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

                                                     -  Volenice  

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2019 
    Květná neděle 14.4.   - žehnání ratolestí, zahájení Svatého týdne 

– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
              úterý    16.4. – 17:00 – Katovice  
               středa 17.4. – 13:00 – Střelské Hoštice  
  Zelený čtvrtek 18.4. – 17:00 Katovice + adorace 
Velký pátek     19.4.   – Katovice od 9:00 křížová cesta  
                                      13:00 Střelské Hoštice  
                                      15:00 Volenice 
                                      17:00 Katovice  
Bílá sobota 20.4.   –   Katovice 9:00 - 10:00 soukromá adorace u Božího hrobu  
                         21:00 Katovice – vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání, 
                              vrchol církevního roku, křestní bohoslužba (svíce) 
                              zváni jsou všichni věřící sdružených farností  
 

Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 21.4.  
– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice  

Pondělí velikonoční 22.4.  
- mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Kraselov 

úterý 23.4. mše svatá v Katovicích nebude 

Mše svaté a bohoslužby 
So.  13.4.  – Č.B. Diecézní setkání mládeže  program viz. web DCM 

So. 20.4.  –  vzpomínka na 74. výročí smrti P.J. Jílka   
So.  4.5.  –  14:00 Vikariátní pouť i pro děti na Lomec - celebruje A. Opatrný  
Ne.  5.5.  –  8:30 poutní mše sv. k patronům farnosti v Katovicích 
                                             svátek sv. Filipa a Jakuba  
Ne. 12.5.  –  Den matek 
Ne. 12.5.  –  15:00 poutní bohoslužba v Koclově – Novosedly  
Pá. 24.5.  –  Noc kostelů  
Ne. 16.6.  –  Den otců 
Ne. 23.6.  –  14:00  slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo  

 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř. Hoštice a Volenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.číslo roku 2019 
 
 

  



 

Drazí bratři a sestry, 
   Setkat se s Kristem. Je to tak jednoduché, a tak náročné! Ježíš se nikde 
neskrývá. Naopak. Dělá všechno proto, abychom se s ním mohli setkat. 
Žil úplně stejně jako my a má účast na všem lidském – včetně utrpení    
a smrti. Je tak blízko, jak to jen je možné. Když se cítíme sami               
a opuštění, právě tehdy je nám snad nejblíže.  
   Život křesťana je přímo prodchnutý příležitostmi k setkání s Ježíšem. 
Ve svátostech se setkáváme s živým Kristem: Každá svátost smíření, je 
setkání. Ježíši nejde o naše hříchy, ale dává nám zažít odpuštění 
 a osvobození. V modlitbě nejde o slova, ale o to, komu je říkáme.  
Když dáváme, nezáleží na tom, kolik, ale že dáváme z lásky k Ježíši.  
Ne naplnění přikázání, ale živý vztah lásky k Bohu je výrazem 
opravdového křesťanského života.  
   Půst tedy není sport, ve kterém vyhraje ten, který si nejvíce odřekne. 
Půst naopak vybízí k odhození veškerého sobectví a snahy k prosazení 
sebe. Zříkáme se sami sebe z lásky ke Kristu. V lásce totiž nejsem 
důležitý já a moje přání a touhy, ale ten, koho miluji – jeho přání  
a touhy. Je důležité jen to, že jsme spolu. Kdo miluje Ježíše, nevynechá 
žádnou příležitost k sekání s ním, i kdyby ho to stálo mnoho odříkání,  
i kdyby se měl zříci i sám sebe.  
                                                                                       P. Jenda Turek 

    
Zpověď před Velikonocemi 

Při letošním setkání před Velikonocemi 6. dubna v KD Katovice budou 
zpovídat čtyři zpovědníci (P. Petr Koutský, P. Jan Kulhánek, P. Rudolf 
Hušek, P. Jan Turek). Můžete tento den využít pro lepší a hlubší 
přípravu na Velikonoce. Přijměte naše pozvání a využijte tento čas jako 
čas odpuštění a návratu k Otci.  

 
Akce BEZ 

   Středa 18.4. -20. 4. – Velikonoční řehtání  
  XI. kuličkiáda - čas a místo bude upřesněno.                               

 
 

 

Tříkrálová sbírka 2019 
V letošním roce se v naší dobrovolné farní charitě vybralo v Tříkrálové 
sbírce 180 735 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 2019 
  úterý  9.4. – 18:00 přednáška Velké Islandské putování - František Langmajer  
  sobota  13.4.   –  9:00  jarní brigáda a úklid po zimně, úklid kostela,  
                  úklid fary, zahrady a okolí. Těšíme se na všechny aktivní farníky 
  úterý 7.5.      – setkání členů a příznivců živého růžence a Kruciáty od 18h. 
  sobota  18.5.  – Ministrantská pouť o Janu Nepomuckém – jsou vítáni 
                           všichni ministranti i s doprovodem.  
 sobota  8.6.   – 17:00 Večer mladých  
   
    6.4. 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, P. Rudolf Hušek 
 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. 

 
Letošní svatopostní sbírku (papírové postničky) pošleme 

 na pomoc lidem s onkologickým onemocněním.  
 

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


