
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
So. 12.9.   Lomeček  – večer mladých  
                 17:00 mše svatá, poté program pro mládež: info. z poutě  
do Taize, hry, modlitba, občerstvení 21:30 předpokládaný konec 
                 z Katovic budeme odjíždět v 16 h. od kostela 
Ne. 13.9.   sbírka na bohoslovce  
Út. 15.9.   18h - farní rada v Katovicích 
So. 19.9.    – poutní zájezd na Šumavu – Hartmanice, Dobrá Voda, 
                     Srní, Kvilda a Tříjezerní slať – cena 250 Kč 
  Odjezd z Katovic v 8:30h. přes Hoštice a Volenice. Pokud se chcete 
  přihlásit, kontaktujte paní Alenu Navrátilovou  na tel. 721 170 767  
Po. 28.9.   slavnost sv.Václava – 8:30 mše sv. v Katovicích 
                 v úterý 29.9. mše sv. nebude  
Út. 6.10.  Katovice –  18:00 setkání členů živého růžence po mši sv.   
So. 3.10.  dětská diecézní pouť v Bechyni - téma o svatém Tarsiciovi 
Pá - So. 16. – 17.10.   Brno – Národní eucharistický kongres 
Po. 19.10. den nedožitých 107 narozenin P. Josefa Jílka 
Ne. 25.10.  Výročí posvěcení kostelů  
Ne.  1.11. Slavnost Všech svatých  
                 bohoslužby budou jako každou neděli ve všech farnostech 
Po. 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé mše sv. v Katovicích od 17h. 
Pobožnosti na hřbitově: So. 31.10.  Kraselov po mši sv. cca 16:00  
                                Ne. 1.11.  Střelské Hoštice po mši sv. cca 12:30                              
                                Po. 2.11.  Katovice po mši             sv. cca 17:45                      
                                St. 4.11.  Volenice po mši              sv. cca 15:00                                     
Ne.  15.11. Stř. Hoštice – mše svatá k sv. Martinovi, patronu farnosti                                                       
Ne. 29.11. první neděle adventní 

Vyučování náboženství 
Ve školním roce 2015 – 16 bude vyučováno římskokatolické náboženství  v ZŠ ve 
Volenicích (1. info. schůzka ve středu 9.9. v 13:30), v ZŠ ve  Střelských Hošticích 
(1. info. schůzka ve čtvrtek 10.9. v 13:30)  a v ZŠ Katovicích (1. info. schůzka ve středu 
9.9. 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. Začínáme 2. týden v září. Těším se na všechny žáky, 
kteří mají zájem a chtějí se něco nového dozvědět.                     Miroslav Čapek                           
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Farářské zamyšlení 
     Milí farníci, blíží se vyvrcholení národního eucharistického 
kongresu (17.10.2015), na kterém jsme se podíleli účastí na 
tématických přednáškách, adoracích a slavnosti Těla a krve Páně.  
     Eucharistická svátost je pro nás a pro náš národ výrazným prvkem 
sjednocení i rozdělení. Do dnešních dnů si neseme následky husitské 
revoluce, kde právě přijímání eucharistie pod jednou, či pod obojí 
způsobou odlišovalo hlavní strany konfliktu. Eucharistické průvody 
na „Boží Tělo“ byli oproti tomu jasným sjednocujícím prvkem 
společnosti. Pro mnohé je vzpomínka nádherné slavnosti a sypání 
okvětních lístků před nejsvětější svátostí nesenou pod zlatem 
vyšívaným baldachýnem jediným sjednocujícím prvkem s církví.  
Náš národ prolil mnoho krve za právo přijímat Ježíše v eucharistii 
pod obojí způsobou. Dnes by mnozí bojovali (jistě už nikoli se zbraní 
v ruce) za co nejhezčí slavnosti Božího těla. To vše dnes máme  
a není za to třeba nijak zvlášť bojovat. O co však bojovat musíme 
stále je naše vlastní jednota s Bohem a život v eucharistickém Duchu. 
Eucharistie je smlouva, ve které se nám sám Bůh zdarma dává a od 
nás nechce nic jiného, než abychom ho přijali. Když přijímáme 
Ježíše, chceme mu být podobni a jako on dávat.  
        Tak jako natažená dlaň symbolizuje ochotu dávat i přijímat, 
připravenost ke smíru i k přátelství, tak také úcta k Ježíši v eucharistii 
vyžaduje od nás křesťanů nejen vnější oslavu a úctu, ale také vnitřní 
proměnu života. V takové proměně jsou nám příkladem naši čeští 
patroni. Svatý Václav sám připravoval (podle tradice) chléb a víno 
ke mši svaté. To rozhodně dělat nemusel. Tak chtěl přinést našemu 
národu změnu smýšlení.  
       Člověka totiž neobohacuje to, co bere, ale to, co dává. 
                                                                                   P. Jenda Turek. 

.  

 

 

Zprávy z charity 
 Milí čtenáři, chtěl bych vás v těchto řádcích informovat o životě naší 
charity. Snažíme se ve svých možnostech pomáhat lidem kolem sebe. 
Děláme to ve svém volném čase, protože cítíme, že k našemu životu 
patří přesah k ostatním lidem a k Bohu. Naše charita se snaží pomáhat 
starým, lidem v domácí péči, ale také celým širokým rodinám a lidem 
v nouzi. Letos slaví naše charita 20 let své existence. Chceme 
poděkovat všem, kteří pomáhají konkrétním způsobem.  
    V těchto dnech se  loučíme s panem Stanislavem Oplem, který byl 
zakládajícím členem naší charity. Děkujeme Pánu za jeho život a 
ochotu pomáhat. Je jasné, že bez ochotných rukou dalších lidí nebude 
moci charita dále účinně pracovat. Naší představou je, že z každé obce 
by mohl být v charitě jeden dobrovolník, který bude schopný účinně 
pomáhat ve svém okolí. Uvítáme každého, kdo by chtěl pomáhat lidem 
kolem sebe. Můžete kontaktovat našeho pana faráře Jana Turka nebo 
členy farní charity.                                                 Miroslav Čapek 
                                                                                 

Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka 
Katovice podzim 2015 

                Ne. 13.9. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba  
IIX.Drakyáda na katovickém letišti - termín bude upřesněn během října 
další přednášky budou oznámeny s dostatečným předstihem 
  
 

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 284  Kč. Více informací 
naleznete na stránkách časopisu: www.mojeduha.cz . Zde najdete 
 i témata pro děti, rodinu, farnost a školu. 

Nahlásit se můžete u manželů Čapkových. 
 


