
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
 

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

 
ne. 24.6. Volenice 10h.,  
                mše svatá s varhaním doprovodem pana Šmolíka 
                 varhaníka ze Svaté Hory 
ne. 1.7. pouť ke svatým Petru a Pavlu – Volenice, mše sv. v 10h. 
 

čt. 5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje,  
            mše sv. v Katovicích 17h.  
so. 21.7. děkovná mše svatá v 17h. v Katovicích 

- za 40 let života našeho patera Jana Turka  
- po mši svaté bude posezení na farní zahradě  

 

so. 28.7. varhanní koncert Radka Rejška  
                   u sv. Anny – zač. v 19h.  
 

ne. 29.7. 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 celebrantem bude  
                      P. Mgr. Peter Jan M. Vianney Madár CFSsS 
             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. 11.8. poutní mše k poctě sv.Vavřince – Kraselov 13h. 
               + kulturní program obce od 14 h. v Kraselově 
  
so. 1.9. – dětská mše svatá na zahájení školního roku Katovice v 17h. 
 

 
 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

2. číslo roku 2018 
 
 
 
 
 

 



Odpočinek         
       S výhledem na krásné slunečné léto, těšíme se na 
prázdniny na dovolené a chvíle odpočinku. „Hlavně, 
abychom si to užili“. To nám říká naše přirozenost a k tomu 
nás vybízí i dnešní společnost. Co nejvíce si užít. Mnozí 
dospělí se však v této době už pozastavují nad smyslem 
odpočinku a rekreace. Říkají mladým: „Prosím tě, od čeho ty 
potřebuješ odpočívat?“ 
Skutečně odpočinek potřebujeme, ale nejdříve se člověk 
musí unavit, aby to mělo smysl. Pokud někdo odpočívá tak 
moc, až ho to zmáhá, pak asi něco nebude v pořádku! Práce 
by měla přinášet radost, ale i únavu a odpočinkem nabrat 
nových sil a pozvednout ducha. 
K čemu potom bude si v životě co nejvíce „užít“, když 
neumíme příležitost k dobrému životu naplno „využít“?! 
Lidská, dravá touha říká: „Carpe diem“ (Urvi den pro sebe), 
ale Bůh nás zve: „Pojďte ke mně… a naleznete odpočinek“ 
(Mt 11,28). A když nám nevyjde dovolená (nebo jiná 
rekreace) podle našich představ, vzpomeňme na pokaženou 
dovolenou učedníků v evangeliu (Mk 6,30). Nezoufali. 
Stačilo jim prostě být s Ježíšem. Jen s ním můžeme (vy)užít 
den naplno a smysluplně; prací i odpočinkem. 
                                                                     P. Jenda Turek 
 
          Kalendář akcí na faře ve Volenicích léto 2018 
pá. 8.6. – ne. 10.6. – Setkání dětí, které prošly přípravou na první  
                                   svaté přijímání 
začátek července – Setkání dětí z náboženství  
 
 

 

Poutní zamyšlení 
Když jsem si pročítal aktivity ve zpravodaji zaujaly mě nápadné a 

v létě tak časté poutě. Začínají na jaře poutí ke svatému Vojtěchu, svatým 
Filipovi a Jakubovi, svatému Janu Nepomuckému, ke svaté Trojici. V létě 
pak slavíme poutě k Petru a Pavlu, k Panně Marii, svaté Anně, k svatému 
Vavřincovi. A na podzim si připomínáme svatého Václava, svatého 
Františka a svatého Martina. Určitě jsem na některé poutě z našich farností 
zapomněl.  

Proč naši předkové zvolili tyto světce? Nezanechali nám tím nějaké 
poselství? Proč stavěli a opravovali kapličky, kaple a kostely zasvěcené 
těmto světcům? Nebylo to zbytečné a marné snažení?  

Domnívám se, že jejich snaha byla velmi prozíravá a moudrá. Možná 
nám chtěli ukázat příklady života lidí obyčejných i statečných, odvážných i 
slabých, světa znalých i domov milujících.  

Při putování na tato poutní místa nám všem přeji, ať se zamýšlíme 
nad životy těchto svatých i nás samotných. Ať se necháváme oslovovat a 
vést lidmi, kteří v minulosti následovali Krista. Ať i my našim budoucím 
generacím zanecháváme taková místa a hodnoty, které budou dávat našim 
životům smysl.                     Miroslav Čapek správce webu F.CH. 

 

Postní sbírka  
Výtěžek postní sbírky v našich farnostech činil 5 583 Kč. Tyto peníze byly 
zaslány na účet Charity ČR na podporu lidí v Jižním Súdánu. Naplňujeme 
tak úmysl papeže Františka. Díky všem dárcům a Bůh vám to odplať. 
 

             Kalendář akcí BEZ a v Centru P. J. Jílka léto 2018 
so.  16.6. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba  

– odpoledne pro celou rodinu 
so.  23.6. – 14:00 turnaj ve florbale o Filipojakubský pohár 
ne. 24.6  - 15:00 vítání  prázdnin aneb Vzhůru na Everest  
               – ostrovec 15h. – lezecká stěna a další atrakce 
letní fotokurz pro děti a dospělé – pod vedením odborníků 
                   termíny budou upřesněny  
                   přihlášky u paní Ireny Novotné tel. 608 342 504                       
so. 1.9. – 17:00 dětská mše svatá na zahájení školního roku  
                          s požehnáním pro děti, rodiče a učitele  
                          posezení na farní zahradě 


