Poutní mše svaté a pobožnosti:
od so. 9.9. – jsou sobotní mše svaté v Kraselově opět ve farním
kostele sv. Vavřince
od čt. 14.9. – v 17:30 bude na faře v Katovicích modlitební
společenství. Všichni jsou srdečně zváni
So. 23.9. – poutní zájezd do Tábora a Klokot na diecézní pouť
s názvem „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný„
– cena i s registračním poplatkem 300 Kč
Odjezd z Katovic v 7:00h. Pokud se chcete ještě přihlásit,
kontaktujte P. Jana Turka v kostele nebo na tel. 731 402 851
Čt. 28.9. slavnost sv.Václava
– 17:30 mše sv. v kostele sv. Václava ve Strakonicích
– 19:30 Svatováclavský koncert ve sv. Markétě
So. 30.9. – 17:30 mše sv. v kostele sv. Václava ve Strakonicích
možnost přijmout novokněžského požehnání od P. Davida Mikluše
So. 30.9. – 11:00 poutní mše svatá v Kozlově, svěcení obnovené
kaple a nového zvonu
Ne. 1.10. - titulární slavnost kostela, 8:00 a 10:00 mše sv. v kostele
sv. Václava ve Strakonicích. Celebrant P.ThLic. Petr Smolek
So. 7.10. Kalenice – 17:00 poutní mše svatá v kapličce sv. Františka
Út. 17.10. - připomínka 109. narozenin P. Josefa Jílka
17:00 mše svatá, jako poděkování za tohoto statečného kněze
So. 28.10. Strašice – 17:00 poutní mše svatá v kapličce
Ne. 29.10. výročí posvěcení kostelů
St. 1.11. Slavnost Všech svatých
13:00 mše sv. v Hošticích a v 17:00 mše svatá v Katovicích
Čt. 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Pobožnosti na hřbitově:
st. 1.11. Katovice po mši sv. 18:00
ne. 5.11. Střelské Hoštice po mši sv. cca 12:45
čt. 2.11. Volenice asi v 16:00
so. 4.11. Kraselov po mši sv. cca 16:00
Ne. 12.11. Stř. Hoštice – mše svatá k sv. Martinovi, patronu farnosti

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

„Nedej zahynouti nám ni budoucím.“
Svatováclavský chorál
3. číslo roku 2017

Farářské slovo do chariťáčku:
Nemám příliš v lásce velké shromáždění a poutě,
takzvané "masovky". Přesto jsem jel na celostátní setkání
mládeže, do Olomouce. Byl jsem tam správně!
Je totiž důležité, být na tom správném místě. U televize je
vidět více a lépe, ale nelze prožít to soustředěné ticho tisíců
mladých lidí při večerní modlitbě. Pater Jílek, byl zcela jistě
i ve vězení na správném místě, i když nepochybuji, že se mu
So.
tam nelíbilo. Byl tam jako kněz, pro ty, kdo kněze
potřebovali.
Samozřejmě že nemůžeme být na všech církevních
akcích, a ani by to nebylo dobré. Nyní nás biskup zve na
diecézní pouť do Tábora. Vlastně nás tam potřebuje: Když
přijede hodně lidí, určitě ho to i osobně velice potěší. Potěšit
biskupa, nebo faráře je dobrá motivace, proč se hnout z
"místa", ale určitě to není to nejdůležitější. Hlavní je být
tam, kde mě chce mít Pán.
Doma je dobře a třeba i pohodlně a spokojeně, ale co je
to platné, když mám být na pouti!? Také to samozřejmě
může být i obráceně: Proč jezdím po poutích a výletech,
když mám být vlastně doma.
Přeji vám do nového školního roku, abyste vždycky
poznali kde máte správně být - Kam vás Pán posílá,
a abyste to poznali včas.
Váš farář Jenda Turek.

Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka
Katovice podzim 2017
Ne 10.9. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba
Možnost celé rodině společně strávit volný čas.
Pá 29.9. – 18:30 koncert – „Raně barokní a barokní skvosty“
kostel sv. Filipa a Jakuba
Ne 1.10. – 16:00 promítání krátkých animovaných filmů s názvem
„ Od dětí nejen pro děti“, které spoluvytvářely naše děti
o prázdninách
Út 3.10. –18:00 setkání členů a příznivců živého růžence po mši sv.
Ne 29.10. - farní posvícení v centru P.J.Jílka v Katovicích
XIV. Drakyáda na katovickém letišti - termín bude upřesněn během října
další přednášky budou oznámeny s dostatečným předstihem

Příprava na první svaté přijímání
V letošním školním roce 2017-18 bude od října do května začínat
dlouhodobá příprava na první svaté přijímání podle metodiky Dnes
budu tvým hostem. Pokud máte zájem o tuto přípravu, kontaktujte
pana faráře Jana Turka nebo manžele Čapkovi. Na termínech a místech
setkávání se domluvíme se zájemci.

Vyučování náboženství
Ve školním roce 2017 – 18 bude vyučováno římskokatolické
náboženství v ZŠ ve Volenicích od druhé poloviny září, v ZŠ
ve Střelských Hošticích každé pondělí v 13:45 a v ZŠ v Katovicích
každou středu v 12:30. 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
Miroslav Čapek
a chtějí se něco nového dozvědět.

Florbalový ministrantský turnaj ve Volenicích
.

So 30.9. – 14:00 florbalový turnaj o Mikešův pohár ve sportovní hale
v ZŠ ve Volenicích. Možnost se přihlásit do 20.9.
M. Čapkovi osobně nebo na tel. 607 126 856

