
 

Poutní mše svaté a pobožnosti: 
1. čt. v měsíci  – v 17:30 bude v kostele v Katovicích adorace 
Ne. 6.9. – v 15:00 Zvotoky – poutní mše svatá 
od čt. 10.9. – v 17:30 bude na faře v Katovicích společenství 
                         dospělých 
So. 12.9. – v 17:00 mše svatá v Katovicích pro děti, rodiče, učitele… 
              – požehnání do nového školního roku – pak posezení na faře 
Út. 15.9. – 9:00 mše svatá v Katovicích – vikariátní konference mše večer nebude 

od so. 26.9. – jsou sobotní mše svaté v Kraselově opět ve farním 
                       kostele sv. Vavřince každou 2. a 4. sobotu v měsíci 
                       od 15:00  
 Slavnost sv. Václava 
So. 26.9. – v 13:00 Kozlov – poutní mše svatá 
Ne. 27.9. – v 8:00 a 10:00 mše Strakonice – kostel sv. Václava 
Po. 28.9. – v 8:30 Katovice – mše svatá 

So. 3.10. – Diecézní pouť v Českých Budějovicích 
So. 3.10. – 16:00 Kalenice – poutní mše svatá v kapli sv. Františka  
Ne. 18.10. – 8:30 Katovice – připomínka 112. narozenin P. J. Jílka 
Po. 19.10. – v 17:30 "Zrádci a hrdinové" beseda na faře 
v Katovicích v Centru Patera J. Jílka se spisovatelem, knihkupcem a 
nakladatelem Jiřím Padevětem, o lidských osudech - z období od 
roku 1938 do padesátých let 
So. 24.10. – 17:00 Strašice – poutní mše svatá v kapličce  
Ne. 25.10. výročí posvěcení kostelů (tam, kde se nezná přesné datum)  
Ne.  1.11. Slavnost Všech svatých – nedělní pořad bohoslužeb 
                 8:30 – Katovice – 10:00 Volenice – 12:30 – Stř. Hoštice                                    
Po. 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé s přímluvami 
mše svatá – 13:00 – Stř. Hoštice – 15:00 Volenice – 17:00 – Katovice  
Pobožnosti na hřbitově vždy po mši sv.  
so. 7.11. – 15:00 – Kraselov bohoslužba s modlitbou za zemřelé  
Ne.  15.11. – 11:30 Stř. Hoštice – poutní mše svatá k sv. Martinovi 
Ne.  22.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle církevního roku 

So.  28.11. – Katovice – setkání u vánočního stromu s požehnáním  
Ne.  29.11. – 1. neděle adventní – začátek adventu 

 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické farní charity a farností 
Katovice, Stř. Hoštice a Volenice 

 
 

 
 

3. číslo roku 2020 
 

 



 

S pohledem upřeným na Krista 
      Milí přátelé, bratři a sestry, 
 věřím, že přes různá omezení, přinesl čas prázdnin každému 
trochu spočinutí, vyjití z běžných kolejí a načerpání nejen sil, ale 
třeba i inspirací do dalších dnů. 
 Běžně se začátkem školního roku vstupujeme do období, které 
nám různými pravidly navázanými na povinnosti a potřeby dětí, 
vymezují rytmus života, což se mnohdy pozitivně projevuje i v životě 
duchovním. Pravidelnost školního nebo pracovního rytmu s jejich 
závazky sice člověka zapřáhne, ale také nastaví limity a možnosti, 
v nichž můžeme uskutečňovat i ostatní aktivity, včetně duchovního 
života. 
 Ačkoliv se často těšíme na dobu, kdy bude od povinností volno 
a budeme si moci svobodněji naložit s časem, neznamená to 
automaticky, že se k modlitbě, četbě Písma atp. přimějeme častěji 
nebo více. Někdy nám dokonce čas začne tzv. proklouzávat mezi 
prsty a najednou zjistíme, že jsme možnosti nevyužili. Je to vždy apel 
na svobodu a zodpovědnost, které nám Bůh svěřil a které se učíme 
rozvíjet a využívat. 
 Školní rok, který se rozbíhá, nás moc nenaplňuje jistotou, že 
bude stabilní. Naopak nás zprávy v médiích znejišťují a nevíme, jak 
vůbec poběží. Nač se ale můžeme spolehnout, je Boží působení a 
blízkost. Kéž je tedy naší pravidelností to, že nejen ranní východ 
slunce, se kterým jsme vděčni za nový den a jeho západ s díkem za 
to, co jsme mohli prožít, ale kéž mnoho každodenních skutečností 
nás přivádí k vděčnosti či prosbě obrácené k Pánu všeho. 
 Vyprošuji vnímavost pro Boží působení, všem žehnám! 

 
Roman Dvořák, farář 

 

Nabídka akcí ve Strakonicích 
Pá. 18.9., 16.10., 20.11. Večery chval – vždy v 19:00 sv. Markéta  
Po. 28.9. – v 15:00 Kolotoč pohádek – divadlo nejen pro děti – fara  
                – 19:00 Strakonice – kostel sv. Markéty – Svatováclavský koncert  

www.farnost-strakonice.cz 

 
 

Kalendář akcí Bez a v Centru P. J. Jílka Katovice podzim 2020 
          Po 28.9. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba   
        Út 6.10. –18:00 setkání členů a příznivců živého růžence po mši sv.  

Jak na rodokmen? - sedmidílný genealogický kurz začne v říjnu  
                                   v přísálí domu kultury. 
                      Termíny budou upřesněny, podrobnosti u Ireny Novotné.   
Drakiáda - na katovickém letišti - termín bude upřesněn 

 

Vyučování náboženství 
Ve školním roce 2020 – 21 bude vyučováno římskokatolické 
náboženství v ZŠ ve Volenicích a v ZŠ ve Střelských Hošticích od 
začátku října podle zájmu dětí. V ZŠ v Katovicích každou středu od   
9. září ve 12 h. Čas ještě upřesníme podle rozvrhů. 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 
nebo hra. 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  


