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

                                                     - každou mší svatou Volenice 
 

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2018 
    Květná neděle 25.3.   -  žehnání ratolestí, zahájení Svatého týdne 

– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
              úterý    27.3.  – 17:00 – Katovice  
              středa  28.3.  – 14:00 – Volenice  
Zelený čtvrtek  29.3.   –  17:00 Katovice + adorace 
Velký pátek     30.3.   –  Katovice od 9:00 křížová cesta  
                                     13:00 Stř. Hoštice  
                                     15:00 Volenice 
                                     17:00  Katovice  
Bílá sobota 31.3.   –   Katovice 9:00 - 10:00 soukromá adorace  u Božího hrobu  
                         20:00 Volenice –  vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání, 
                              vrchol církevního roku, křestní bohoslužba (svíce) 
                              zváni jsou všichni věřící sdružených farností  
 

Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  1.4.  
– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice  

Pondělí velikonoční 2.4.  
- mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Kraselov 

úterý 3.4. mše svatá v Katovicích nebude 

Mše svaté a bohoslužby 
So.  24.3.  – Č.B. Diecézní setkání mládeže  program viz. web DCM 
Pá. 20.4.  –  vzpomínka na 73. výročí smrti P.J. Jílka   
So. 5.5.  –  14:00 Vikariátní pouť i pro děti na Lomec - celebruje bi. T. Holub  
Ne.  6.5.  –  8:30 poutní mše sv. k patronům farnosti v Katovicích 
                                             svátek sv. Filipa a Jakuba  
Ne. 13.5.  –  Den matek 
Ne. 13.5.  –  15:00 poutní bohoslužba v Koclově - Novosedly 
Pá. 25.5.  –  Noc kostelů 

Ne. 3.6.  –  14:00  slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo  
 
 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.číslo roku 2018 
 

 



 

Drazí bratři a sestry, 
chystáme se intenzivně na obnovu našich křestních závazků o 
velikonoční vigilii. Ze svátosti křtu čerpáme životní sílu i sílu opravdově 
žít. Všechny ostatní svátosti i svátostiny v nás obnovují to, co jsme 
přijali už ve křtu. Když vyznáváme víru, žehnáme se svěcenou vodou 
nebo se zdravíme pozdravením pokoje, vracíme se při tom vždy ke 
svému křtu. V této svátosti jsme obdrželi Ducha, stali jsme se 
Kristovým tělem, byli jsme přijati za Boží syny a dcery. To samo je 
velikým darem, stačí už jen podle toho žít (viz Ef 4,1-6). Je toho 
samozřejmě mnohem více a liturgie křtu nám otvírá mnohé další prvky 
k rozvíjení třeba našeho prorockého poslání, nebo všeobecného 
kněžství, postavení se do dějin spásy apod. Postní doba je určitě také 
příležitostí vrátit se k našemu rozhodnutí zříci se všeho zla, vyjádřeného 
trojím odepřením zlému: "Zříkám se hříchu, protože chci žít ve svobodě 
dětí Božích." "Chci, aby mě hřích nikdy neovládl, a zříkám se proto 
všeho, co k němu láká." "Zříkám se konečně ducha zla a všeho, co 
působí a čím se pyšní." Jen si uvědomit souvislosti by nám mohlo 
pomoci k novému odhodlání žít pro Boha: Že hřích ruší naší svobodu, 
ale Bůh nás osvobozuje. Že nestačí jen bojovat s důsledky svého 
jednání, ale vyhýbat se i příležitostem ke špatnosti, nebo fascinaci 
nepravostí. Že zlo se pyšní mnoha věcmi, které sami pokládáme za 
hodnotné. Prosme ve svatopostním zamyšlení o dar rozlišení. 
                                                                                       P. Jenda Turek. 

Akce BEZ 
  Čtvrtek 12.4. – 17:30 h. školní jídelna – Domácí výroba ovocných 
                             a bylinkových zdravotních vín  - přednáška s ochutnávkou 
  Středa 18.4.  – 18:00 h. dům kultury - Hovory s Václavem Malým (beseda) 
  X. kuličkyáda - čas a místo bude upřesněno.                               

 
 

Letošní svatopostní sbírku (papírové postničky) pošleme na pomoc 
lidem v Jižním Súdánu. Tento úmysl podpořil i Papež František.  

 
Přejeme vám všem požehnanou postní dobu,  

Velikonoce a celý jarní čas. 
 

Příprava na svátosti 
V letošním roce se v našich farnostech připravuje sedm dětí na přijetí 
svátostí (křtu, svátosti smíření a eucharistie). Od ledna se schází tato 
skupinka dětí někdy i s rodiči na faře v Katovicích. Prosíme všechny 
farníky, aby na tyto děti, které jsou nadějí našich farností, mysleli ve svých 
modlitbách. Za tuto podporu moc děkujeme.                 Přípravný tým. 
 

Tříkrálová sbírka 2018 
V letošním roce se v naší dobrovolné farní charitě vybralo v Tříkrálové 
sbírce 173 619 Kč. Stále nás překvapuje velká 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 2018 
  sobota  17.3.   – 17:00 Večer mladých – zpověď, adorace, setkání … 
  sobota  7.4.   –  9:00  jarní brigáda a úklid po zimně, úklid kostela,  
                    úklid fary, zahrady a okolí. Těšíme se na všechny aktivní farníky 
  úterý 1.5.       – setkání členů a příznivců živého růžence a Kruciáty od 18h. 
  sobota  21.4.  – Ministrantská pouť– jsou vítáni všichni ministranti  
                            i s doprovodem a ti, kteří by chtěli ministrovat 
   
    17.3. 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. 

 


