
Poutní mše svaté a pobožnosti: 
 

Od 20.6. do 12.9. jsou mše  svaté v Kraselově přesunuty 
ke sv. Anně. Stále budou v sobotu od 15h. (vyjímkou je pouť u sv. Vavřince 8.8.) 

 

pá 12.6.  Katovice 18:00 Noc kostelů v kostele Filipa a Jakuba 
 

ne. 14.6. Katovice 14h. farní zahrada 
               – Slavnost Těla a krve Páně – Boží Tělo   
                procesí ke čtyřem oltářům a posezení na farní zahradě. 
 

pá. 19.6. Strakonice – kostel sv. Markéty 19:30h. - večer chval 

  
ne. 28.6. pouť ke svatým Petru a Pavlu 
           – titulární slavnost kostela sv. Petra a Pavla ve Volenicích,  
               mše sv. v 10h. 
 

ne. 5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje - mše v obvyklém pořádku  
  
ne. 11.7. Krejnice 13 h. - poutní mše svatá  
 

so. 25.7. varhanní koncert Radka Rejška  

                   u sv. Anny – zač. v 19h.  

ne. 26.7. poutní mše k poctě sv. Anny – Lhota u sv.Anny  
                 v 9:30 vycházejí poutníci pěšky od kříže u zastávky v Makarově 
               mše svatá začíná v 11 h. 
              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. 8.8. poutní mše k poctě sv.Vavřince – Kraselov 13h. 
               + kulturní program obce od 14 h. v Kraselově 
 

Více na: www.farnost-strakonice.cz, 
www.katovice.charita.cz a na www.facebook.com/katovicka.farnost/ 
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     Zpět do života 
  

Milí přátelé, bratři a sestry, 
   opět se vám dostává do rukou Chariťáček. V minulém jsme vás 
zvali na mnoho akcí spojených s přípravou na Velikonoce a jejich 
prožíváním, ale nakonec jsme většinu z nich nemohli uskutečnit. 
Snad to bude tentokrát jiné a naděje, která se nám otevírá postupným 
uvolňováním opatření, se naplní v tom, že budeme moci sdílet 
s druhými život v celé šíři, včetně oblasti víry. 
 Chci poděkovat všem, kdo v tomto čase byli nablízku lidem 
různě izolovaným, kdo se stali oporou svým blízkým, kdo čerpali a 
předávali sílu evangelia a Božího slova vůbec, kdo druhým jakkoli 
pomáhali a to také svou modlitbou a obětí! Mimořádná doba nám 
k tomu dávala mimořádné příležitosti. 
 Možná jsme si také uvědomili svou křehkost. To, že se nám 
dobře žije víra, když nám nic nechybí, ale že nás naplňují obavy tváří 
v tvář ohrožení. Nebo že bez možnosti účasti na bohoslužbách schází 
nástroj, jak svůj duchovní život aktivně nastavit. Nebo že se sice 
známe z kostela, ale nemáme na sebe dostatečný kontakt, jak bychom 
i v době omezení nezůstali nebo někoho nenechali v osamění. To 
není něco, co nás musí zlomit. Pán nám znovu připomíná, jak 
důležité je čerpat z evangelia, žít z Krista, být jeho učedníkem. 
 Věřím, že pro nás bude velice příjemné znovu se setkávat. 
Jistěže je dobře, respektovat druhé v jejich přístupu k vzájemnému 
kontaktu, v jejich obavách o zdraví. Na druhou stranu pro člověka je 
důležité sdílet život s druhými a pro křesťanství je zásadním prvkem 
shromažďování. Vždyť Kristus přišel, aby obnovil jednotu Božího 
lidu rozděleného hříchem. A tak stále ve světle Velikonoc a Seslání 
Ducha svatého se moudře učme s vědomím křehkosti lidského života 
růst ve vzájemnosti a schopnosti být si oporou po všech stránkách 
včetně života víry. 
 Vyprošuji požehnaný letní období, všem žehnám! 

Roman Dvořák, farář 
 

Poděkování FCH  
Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na zvládání koronavirové 

krize. Děkujeme ženám, které šily roušky, všem, kteří pomáhali starým 
a nemocným s nákupy a dalšími potřebnými věcmi. Díky také všem 
rodičům, kteří se vzorně starali o své děti a pomáhali jim s výukou. 

Díky i všem, kteří zklidňovali situaci a byli druhým nápomocni. 
Děkujeme také Pánu Bohu, že náš region ušetřil od této pandemie 

 a prosíme, aby se žádná další vlna nekonala. 
 

Kalendář akcí v Katovicích, BEZ a v Centru P. J. Jílka  

pá 12.6. – 18:00 Noc kostelů v kostele Filipa a Jakuba  
- připomínka 75 let od úmrtí P. J. Jílka 
- dobové fotografie z Katovic 
- představení fotografie s motivem P. J. Jílka 
- představení historie kostela 
- hudební doprovod a zpěv žalmů 

další akce budou včas avizovány 
 
   Kalendář akcí na faře ve Volenicích léto 2020 
pá – ne 26. - 28.6. – víkendovka pro mladé a otevření 2. sociálů + 
poděkování všem dárcům a pomocníkům večer v sobotu. 
ne 28.6. – po mši svaté možnost prohlídky nové části opravené fary  
začátek července – setkání dětí z náboženství  
 

Nové e-maily farností 
 Za účelem sjednocení a potřebného zabezpečení elektronické 
pošty byly zřízeny nové e-mailové adresy farností a osob v naší 
diecézi. U nás to konkrétně bude: 
Římskokatolická farnost Katovice: rkf.katovice@dicb.cz 
Římskokatolická farnost Strakonice: rkf.strakonice@dicb.cz 
Římskokatolická farnost Volenice: rkf.volenice@dicb.cz 
Římskokatolická farnost Střelské Hoštice: rkf.katovice@dicb.cz 
Roman Dvořák: roman.dvorak@dicb.cz 
Miroslav Šašek – zatím zůstává v platnosti původní e-mail: 
miroslav_sasek@centrum.cz                              Roman Dvořák, farář 


