Poutní mše svaté a pobožnosti:
od so. 8.9. – jsou sobotní mše svaté v Kraselově opět ve farním
kostele sv. Vavřince
od čt. 13.9. – v 17:30 bude na faře v Katovicích biblické
společenství. Každý čtvrtek před prvním pátkem
v měsíci bude společenství při adoraci v kostele.
Všichni jsou srdečně zváni
Pá. 28.9. slavnost sv.Václava
– 17:30 mše sv. v kostele sv. Václava ve Strakonicích
So. 29.9. – 17:30 mše sv. v kostele sv. Václava ve Strakonicích
So. 29.9. – 13:00 poutní mše svatá v Kozlově
Ne. 30.9. – mše svatá v 8:00 a 10:00 mše sv. v kostele
sv. Václava ve Strakonicích. Celebrant P. Jan Fatka O,Carm.
So. 6.10. Kalenice – 17:00 poutní mše svatá v kapličce sv. Františka
Čt. 18.10. - připomínka 110. narozenin P. Josefa Jílka
16:45 žehnání sochy před kostelem
17:00 mše svatá, jako poděkování za tohoto statečného kněze
Hlavní celebrant P. Hroznata František Janoušek OPrem.
Po mši svaté přednáška P. Janouška na faře.
So. 27.10. Strašice – 17:00 poutní mše svatá v kapličce
Ne. 28.10. výročí posvěcení kostelů
Oslava 100 let české státnosti
13:30 sázení památeční lípy v parku u kostela v Katovicích
a ekumenická modlitba za naši vlast a obec.
17:00 žehnání nového zvonu v Krtech
Čt. 1.11. Slavnost Všech svatých - 17:00 mše svatá v Katovicích
Pá. 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé s přímluvami
13:30 mše sv. ve Volenicích a v 17:00 mše svatá v Katovicích
Pobožnosti na hřbitově:
pá. 2.11. Katovice po mši sv. 18:00
pá. 2.11. Volenice asi v 14:15
so. 3.11. Kraselov po mši sv. cca 16:00
ne. 4.11. Střelské Hoštice po mši sv. cca 12:45
Ne. 11.11. Stř. Hoštice – mše svatá k sv. Martinovi, patronu farnosti
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Duchovní zamyšlení.
Drazí farníci,
V podzimním katovickém zpravodaji jsem mluvil o vodě, která
je znamením Božího požehnání. V našich dějinách, nebo
osobním životě však může požehnání nabývat různých rozměrů.
Pro člověka Starého zákona bylo požehnání synonymem
hojnosti a spokojeného života: množství synů a hojnost stád.
Proto je také Hospodin nejpožehnanější, jelikož v něm je plnost
a zdroj hojnosti všeho dobrého. Zároveň se již ve starozákonní
době rodila myšlenka toho, že samotná Boží přítomnost je
znamení Boží přízně (tedy požehnání), ztělesněné v budově
chrámu a později v Písmu svatém, ze kterého k nám Bůh
promlouvá. Uváděním tohoto Slova na svět se ujali proroci,
schopní se natolik ztišit před světem, že slyšeli Hospodinův hlas
ve svém srdci a natolik se oprostit od svých představ, že mohli
Boží slovo také věrně předkládat lidem.
Kněží předávali viditelným způsobem (vztažením rukou)
požehnání lidu po té, co zasvětili sebe i lid bohoslužbou, oběťmi
a modlitbou chvály .
Latinské „benedictio“ (žehnání) znamená „dobro-řečení“.
To může znamenat prosté přání dobra – všeho dobrého! To je
vlastně také naše kněžské a prorocké poslání: všude, kam
přijdeme žehnat. Tedy vyprošovat dobro pro všechny a všude
a vždycky!
Přestože už nevnímáme požehnání jako předávání moci,
přestože už nám třeba požehnání zevšednělo.., zůstává
požehnání základním prostředkem, skrze nějž se Bůh zjevuje
jako dobrý v tomto světe skrze nás.
Proto vás prosím žehnejte stále. Neproklínejte
(tj. nemluvte zlo), ale žehnejte (Řím 12,14; Lk 6,28). Přejte
dobro, mluvte o dobru a přinášejte dobro – tak budete
opravdovými Božími syny (Mt 5,45).
P. Jenda Turek.

Stručná zpráva o velkých opravách v našich farnostech
V minulém roce započaly poměrně rozsáhlé a závažné opravy krovu kostela
ve Střelských Hošticích a s tím spojená výměna střešní krytiny. Slibujeme si od
toho také zlepšení statiky nosných zdí a kleneb v lodi. Oprava je bohužel
naplánovaná na tři etapy. V minulém roce bylo proinvestováno cca 1 050 000,v letošní je rozpočet na 1 020 000,- v obou případech je přislíbená dotaze
z Ministerstva zemědělství (SZIF – Obnova venkovských prvků) 700 000,- Kč.
Na tyto opravy jsme dostali v letošním roce příspěvek od obcí Střelské Hoštice
a Poříčí. Zbytek je financován z peněz, které farnosti zbyly po všech odvodech
z prodeje fary. Při opravách došlo k poničení keramických figurek do betléma,
které částečně opravili zcela zdarma pracovníci strakonického muzea.
Podobně je naplánovaná na několik etap i obnova fasády kostela ve Volenicích
a ciferníku věžních hodin. Dotace ze stejného programu Min. zemědělství je opět
700 000,- rozpočet je na 1 050 000,-. Mimo prostředků farnosti a pomoci
biskupství českobudějovického přispěli na opravu obce Volenice, Novosedly,
Kalenice, Kladruby, Krejnice, Strašice, Štěchovice, Zvotoky a také ZD Novosedly.
V této první fázi se obnoví omítka a nátěr věže kostela sv. Petra a Pavla o celkové
výměře cca 650m2. Výška lešení je asi 25m (cca 10m pod vrcholem věže).
Zednické práce prování firma Františka Polana z Mečichova.
Zda budou dotační programy na opravu kostelů dále trvat, nebo budou finanční
prostředky přesunuty například na podporu strategických podniků a podporu
jiných pro stát důležitých oblastí je nadále nejisté.
Dále bychom chtěli získat nějaké dotace na opravu šindelových střech na svaté
Anně. O otřesném stavu fasád na obou kraselovských kostelech ani nemluvě. Bohu
díky jsme obdrželi alespoň příspěvek od obce Kraselov na opravu poničené zdi sv.
Vavřince. V kostele svaté Anny se před časem otevřelo okénko lucerny na vrcholu
kopule hlavní lodi. Zavřít jej se ukázalo poměrně problematické. Nakonec jsme
nechali firmou Chládek FCH s.r.o. postavit jedenáctimetrové lešení a ze žebříku
(další 2 m.) jsme s pomocí našich farníků zabezpečili okénka, takže už nám do
kostela neprší. Pan Chládek si nakonec za půjčení a výborné postavení lešení nic
nevzal.Veliké díky všem pomocníkům i dárcům.
Děkuji všem, kteří jste ochotni s čímkoli pomoci a rozdělit se v malých
i ve větších věcech. Čím více farníků se zapojí, tím méně práce na každého
připadne. Ze společné práce můžeme mít větší radost.
Pán Bůh vám oplať vše dobré.
P. Jenda Turek.

Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka Katovice podzim 2018
Ne. 16.9. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba
So. 29.9. – 18:00 Svatováclavský koncert, ke dni české státnosti a k poctě
sv. Václava (housle varny, hoboj), kostel sv. Filipa a Jakuba
Út 2.10. –18:00 setkání členů a příznivců živého růžence po mši sv.

