
Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní 
– vždy půl hodiny přede mší svatou 
 

21.3. sobota – KD Katovice – POMAZÁNÍ nemocných 
Od  9h. svátost smíření, v 10h. koncelebrovaná mše svatá s udílením svátosti 
nemocných. Všechny srdečně zveme. Odjezdy autobusů: 
1. trasa: Hodějov 7:45 h, Kraselov 8:00 h, Tažovice 8:05 h, Strašice 8:10 h, 
Škůdra 8:15 h, Zvotoky 8:20 h, Ohrazenec 8:30 h, Krejnice 8:40 h, Volenice 
8:50 h, Štěchovice 8:55 h, Novosedly 9:00 h, Katovice 9:05 h. 

 2. trasa: Kalenice - vl.dopr., Kladruby 8:15 h, Kozlov 8:25h., Střelské H. 
          8:30h. Sedlo 8:40 h, Lhota Stř. 8:45 h, Horní Poříčí 8:55 h, Katovice 9:00 h. 

Pro lidi z Dražejova, Střely, Mnichova a Krt je možno dojet po domluvě 
 s M. Čapkem  na tel.  607 126 856 

Jsou zváni všichni, kteří se chtějí duchovně připravit na Velikonoce  
a zakusit Boží pomoc. 

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2015 
Květná neděle 29.3. -  žehnání ratolestí, zahájení Svatého týdne 
                                  – mše svaté ve všech farnostech 
                    8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
              středa  1.4.  – 13:00 – Střelské Hoštice  
Zelený čtvrtek  2.4.   –  17:00 Katovice + adorace 
Velký pátek      3.4.   –  Katovice od 9:00 křížová cesta  
                                     13:00 Stř. Hoštice  
                                     15:00 Volenice 
                                     17:00  Katovice  
Bílá sobota 4.4.   –   Katovice 9:00 - 10:00  
                                  soukromá adorace Božího hrobu  
                         21:00 Katovice –  vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání, 
                         vrchol církevního roku, křestní bohoslužba (svíce) 
                              zváni jsou všichni věřící sdružených farností  
 

Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  5.4.  
                               – mše svaté ve všech farnostech 
                      8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
 

Pondělí velikonoční 6.4. - 8:30 Katovice  
 
 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Jak se ale mohu obrátit? »Učte se jednat dobře«. To je obrácení. Špínu srdce      
nelze odstranit jako nějakou skvrnu. Jít do čistírny a odejít čistí. Odstraňuje se 

jednáním, což je cesta, která se liší od té špatné. »Učte se jednat dobře«                 
- taková  je cesta konání dobra. A jak prokazovat dobro? Snadno. »Hledejte 

spravedlnost, přispějte utlačenému, sirotku pomozte k právu, zastaňte se       
vdovy«. Připomeňme, že v Izraeli byli právě sirotci a vdovy těmi nejchudšími         

a nejpotřebnějšími. Jim prokazujte spravedlnost, jděte tam, kde jsou rány      
lidstva a kde je mnohá bolest...  A takto, dobrým jednáním očišťuješ svoje     

srdce.“ Příslib obmytí srdce, tedy odpuštění přichází od Boha, který nevede 
účetnictví hříchů toho, kdo má bližního konkrétně rád.                                                                            

Z kázání papeže Františka v Domově svaté Marty 3.3. 2015 

1.číslo roku 2015 
 
 



 

Milí brat ři a sestry. 
     Papež František se ve svých katechezích obrací k základům rodiny 
 a úloze starší generace v ní: „Nejvážnější nemocí starého člověka je 
opuštěnost. A je to také největší nespravedlnost, jaké se na něm  
můžeme dopustit. Ti, kteří nám pomáhali růst, nemohou zůstat  
opuštěni, když potřebují naši pomoc, lásku a něhu.“  
     Opuštěností však nejsou ohrožení jen senioři, ale i mladí lidé 
 a lidé všech generací i sociálních vrstev. A není to otázka vzdálenosti  
od dalšího jednotlivce, ale otevřenosti našeho srdce. Příčinou je možná 
strach ze zklamání, z ublížení, z bolesti… naše neochota věnovat 
druhým čas, pozornost, úsměv, prostor… naše lenost dávat víc než 
přijímat, dívat se očima druhého, změnit své postoje…  
      Nejhlubší lidskou opuštěnost prožil i Ježíš na kříži. On otevřel  
svoje srdce dokořán a dal nám svůj život a svého Ducha. Po svém 
zmrtvýchvstání ukázal učedníkům tuto ránu na boku a řekl: „Pokoj 
vám“. Tento pokoj pramení z jeho odpuštění, z jeho bezvýhradném 
přijetí druhých, z jeho otevřeného srdce. Tak můžeme i my otvírat  
samu sebe potřebám bližních – především v našich rodinách, když se 
vystavujeme nebezpečí zranění. V Ježíši a v jeho probodeném boku 
najdeme posilu.  

                                                                      P. Jenda Turek. 
 
 

Mše svaté a bohoslužby 
 
So. 28.3.  – Č.B. Diecézní setkání mládeže  program viz. web DCM 
Ne. 19.4.  – Katovice mše k 70 výročí smrti  patera J. Jílka  
                    s otcem biskupem Pavlem Posádem v KD 
Ne.   3.5.  –  8:30 Katovice, poutní mše sv. k patronům farnosti,  
                                             svátek sv. Filipa a Jakuba  
So.   16.5.  – 13:00 Střelskohoštická Lhota bohoslužba   
                     svátek sv. Jana  Nepomuckého, výročí 150 let kapličky, 
                      žehnání jabloňové aleje a sraz rodáků 
So.   16.5. – Dětská vikariátní pouť v Sedlici u Blatné  
 

 

Zprávy z naší charity 
9. března roku 1995 byla založená naše dobrovolná farní charita 

Katovice. Slavíme tedy v těchto dnech 20 let své existence. Je to pro  
nás velká radost, a proto se s vámi chceme o ni podělit. V naší charitě 
 se věnujeme pomoci starým lidem v domácí péči, volnočasovým  
aktivitám   pro celou rodinu a pomoc farnostem v pastoraci. Naším  
velkým vzorem je  P. Josef Jílek, který byl vnímán, jako člověk otevřený, 
pomáhající, blízký lidem i Bohu. Svým závěrem pozemského života  
ukázal, že člověk může neustále růst i v nepříznivých životních situacích. 
Jeho spoluvězni   dokazují, že pomáhal druhým do konce svého života.  
Jeho příklad je i po   70 letech inspirující a hodný následování. Proto jsme 
pojmenovali farní kaplanku, jako Centrum P.Josefa Jílka, kde se od roku 
2008 konají přednášky, výstavy, kulturní a duchovní aktivity pro všechny 
lidi.  Také touto cestou chceme poděkovat všem lidem, kteří pro naši  
charitu cokoli dobrého udělali a dělají a popřát jim vše dobré a hodně 
Božích milostí. Do budoucna se díváme s optimismem, ale je jasné, že    
naše možnosti závisí také na vaší aktivitě. Budeme rádi, když naše řady 
posílí noví členové. Máme vizi, že z každé obce našich farností by měl  
být v charitě alespoň jeden člověk, který dokáže informovat o našich 
aktivitách a zároveň upozorňuje na potřeby lidí v nouzi ve své obci.  
Ještě jednou všem členům, pomocníkům a dobrodincům děkujeme. 

                                                    Za FCH Katovice Miroslav Čapek 
                                            správce webu http://katovice.charita.cz/ 

 

Kalendář akcí v Centru P.J.Jílka jaro 2015 
  sobota  14.3.  – 17:00 večer mladých – příběh, zamyšlení, zpěv, hry a adorace  
  středa  25.3.  – 18:00 přednáška Eucharistie a solidarita  
                         – sestra M. Jana de N.D.  
  víkend 17. -19. 4. – připomínka 70. výročí popravy P.J.Jílka a transportu 
                   smrti (adorace, přednášky, promítání filmu, beseda a mše svatá) 
  úterý  5. 5.      – setkání členů a příznivců živého růžence a kruciáty od 18h.  
  pátek  22.5.  – 18:00 přednáška Panna Maria a eucharistie 

- sestra Mgr. MgA. SM. Angelika. 
 

Akce BEZ              
  So  25.4. – 13:30 Kuličkyáda                              
  So 30.5.  – VIII Pootavské putování ze Stř. Hoštic do Katovic  
                     Na téma večerníčky.  


