
Poutní mše svaté a pobožnosti: 
 

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

so. 15.6. Kladruby 17h. – poutní bohoslužba  
ne. 23.6. Katovice 14h. farní zahrada 
               – Slavnost Těla a krve Páně – Boží Tělo   
                procesí ke čtyřem oltářům a posezení na farní zahradě. 
so. 29.6. Katovice 17h. děkovná mše svatá  
               poté posezení na farní zahradě – rozloučení s P. Janem 
              Turkem, školním rokem a vítání prázdnin 
ne. 30.6. pouť ke svatým Petru a Pavlu – Volenice, mše sv. v 10h. 
                Latinským zpěvem doprovodí Schola Cantorum Pisensis 
                Zpívat budou i ve Střelských Hošticích v 11:30 
 

pá. 5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje,  
             mše sv. v Katovicích 17h.  
ne. 7.7. Krejnice 15h. - poutní bohoslužba  
so. 27.7. varhanní koncert Radka Rejška  

                   u sv. Anny – zač. v 19h.  

ne. 28.7. 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. doc. Michal Kaplánek SDB, Th.D. 
             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. 10.8. poutní mše k poctě sv.Vavřince – Kraselov 13h. 
               + kulturní program obce od 14 h. v Kraselově 
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     Milí farníci, 
V době velikonoční jsme spolu s Ježíšem a jeho učedníky 
prožívali mnohé náročné chvíle, kdy Ježíš odchází a zase se 
vrací. Také učedníci nemohou zůstat na jednom místě, a to 
jak místně, tak duchovně.  Jestliže jsme Kristovi učedníci, 
musí být každý z nás připraven vzdát se všeho a jít dál. To 
se samozřejmě netýká jen kněží. Pro mnohé křesťany to 
může být nemyslitelné: Odejít od všeho co mám. Zvláště pro 
ty, kteří pro svůj dobrý život a pro druhé hodně pracují. 
Přeji z celého srdce vám všem, abyste tento život, ve kterém 
jste se už naučili žít, nemuseli opustit. (I když jednou naše 
domovy budeme muset opustit všichni.) Jestliže jsme však 
Kristovými učedníky, musíme být stále připraveni, opustit 
vše: domy, pole, počítače a telefony, ale i naše představy o 
budoucnosti o pravdě a spravedlnosti a především naše 
představy o Bohu. On pro nás má připravené vždycky nějaké 
překvapení. Ne nadarmo se Duch svatý zobrazuje v podobě 
vody i ohně. 
   Když něco končí, nemáme to rádi, ale začátky jsou krásné; 
přestože jsou také mnohdy velmi namáhavé. Když něčemu 
nerozumíme, bojíme se toho. Nebojte se! I kdybychom 
museli opustit úplně všechno, Ježíš nás nikdy neopustí. 
I kdybychom ztratili úplně všechny, pořád můžeme milovat. 
I kdybychom se na naší pozemské pouti úplně ztratili, 
modlitba nám vrátí naději. I kdybychom se nemohli slabostí 
už ani modlit; Panna Maria se za nás nepřestane přimlouvat.  
Všechno totiž napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha. 
My všichni se pak můžeme učit milovat ty, které miluje 
Bůh. (A Bůh miluje opravdu každého.) 
                  S modlitbou se loučí a žehná P. Jenda Turek 

Postní sbírka  
Výtěžek postní sbírky v našich farnostech činil 7 540 Kč. 
Tyto peníze byly předány rodině s onkologicky nemocným 
otcem, matkou na mateřské a více malými dětmi. Díky všem 
dárcům a Bůh vám to odplať. 
 

             Kalendář akcí BEZ a v Centru P. J. Jílka léto 2019 
 

so 8.6. – 9:00 turnaj ve florbale o Filipojakubský pohár - ZŠ Kat. 
čt 13.6. – 18:00 vegegrilovačka na farní zahradě v Katovicích 
po 17.6. – 17:00 rozloučení s florbalem 
so 22.6. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba  

– odpoledne pro celou rodinu (fara Katovice) 
so 29.6  - 18:00 rozloučení s P. Janem Turkem, loučení se školním 
                 rokem a vítání prázdnin – posezení na farní zahradě 
prázdniny - letní kurz výtvarných textilních technik – pod vedením           
textilní výtvarnice Kateřiny Červené. Zájemci se mohou účastnit buď 
celého kurzu nebo jednotlivých lekcí. Vzhledem k omezené kapacitě je 
nutno nahlásit se předem u Ireny Novotné (tel. 608 342 504, 
novotna.katovice@seznam.cz). Kurz se uskuteční na katovické faře, 
termíny jednotlivých lekcí budou ještě upřesněny na plakátech a na webu. 
1. lekce - malování na hedvábí - drobné obrázky                                        
2. lekce - uzlíčková výšivka - zdobný prvek oděvů                                   
3. lekce - vosková batika studeným voskem, ukázka dalších typů batiky           
so 31.8. – 18:00 posezení na farní zahradě na zakončení prázdnin  
                          a zahájení školního roku 2019-20. Zváni jsou všichni  
                          hlavně děti, rodiče, prarodiče a učitele. 
                           
út 24. 9. – přednáška Jiřího Padevěda 
 
   Kalendář akcí na faře ve Volenicích léto 2019 
pá – so 14. - 15.6. – úklid volenické fary po opravě sociálů a komínů 
                                 kdo by chtěl pomoci kontaktujte Miroslava Čapka 
ne 30.6. – po mši svaté - možnost prohlídky části opravené fary  
začátek července – setkání dětí z náboženství  


