
Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2021 
    Květná neděle 28.3.   - žehnání ratolestí, zahájení Svatého týdne 

– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice 
ve Volenicích a Stř. Hošticích půl hodiny před mší svatou křížová cesta 

               úterý    30.3. – 17:00 – Katovice v 16:30 křížová cesta 
   Zelený čtvrtek   1.4. – 15:00 Volenice  
                                       17:00 Katovice + modlitba v Getsemanské zahr. 
  Velký pátek        2.4. – Katovice od 9:00 křížová cesta  
                                      13:00 Střelské Hoštice v 12:30 křížová cesta 
                                      15:00 Volenice v 14:20 křížová cesta 
                                      17:00 Katovice  
Bílá sobota 3.4.   –   Katovice 9:00 - 10:00 soukromá adorace u Božího hrobu  
                         20:30 Katovice – vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání, 
                              vrchol církevního roku, křestní bohoslužba (svíce) 
Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 4.4.  

– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice  

Pondělí velikonoční 5.4.  
- mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Kraselov 

Úterý  velikonoční  6.4. – 17:00 – Katovice 
Středa  velikonoční  7.4. – 14:00 – Volenice   
 

V současné době stále platí opatření vlády pro omezení počtu osob 
v kostele na 10% kapacity kostela, stále platí rozestupy a respirátory 

FFP2 a vyšší třídy. Dále ČBK vyjednala výjimku, která platí pro 
návrat lidí z vigilie Bílé soboty. 

Mše svaté a bohoslužby 
So. 10.4. - 24.4. - 8.5. - 29.5. - 15:00 Kraselov u sv. Vavřince 
od 12. června budou bohoslužby každou sobotu u sv. Anny od 15:00  
Út. 20.4.  –  17: 00 Katovice - vzpomínka na 76. výročí smrti P.J. Jílka   
Ne.  2.5.  –  8:30 poutní mše sv. k patronům farnosti v Katovicích 
                                             svátek sv. Filipa a Jakuba  
Ne. 9.5.  –  Den matek            (Ne. 20.6.  –  Den otců)        
Pá. 28.5.  –  Noc kostelů  
Ne. 6.6.  –    Katovice - slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo  

- bude záležet na epidemiologické situaci a opatřeních. 
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Duchovní slovo 

 

            Milí čtenáři farního charitního zpravodaje, rád bych 
 Vás coby farní vikář pozdravil v tomto velikonočním čase. 
 Ve sdělovacích prostředcích se začalo prolínat, co je teď, s tím, co bylo před 
rokem. První oběť pandemie, kříže namalované křídou za oběti na dlažbě 
Staroměstského náměstí, loňské uzavření státních hranic a současné omezení 
pohybu na okres či obec… 
      Uzavřené obchody, restaurace, hotely, kostely, domovy pro seniory, školy, 
zákaz vycházení, mnohá další omezení, nařízení o nošení ochranných 
pomůcek, testování, očkování… 
Život se zastavil?! Ne tak docela, ty nejprostší a zdánlivě samozřejmé 
skutečnosti se staly předmětem touhy a naděje: vidět děti, moci bez rizika 
políbit a pochovat vnoučata, obejmout své blízké, zajít a zajet si kam chci  
a kdy chci, koupit co chci, setkat se se spolužáky, přáteli… 
       Současná omezení, příkazy a zákazy, tak připomínají vyprahlost pouště, 
kterou musel vyvolený národ putovat po dvě generace, než došel ze země 
otroctví do země vytoužené a zaslíbené. Lidé tehdy právě tak jako my, reptali, 
báli se nebezpečí, ale také toužili a žili nadějí, že strasti jednou skončí. 
       A dočkali se. Poušť se změnila v zem zaslíbenou, smutek v radost, 
temnota ve světlo. A tak, ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo 
promění. Požehnané Velikonoce.  

Váš Pater Miroslav Šašek, farní vikář 
 

Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka jaro 2021 
  úterý 4.5. – setkání členů a příznivců živého růžence a Kruciáty od 18h. 

  červen – Jílkův pohár 
Akce záleží na pandemické situaci 

 

 Nový WEB Charity 
 Od 25.3. mají naše charitní stránky novou podobu, kterou vybrala CHČR. 
 Snad se vám budou líbit a naleznete na nich potřebné informace online. 

Miroslav Čapek správce webu http://katovice.charita.cz/ 
 
Nově můžete sledovat nedělní ohlášky našich farností na internetu: 
www.farnost-strakonice/ohlasky/                                   Pater Roman Dvořák 

Tříkrálová sbírka 2021 
 
     V dnešní nelehké době naše charita řešila, jak zorganizovat Tříkrálovou 
sbírku. Stále zastáváme názor, že nejcennější na této sbírce je požehnání 
vnášené do našich domovů a rodin. Hledali jsme cestu, která bude maximálně 
bezpečná. Poprosili jsme naše prodejce potravin, starosty, kněze a další 
ochotné lidi, kteří zajišťují kontakt lidí se světem, aby se stali „králi“ 
roznášejícími požehnané křídy a další dárky. Zároveň byly v našich 
obchodech, obcích, kostelech a kaplích pokladničky, kam se vybralo  
95 437 Kč. Probíhala také online sbírka, ve které se vybralo 15 380 Kč, 
což je dohromady celkem 110 817 Kč.  
    Všem štědrým, ochotným a obětavým lidem patří velký dík a vyprošujeme 
jim Boží požehnání v dalším životě. 
 
 
 

20.3. sobota – Setkání před Velikonocemi 
 

  V sobotu 20. března se mělo uskutečnit setkání před Velikonocemi. Bohužel 
 jsme ho museli kvůli pandemii opět zrušit, jako minulý rok. V pátek 19.3.  
 jsme slavili svatého Josefa. Proto jsme všechny účastníky současné i minulé 
 svěřili při mši svaté v Katovicích do Boží ochrany. Zároveň v tento den začal 
 papežem Františkem vyhlášený Rok rodiny při příležitosti vydání apoštolské 
 exhortace Amoris Laetitia.  

     Papeži leží na srdci reálná pastorace rodin ve farnostech, nejen vyřčená  
či napsaná slova o rodině. On ví, že naše rodiny mají ohromný potenciál 
pozitivních příkladů víry, milosrdné lásky = charity, naděje pro budoucnost 
naší i celé církve. Papež mluví o „živém společenství rodiny,“ které může 
předávat pozitivní zkušenosti našim dětem i dalším lidem. Není to jen 
„pastorace selhání“ a řešení problémů, které každá rodina jistě má, ale jde 
 o radost ze svátostného manželství, přijetí dětí, dospívajících, prarodičů či 
nemocných, ale také každého z nás osobně. 
  Naše Charita se s těmito papežovými názory ztotožňuje a budeme se snažit 
pořádat aktivity pro celou širokou rodinu. Hlavně na faře v Katovicích v CPJJ, 
ale i na faře ve Volenicích. Snad nám to pandemická situace dovolí. 
Chceme také povzbudit všechny naše rodiny, aby současnou situaci vydržely a 
možná ji přijaly jako šanci pro lepší sebepoznání, sebedarování se, jako 
možnost nalezení aktivit, které nás více stmelí. Zároveň si můžeme být 
psychickou, fyzickou i duchovní oporou. Myslíme na vás všechny.  

Za FCH Katovice Miroslav Čapek  
  


