
 

Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
od so. 7.9.    – jsou sobotní mše svaté v Kraselově opět ve farním 
                       kostele sv. Vavřince   
čt. 15.9.    – v 17:30 bude v kostele v Katovicích adorace 
od čt. 12.9.    – v 17:30 bude na faře v Katovicích společenství 
                         dospělých. Každý čtvrtek před prvním pátkem  
                         v měsíci bude společenství při adoraci v kostele.  
Pá. 13.9. – 19:15 Strakonice, sv. Markéta – Večer chval – strakonická f. kap. 
So. 14.9. – 19:00 Strakonice, sv. Markéta – Koncert Popelka nazaretská - varhany  

Ne. 15.9. – 9:30 Strakonice, Palackého nám. – mše s doprovodem dudáků  

Út. 17.9. – 19:15 fara Katovice – farní rada 
Čt. 19.9. – 19:00 fara Strakonice – začátek přípravy dospělých na křest 
So. 21.9. – 18:00 Zadní Zborovice – poutní mše svatá 
So. 28.9.   slavnost sv. Václava 

–   8:30 Katovice – mše svatá 
– 13:00 Kozlov – poutní mše sv. v kapli sv. Václava 

Ne. 29.9. –   8:00 Strakonice – kostel sv. Václava – mše  
                – 10:00 Strakonice – kostel sv. Václava – mše – P. K. Strak 
                – 17:00 Strakonice – kostel sv. Markéty – Svatováclavský koncert  
So. 5.10. – 15:30 Kalenice – poutní mše svatá v kapli sv. Františka  
Ne. 20.10. – 8:30 Katovice – připomínka 111. narozenin P. J. Jílka 
So. 26.10. – 17:00 Strašice – poutní mše svatá v kapličce  
Ne. 27.10. výročí posvěcení kostelů (tam, kde se nezná přesné datum)  
Pá.  1.11. Slavnost Všech svatých – 13:00 – Stř. Hoštice – mše svatá  
                                                       – 17:00 – Katovice – mše svatá  
So. 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé s přímluvami 
mše svatá – 8:30 – Katovice – 10:00 Volenice – 15:00 – Kraselov  
Pobožnosti na hřbitově vždy po mši sv.:  
pá. 1.11.  Stř. Hoštice cca. 14:00  so. 2.11. Katovice cca 9:30,  
Volenice cca 11:00, Kraselov cca 16:00            
Ne.  17.11. – 11:30 Stř. Hoštice – poutní mše svatá k sv. Martinovi 
Ne.  24.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle církevního roku 

So. 30.11.  – Katovice – setkání u vánočního stromu s požehnáním 
Ne.  1.12. – 1. neděle adventní – začátek adventu 
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S novým školním rokem 
 Milí přátelé, bratři a sestry. 
Oslovuji vás prostřednictvím Farního zpravodaje na začátku nového 
školního roku. Věřím, že nikoliv jako neznámý, protože s mnohými 
z vás jsem měl možnost setkat se při různých příležitostech. 
 Jednou ze zásadních změn v našich farnostech byl odchod 
 P. Jendy Turka. Věřím, že kdykoliv nám přijde na mysl, přichází 
zároveň vděčnost za jeho službu a lidskou blízkost. Zároveň mu dále 
vyprošujme Boží požehnání pro něj samotného i pro farnosti 
 a společenství, ve kterých nyní působí. 
 Spolu s P. Miroslavem Šaškem se budeme snažit, abychom 
byli dobrými služebníky našeho Pána Ježíše Krista a v moudrosti 
Ducha svatého rozvíjeli život evangelia. K osmi farnostem,  
které jsme měli na starosti s P. Jendou, nám přibyla ještě Štěkeň  
a tedy také kostel v Řepici.  
 Jsem velice vděčný všem, kdo se zapojujete nejrůznějším 
způsobem do života farností a jejich chodu, děkuji všem,  
kdo pomáhají při údržbě kostelů a far, kdo slouží při bohoslužbách, 
katechezi, při příležitostech různých setkání i místní Charitě. Velice 
si vážím každého, kdo se třeba ve skrytosti modlí za obyvatele našich 
měst a vesnic. Věřím, že rozvíjení lidské vzájemnosti a sdílení 
hodnot evangelia osobní formou má v dnešním světě velkou hodnotu, 
ačkoliv i mezi křesťany někdy vítězí pokušení ke „klídku“ u televize, 
internetu nebo podobně. O to více si vážím těch, kdo tomu 
nepodléhají nebo dokonce přistupují k těmto příležitostem aktivně. 
 S vděčností za každého z vás a s nadějí, ve které nás Pán 
povede, všem žehnám! 

Roman Dvořák, farář 
 

 

 

 

Kalendář akcí Bez a v Centru P. J. Jílka Katovice podzim 2019 
          So. 14.9. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba   
        Út 1.10. –18:00 setkání členů a příznivců živého růžence po mši sv.  

So 19.10. – 9:00 Filipojakubský florbalový pohár ve školní tělocvičně   
Ne 20.10. –13:30 Drakiáda na katovickém letišti 
 

 

Vyučování náboženství 
Ve školním roce 2019 – 20 bude vyučováno římskokatolické 
náboženství v ZŠ ve Volenicích od pátku 27. září v 13h., v ZŠ  
ve Střelských Hošticích od 3. října každý čtvrtek v 13:15 a v ZŠ v 
Katovicích každou středu od 18. září ve 12h. Čas ještě doladíme. Děti 
budou seznamovány s křesťanskými etickými hodnotami, významem 
svátků, slavností a s životem Krista. Přihlásit se můžete u třídních 
učitelů nebo přímo u mne osobně nebo na tel.  607 126 856. Těším se 
na všechny žáky, kteří mají zájem a chtějí se něco nového dozvědět.  

       Miroslav Čapek                                           
 

 
 

Nabídka katolického časopisu pro děti 
Nabízíme možnost hromadného objednání časopisu Duha, který je 
určen pro děti od 5 do 12 let. Cena na rok je 265 Kč. Jedná se o 
čtrnáctideník, který vychází jen během školního roku, tedy od září do 
června. Děti obdrží 20 čísel, mezi nimi je např. i adventní kalendář. 
Více informací naleznete na stránkách časopisu: www.mojeduha.cz . 
Zde najdete i témata pro děti, rodinu, farnost a školu. 

Nahlásit se můžete u Hanky Čapkové. 
 
 
 
 
 
 

Aktuální informace najdete na: 
www.katovice.charita.cz 

www.farnost-strakonice.cz 


