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

 

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2017 
    Květná neděle 9.4.   -  žehnání ratolestí, zahájení Svatého týdne 

– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
              úterý    11.4.  – 17:00 – Katovice  
              středa  12.4.  – 14:00 – Volenice  
Zelený čtvrtek  13.4.   –  17:00 Katovice + adorace 
Velký pátek      14.4.   –  Katovice od 9:00 křížová cesta  
                                     13:00 Stř. Hoštice  
                                     15:00 Volenice 
                                     17:00  Katovice  
Bílá sobota 15.4.   –   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  
 

Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  16.4.  
– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice  

Pondělí velikonoční 17.4.  
- mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Kraselov 

úterý 18.4. mše svatá v Katovicích nebude 

 
Mše svaté a bohoslužby 

So.   8.4.  – Č.B. Diecézní setkání mládeže  program viz. web DCM 
Čt. 20.4.  –  17:00 vzpomínka na 72. výročí smrti P.J. Jílka Katovice  
Ne.  7.5.  –  8:30 poutní mše sv. k patronům farnosti v Katovicích 
                                             svátek sv. Filipa a Jakuba  
Út.   9.5.  –     9:00 mše svatá s účastí biskupa Vlastimila – vikariátní schůze 

So. 13.5.  –  14:00 Vikariátní pouť na Lomec – celebruje P. V. Kodet   
Ne. 14.5.  –  15:00 poutní bohoslužba v Koclově - Novosedly 
So. 20.5.  –  Dětská vikariátní pouť v Blatné 
So. 27.5.  –  pouť v Krtech + svěcení hasičského praporu 

 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 
 

 
 
 

 
 

1.číslo roku 2017 
 

 



 
Milí brat ři a sestry. 

Nežijeme pouze z jídla a pití, ale z Božího Slova (srov. Mt 4,4). 
Skutečně strádáme, pokud se dobře duchovně „nestravujeme“. Tak jako 
z jídla tělesného se můžeme přejíst, nebo nám z něj může být špatně, tak 
je tomu i se stravou duchovní: Často se nám již „zajídá“ tlachání 
druhých o všem a vlastně o ničem a z některých řečí se nám může 
skutečně až udělat nevolno. Můžeme poslouchat televizi třeba celý den 
 a přesto zůstaneme prázdní a duchovně vyhladovělí. Bohapustá zábava 
je jako jídlo z umělé hmoty: Můžete jej žvýkat celý den, ale přinese vám 
jen únavu a ještě větší hlad.  
       Na konci doby postní si křesťané říkají: „Kdybych jen tak více četl 
Písmo svaté, kdybych se já lépe připravoval na Velikonoce...“ Vždyť 
Boží Slovo není v nebi, abys musel říkat: „Kdo nám vystoupí na nebe, 
vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“Ani za mořem 
není, abys musel říkat: „Kdo se nám přeplaví přes moře, vezme jej pro 
nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“ Vždyť to slovo je ti velmi 
blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. (Dt 30,12-14). 
Vezměte tedy Bibli, nebo duchovní knihu s prosbou k Duchu svatému, 
aby připravil vaše srdce k slyšení a vaše tělo k jednání. Vždyť k radosti 
a k plnému životu dojdeme jen ve společenství s Božím Slovem. Co by 
nám totiž bylo platné, kdybychom měli plná břicha, ale umírali 
duchovním hladem? Právě teď je ta příhodná chvíle, právě teď Pán volá, 
abys´ mu naslouchal(a) (2Kor 6,2). Odlož tedy tento list, vezmi si do 
ruky svou bibli a hned si alespoň kousíček přečti a chvíli uvažuj jak toto 
Slovo žít... 
                                                                                       P. Jenda Turek. 
  

Akce BEZ              
  Víkend 29.4. -1.5 – Kuličkyáda u jezu v Katovicích                              
  So 3.6.  –    9:00  X. Pootavské putování mezi Katovic a Stř.Hošticemi 
 plánujeme ještě tématické vycházky a přednášky – termíny budou upřesňovány 

 
 

Přejeme vám všem požehnanou postní dobu, Velikonoce  
a celý jarní čas. 

 

 
Poděkování z naší charity 

V letošním roce se v naší dobrovolné farní charitě vybralo v Tříkrálové 
sbírce 154 261 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 2017 
  sobota  1.4.   – 17:00 Večer mladých – zpověď, adorace, setkání … 
  sobota  8.4.   –  9:00  jarní brigáda a úklid po zimně 
                                     úklid kostela před Velikonocemi 
                                     úklid fary, zahrady a okolí 
                                     těšíme se na všechny aktivní farníky 
   úterý   2.5.   – setkání členů a příznivců živého růžence a kruciáty od 18h. 
  sobota  3.6.  – Ministrantská pouť– jsou vítáni všichni ministranti  
                            i s doprovodem a ti, kteří by chtěli ministrovat 
   
    1.4. sobota – KD Katovice – Setkání před Velikonocemi 
Od  9h. svátost smíření, v 10h. koncelebrovaná mše svatá s udílením svátosti 
nemocných. Účast přislíbili P. Petr Koutský, P. Jan Kulhánek a náš P. Jan Turek. 
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. 
 
    
 


