
Poutní mše svaté  a pobožnosti: 
 

Mše  svaté o prázdninách v Kraselově jsou přesunuty 
ke sv. Anně v sobotu v 15h. 

 

so. 13.6. biskupské svěcení Vlastimila Kročila  
               v katedrále sv. Mikuláše v Č.B. v 9:30 h.   
             
ne. 14.6.  první svaté přijímání našich šesti dětí.  
                Prosíme o modlitbu za ně a za jejich rodiny 
 

ne. 28.6. pouť ke svatým Petru a Pavlu – Volenice, mše sv. v 10 h. 
 

ne. 5.7.    slavnost sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. jako obvykle 
 

so. 11.7. bohoslužba u kapličky ve Strašicích, svěcení praporu hasičů 
          poutní mše svatá ve Vojnicích v kostelíku sv. Martina od 14:00 
  
ne. 19.7. poutní mše svatá  v 13:30 h. v Horním Poříčí 
                a oslava 700 let obce.  
 

so. 25.7. varhanní koncert Radka Rejška a adorace s chválami  
                u sv. Anny – zač. v 19 h. 
 

ne. 26.7. poutní mše k poctě sv. Anny – Lhota u sv. Anny  
                 v 9:30 vycházejí poutníci pěšky od kříže u zastávky v Makarově 
               cílem je jediná mše sv. pro všechny naše farnosti !!! 

- zač.v 11 h., slavnostním kazatelem bude  
              novokněz P. Pavel Němec, který bude udílet své  
              novokněžské požehnání 
              Ten den nebudou mše ve Volenicích a Stř. Hošticích, 
               ani v sobotu u sv. Anny ! 
            Přede mší je možnost svátosti smíření v kapli v ambitech. 
             Od 10 h. koncert pana Radka Rejška v kostele. 
 

so. 8.8. poutní mše k poctě sv.Vavřince – Kraselov ve 13 h. 
               + kulturní program obce od 14 h. v Kraselově 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické  farní charity a farností 

Katovice, Kraselov, Stř.Hoštice a  Volenice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 19. března 2015 byl Svatým otcem Františkem  
jmenován sídelním biskupem českobudějovické diecéze  

Mons. ThDr. Vlastimil Kro čil Ph.D. 

Biskupské svěcení je 13.6.2015  
v katedrále sv. Mikuláše v Č.B.   

 
2. číslo roku 2015 

 
 



 

 
Farářské zamyšlení: 

 
        Toto období se nese v prožívání svátků Páně.  
Především vnímáme vnitřní sílu svátků Těla a Krve Páně 
 a Nejsvětějšího srdce Ježíšova, které si našli své důležité 
místo také v srdcích věřících. Průvody s nejsvětější svátostí 
bývaly manifestací víry a mnohde také manifestací síly. 
       Důraz na vnější krásu slavnosti mnohému zastřel zrak 
vůči tomu, koho vlastně oslavujeme. Ježíš chce být uctíván 
v Duchu a v pravdě, konáním Boží vůle a službou třeba 
 i těm nejposlednějším. Ježíš se nebál ani slavností,  
ale před vnější oslavou vždy dával přednost tichému 
naslouchání. 
         Na počest Pána Ježíše konáme oslavy, hostiny 
 a bohoslužby. Nic z toho by nám neprospělo, kdyby naše 
srdce bylo vzdálené jeho slovu, kdybychom se alespoň 
trochu nepřiblížili nebeskému Otci, kdybychom 
nenásledovali jeho Syna. Když my sami nebudeme 
skutečným chrámem Ducha svatého, nebude nám chození do 
kostela k ničemu. Nebude nám k ničemu postavit třeba čtyři 
oltáře, pokud se  my sami nestaneme obětí chvály.  
      Kéž je tedy náš život stále podobnější Ježíši v eucharistii 
a kéž je stále více skryt v jeho probodeném srdci. 
      To nám všem přeje a k tomu Boží milost vyprošuje  
 
                                                              váš kněz Jenda Turek 

 
 

Zprávy z naší charity 
 
V letošním roce oslavila naše Farní charita 20. výročí svého 

založení. K tomuto výročí bychom chtěli (podle zájmu) uspořádat 
v druhé polovině srpna (asi 22.8) poutní zájezd na Šumavu, Program 
zájezdu: Hartmanice - kostel sv. Kateřiny, Dobrá Voda – Dům sv. 
Vintíře, Srní – kostel Nejsvětější Trojice, Kvilda – kostel sv. Štěpána 
 a procházku na jezerní slatě u Kvildy. 

Prosíme zájemce, kteří by měli zájem jet, ať se přihlásí 
v Katovicích u pí. Navrátilové, ve Volenicích u pí. Hradecké  
a ve Střelských Hošticích u p. Malíka. Do konce měsíce června se 
nahlaste, abychom věděli počet zájemců a podle zájmů popřípadě 
objednali autobus.  
 S pozdravem krásného prožití letních prázdnin a dovolených 
     Alena Navrátilová ředitelka F.CH. 

   

            Kalendář akcí BEZ a v Centru P. J. Jílka léto 2015 
 
so. 13.6. – 20:30 letní kino na farní zahradě  
             – animovaná pohádka, film pana Cáby z pootavských slavností 
                 z Katovic a celovečerní film Vesničko má středisková   
út. 16.6. – 18:00 po mši svaté 1. zasedání farní rady   
ne. 21.6. – 14:00 Jílkův pohár  

– fotbal, přehazovaná a střelba  
– odpoledne pro celou rodinu 

ne. 28.6. – 14:00 dětský den plný zábavy na Ostrovci  
so. 29.8. – 17:00 dětská mše svatá na zahájení školního roku  
 

Akce o prázdninách    
 

V červenci se na faře ve Volenicích  setkají děti z našich farností, které 
chodí na náboženství během školního roku. Setkání bude probíhat 

v termínech: od 5. do 10. července a od 12. do 17. července.   
 

Na srpen plánujeme pro mládež výlet na lodích z Katovic do Písku.     


