
Poutní mše svaté a pobožnosti: 
 

Od 12.6. do 11.9. jsou mše svaté v Kraselově přesunuty 
ke sv. Anně. Stále budou v sobotu od 15 h. (vyjímkou je pouť u sv. Vavřince 7.8.) 

 
 

14.-18.6. Strakonice – kostel sv. Markéty  
– duchovní obnova pro každého na téma „Slovo o S(s)lově 
17 h. – mše svatá (pro ty kdo stihnou), v 17:45 přednáška 
následovaná sdílením ve skupinkách a modlitbou 
 

ne. 20.6. Den otců 
 

 ne. 27.6. pouť ke svatým Petru a Pavlu 
           – titulární slavnost kostela sv. Petra a Pavla ve Volenicích,  
               mše sv. v 10 h. 
 

po. 5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
            - mše svatá v 8:30 v Katovicích  
             (v úterý 6.7. mše svatá v Katovicích nebude) 
  

so. 24.7. varhanní koncert Radka Rejška  

                   u sv. Anny – zač. v 19 h.  

ne. 25.7. poutní mše k poctě sv. Anny – Lhota u sv.Anny  
                 v 9:30 vycházejí poutníci pěšky od kříže u zastávky v Makarově 
               mše svatá začíná v 11 h. 
              Ten den nebudou mše ve Volenicích, Katovicích 
               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. 7.8. poutní mše k poctě sv.Vavřince – Kraselov 13 h. 
               + kulturní program obce od 14 h. v Kraselově 
 

Více na: www.farnost-strakonice.cz, 
www.katovice.charita.cz a na www.facebook.com/katovicka.farnost/ 
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Slovíčko kněze 
 
Moji milí čtenáři Zpravodaje katovické farní charity, po čase Vás 
srdečně zdravím.  Čas našich životů byl (snad už tolik není) po 
dlouhé měsíce naplněn úzkostí, strachem ve všech možných 
podobách, především strachem o život svůj, ale možná ještě více o 
život našich blízkých. Otázky jako: “Neohrozím rodiče, když je 
navštívím, přivezu jim vnoučata atd.“ mučily asi většinu z nás 
mladších. Vás starší zase sužoval stesk po blízkých. 
          Dlouhou dobu jsme byli izolováni jedni od druhých. Zahalili 
jsme tváře postupně do látkových roušek, roušek chirurgických a 
naposledy do respirátorů. Ze světa zmizel úsměv, možnost druhého 
obejmout, políbit, vzít za ruku. Jak vzácné je moci se s druhým 
potkat, být spolu, radovat se jeden z přítomnosti druhého, ať nám 
zůstane trvalou ozvěnou doby, kdy nic z toho nebylo možné.  
          Takovým poděkováním za dar možnosti být spolu, a to 
dokonce spolu s našim živým Bohem, ať je letošní Slavnost „Božího 
Těla“ v Katovicích v neděli 6. června od 14.00.  
          Připojme se moji milí, pokud možno osobně k této vděčnosti 
za dar života a spolu s ostatními, tedy opět společně, při průvodu 
Božího Těla, ve kterém žehná Bůh dárce všech dobrých darů našim 
životům, rodinám, obcím, domovům a našim farnostem.  
 

Váš pater Miroslav Šašek, farní vikář 
        

Kalendář akcí na faře ve Volenicích léto 2021 
pá – ne 18. - 22.6. – víkendovka pro mladé a příprava fary na letní 
pobyty dětí i rodin. Připraven je duchovně, pracovně, sportovní 
program. Bližší informace u Hanky a Míra Čapků  
začátek července – setkání dětí z náboženství  
začátek srpna – návštěva dětí z Týna nad Vltavou 
konec srpna – návštěva rodin z Č.B. 
 
 

 

Kalendář akcí v Katovicích, BEZ a v Centru P. J. Jílka  
 
út 1.6. – 8:00 Dětský den  
ne 6.6. – 14:00 Slavnost Těla a krve Páně - Boží Tělo 
pohár  P.J.Jílka z důvodu protipandemických opatření bude přesunut 
na pozdější termín 
další akce budou včas avizovány 

 

Rok rodiny Radost z lásky (Amoris laetitia) 
 jako inspirace 

       Tvrzení papeže Františka, že „rodiny nikdy nejsou problémem, 
jsou vždy darem a z hlediska budoucnosti jsou příležitostí“ není určeno 
jen pro křesťany, stejně tak, jako pokračující Rok rodiny. Tento rok     
je nazván podle povzbuzujícího dokumentu Radost z lásky – Amoris 
laetitia – určeného rodinám. Křesťanské rodiny prožívají stejné radosti 
a trpí stejnými bolestmi jako rodiny, které se ke křesťanství nehlásí. 
Proto může být program Roku rodiny inspirací pro všechny. Chopme 
se příležitosti k zamyšlení nad tím, co se dá nazvat „naším rodinným 
stříbrem“, neboli, jaká pozitiva mají moji nejbližší… Přitom ovšem 
nepřehlížíme to, čím si navzájem život ztrpčujeme… Važme si daru 
rodiny a buďme si v rodinách oporou. 

E-maily farností 
 Za účelem sjednocení a potřebného zabezpečení elektronické 
pošty byly zřízeny e-mailové adresy farností a osob v naší diecézi.  
U nás to konkrétně bude: 
Římskokatolická farnost Katovice: rkf.katovice@dicb.cz 
Římskokatolická farnost Strakonice: rkf.strakonice@dicb.cz 
Římskokatolická farnost Volenice: rkf.volenice@dicb.cz 
Římskokatolická farnost Střelské Hoštice: rkf.katovice@dicb.cz 
Roman Dvořák: roman.dvorak@dicb.cz 
Miroslav Šašek – zatím zůstává v platnosti původní e-mail: 
miroslav_sasek@centrum.cz                              Roman Dvořák, farář 
 


