2016 

          So 24.9. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba  
So.   So 22.10. - farní posvícení v centru P.J.Jílka v Katovicích 
        Čt  10.11. –  oslava svátku sv. Martina s lampiónovým průvodem  
                             zahájení ve školní jídelně 

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

Vyučování náboženství 
Ve školním roce 2016 – 17 bude vyučováno římskokatolické 
náboženství  v ZŠ ve Volenicích každou středu 13:45, v ZŠ  
ve  Střelských Hošticích každý čtvrtek v 13:30 a v ZŠ Katovicích 
každou středu v 12:30. 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. Těším se na všechny žáky, kteří mají zájem  
a chtějí se něco nového dozvědět.                          Miroslav Čapek                                                                      


