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

                                                     -  Volenice  

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2020 
    Květná neděle 5.4.   - žehnání ratolestí, zahájení Svatého týdne 

– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
              úterý    7.4. – 17:00 – Katovice  
   Zelený čtvrtek   9.4. – 17:00 Katovice + modlitba v Getsemanské zahr. 
  Velký pátek     10.4. – Katovice od 9:00 křížová cesta  
                                      13:00 Střelské Hoštice  
                                      15:00 Volenice 
                                      17:00 Katovice  
Bílá sobota 11.4.   –   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 12.4.  

– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice  

Pondělí velikonoční 13.4.  
- mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Kraselov 

úterý 14.4. mše svatá v Katovicích nebude 

Mše svaté a bohoslužby 
So. 7.3. - 28.3. - 25.4. - 9.5. - 23.5. – 15:00 Kraselov u sv. Vavřince 
Pá.  3.4.  – pouť k P.M. Bolestné na Podsrpu – 7:30 mše sv.,  
                    9:30 hl. mše sv. (P.M. Piwowarczyk OMI), 15:00 adorace, 16:55 kř. cesta, 17:30 mše sv. 
So.  4.4.  – Č.B. Diecézní setkání mládeže  program viz. web DCM 

Ne. 19.4.  –  vzpomínka na 75. výročí smrti P.J. Jílka   
Ne.  3.5.  –  8:30 poutní mše sv. k patronům farnosti v Katovicích 
                                             svátek sv. Filipa a Jakuba  
Ne. 10.5.  –  Den matek            (Ne. 21.5.  –  Den otců)        
Pá. 5.6.  –  Noc kostelů  
So.  6.6.  – 14:00 Vikariátní pouť na Lomec pro všechny věkové kategorie - 
celebruje G. Eckelbauer, OMI   
Ne. 14.6.  –  14:00  Katovice - slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1.číslo roku 2020 
  



S pohledem upřeným na Krista 
            Milí přátelé, bratři a sestry, 
 vstupujeme do postního období, během které se chceme střídmostí 
 a pohledem do svého života připravit na obnovu křestního vyznání, 
o Velikonocích – totiž na zřeknutí všech špatných, hříšných a zlých skutků 
 i sklonů a především ve znovupotvrzení toho, že je to Bůh, kterému jsme 
uvěřili, že On je zdrojem života, že Kristova smrt a vzkříšení je naší spásou 
 a záchranou pro věčnost, že chceme využívat života církve, svátostí a dalších 
způsobů, které nám Pán dává, abychom měli odkud čerpat sílu k životu!  
Celé toto období chceme hledět intenzivně na Krista a od něj se učit, v čem 
 je pravý život. Kde neuvíznout v pokrytectví či tvrdosti srdce nebo 
v zaslepení čímkoli, co nám od Boha odvádí. Chceme hledět také za Kristem 
oslaveným. Za tím, který prozařuje lidské temnoty a vnáší nové cesty tam, 
kde člověk řešení nevidí, otevírá horizonty Božího království, které 
nekonečně přesahují i ta nejodvážnější snění o kráse a životě! To vše chceme 
na Kristu sledovat a poznávat. 
 K 31. prosinci 2019 českobudějovický biskup Vlastimil Kročil 
přistoupil ke sloučení několika desítek farností v diecézi. Jedná se o farnosti 
malé s ohledem na účast na bohoslužbách a tím i možnostech těchto farností. 
Jsem vděčný, že na Katovicku již dlouhodobě funguje spolupráce mezi 
farnostmi a farníci si navzájem vypomáhají. O to vlastně jde i při slučování – 
jednak o vzájemnost a oporu. V druhé řadě také o zjednodušení organizační 
 a administrativní správy (např. každá farnost musí mít ze zákona licence 
k účetním programům, různé revize apod. a malé farnosti to finančně nejsou 
vůbec schopny nést). Co do duchovní správy se většinou nic nemění, protože  
do těchto farností kněží už nyní dojíždějí. 
 V našem regionu došlo ke sloučení farnosti Kraselov do farnosti 
Katovice. V Kraselově budou bohoslužby, křty, svatby, pohřby atd. tak,  
jako dosud. Jen účetnictví a matriky a koresponcenci povedeme pod 
hlavičkou Římskokatolické farnosti Katovice. Farnost je nadále spravována 
kněžími ze Strakonic. Vyjadřuji vděčnost všem, kdo už dosud vypomáhali 
nejen v Kraselově, ale kdekoli v propojení farností! Tak jako jsme si doposud 
pomáhali „přes“ hranice farností, nyní je celé „naše“. 
 Věřím, že i v těchto okolnostech můžeme upřít svůj pohled na Krista 
 a jeho se ptát, co a jak můžeme a máme dělat. On je Světlem, on je Cesta,  
v něm je Život! 
 Vyprošuji požehnaný čas postního naslouchání i velikonoční radosti, 
všem žehnám!                                                             Roman Dvořák, farář 

Tříkrálová sbírka 2020 
V letošním roce se v naší dobrovolné farní charitě vybralo v Tříkrálové sbírce 
196 526 Kč. Opakovaně 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/ 

 

14.3. sobota – KD Katovice – Setkání před Velikonocemi 
Od  9h. svátost smíření, v 10h. koncelebrovaná mše svatá s udílením svátosti 
nemocných. Účast přislíbili P. Petr Koutský a naši kněží  P. Roman Dvořák  
a P. Miroslav Šašek. 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 milost a pomoc. 

 

Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka jaro 2020 
  pondělí 16.3. – 17:30 KD Katovice přednáška Jiřího Padevěta  
                                     na téma Zrádci a hrdinové  
  sobota 25.4.   – plánujeme zájezd do Břevnovského kláštera do Prahy 
        – prosíme proto všechny, kteří by chtěli jet na Břevnov a do Prahy, 
    aby se do 15.3. přihlásili v zákristii svého kostela nebo u Jindry Zdráhala 
  úterý 5.5. – setkání členů a příznivců živého růžence a Kruciáty od 18h. 

Kalendář akcí ve Strakonicích jaro 2020 
  pátky 13.3. – 18:30, 17.4., 15.5., 16.6. – 19:00 – Večery chval  
  neděle 15.3.   – 14:00 Rytířský sál str. hradu – Postní duchovní obnova 
   modlitba, která zachutná aneb jak se modlit, aby to nebyla zátěž, ale zdroj radosti – P. Pavel Fořt  
  – příležitost k osobní modlitbě i k svátosti pokání  
  středa 15.4.   – 17:00 Šmidingerova knihovna: beseda 
                                      s P. Josefem Prokešem nad knihou Pán se stará  

Poděkování 
Díky všem, kdo pomohli odstraňovat následky orkánu Sabina v podobě spadaných tašek 
ze střech našich kostelů. Díky za Tříkrálovou sbírku organizátorům i dárcům. Díky všem, 
kdo se jakkoli na životě farností podílejí!               Roman Dvořák, farář 


