
Poutní mše svaté a pobožnosti: 
 

Od 11.6. do 10.9. jsou mše svaté v Kraselově přesunuty 
ke sv. Anně. Stále budou v sobotu od 15 h.  

(výjimkou je pouť u sv. Anny 24.7. a u sv. Vavřince 13.8.) 
 

13.-17.6. Strakonice – kostel sv. Markéty  
– duchovní obnova pro každého na téma „Slovo o S(s)lově 
17 h. – mše svatá (pro ty kdo stihnou), v 17:40 přednáška 
následovaná sdílením ve skupinkách a modlitbou, 
19:30 modlitba chval 
 

ne. 19.6. Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo 
- mše svatá ve 14 h. v Katovicích s průvodem  

ke čtyřem oltářům – tato mše svatá je v našich 
farnostech jediná  - Den otců 

 

 ne. 3.7. pouť ke svatým Petru a Pavlu 
           – titulární slavnost kostela sv. Petra a Pavla ve Volenicích,  
               mše sv. v 10 h. 
 

st. 5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
            - mše svatá v 8:30 v Katovicích  
 

ne. 24.7. poutní mše k poctě sv. Anny – Lhota u sv.Anny  
                 v 9:30 vycházejí poutníci pěšky od kříže u zastávky v Makarově 
               mše svatá začíná v 11 h. 
               hlavním celebrantem bude novokněz Matouš Vávra CFSss 
              Ten den nebudou mše ve Volenicích, Katovicích 
               a Stř. Hošticích, ani v sobotu u sv. Anny! 
 

so. 13.8. poutní mše k poctě sv.Vavřince – Kraselov 13 h. 
               + kulturní program obce od 14 h. v Kraselově 
 
so. 17.9. Pomazání nemocných v Katovicích 
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Slovíčko kněze 
 
Milý čtenáři katovického Zpravodaje farní charity, zdravím Vás opět 
v tomto krásném ročním období, kdy mnohé kvete, ale také již 
odkvetlo a můžeme se těšit z prvních plodů našich sadů. Také 
celoroční úsilí našich dětí, co nevidět vydá své ovoce v podobě 
vysvědčení a dětem, rodičům a jejich učitelům nastane čas prázdnin, 
na který se tolik těší, čas her a malin nezralých.  
Předchází mu slavnost vděčnosti nás všech, kdo víme, že Pán se stará 
a dává nám vše dobré a potřebné – Boží tělo, kdy děkujeme a 
prosíme průvodem s živým Kristem za naše obce a celý náš kraj.  
A co naše životy…? Nesou také své plody? Jsou to dobré plody i pro 
naše rodiny, obce a celé okolí?  
K nesení dobrých plodů vám žehná Váš farní vikář  

pater Miroslav Šašek 
 
 

Oprava fasády kostela ve Volenicích 
 

 Pro letošní rok se nám podařilo získat z Jihočeského kraje 
dotaci na pokračování obnovy fasády kostela sv. Petra a Pavla ve 
Volenicích ve výši cca 140 000 Kč, přičemž podíl farnosti má být cca 
180 000 Kč. Díky všem, kdo přispívají při pravidelných sbírkách 
 1. neděli v měsíci na tento účel, díky i obcím a dalším dárcům za 
dary poskytnuté v loňském roce. Prosíme o podporu i v roce 
letošním, abychom mohli v díle pokračovat. 

Roman Dvořák 
 
  

Více na: www.farnost-strakonice.cz, 
www.katovice.charita.cz  

a na www.facebook.com/katovicka.farnost/ 
 

 

Kalendář akcí v Katovicích, BEZ a v Centru P. J. Jílka  
st 1.6. – 8:00 Dětský den  
ne 19.6. – 14:00 Slavnost Těla a krve Páně - Boží Tělo 
další akce budou včas avizovány 

 

Trojice nás učí, že nemůžeme být jeden bez druhého 
 

     ….. Všimněme si, že Duch svatý mluví, ale ne sám o sobě: ohlašuje 
Ježíše a zjevuje Otce. Všimněme si také, že Otec, který má všechno, 
protože je původcem všech věcí, dává Synovi všechno, co má: nic si 
nenechává pro sebe a zcela se dává Synovi. To znamená, že Duch 
svatý nemluví sám o sobě, mluví o Ježíši, mluví o ostatních. A Otec 
nedává sám sebe, dává Syna. Je to otevřená velkorysost: jeden je 
otevřený druhému.                                                                                         
A nyní se podívejme na nás, na to, o čem mluvíme my a co máme my. 
Když mluvíme, vždy chceme, aby se o nás mluvilo dobře, a často 
mluvíme jen o sobě a o tom, co děláme. A kolikrát! "Udělal jsem tohle, 
tamto...", "Měl jsem tenhle problém...". Pořád takhle mluvíme. Jak se 
to liší od Ducha svatého, který mluví tak, že ohlašuje druhé, Otce a 
Syna! A o tom, co vlastníme, jak na to žárlíme a jak těžko se o to 
dělíme s ostatními, dokonce i s těmi, kterým chybí to nejnutnější! 
Slovy je to snadné, ale v praxi je to velmi obtížné.                                      
……  Kéž nám Panna Maria, dcera Otce, matka Syna                           
a snoubenka Ducha, pomůže přijmout a dosvědčit                               
ve svém životě tajemství Boha-Lásky. 

Papež František – část promluvy 12.6. 22 
 

Kalendář akcí na faře ve Volenicích léto 2022 
so 25.6. – příprava fary na letní pobyty dětí i rodin.  
                 Bližší informace u Hanky a Míra Čapků  
so 27.6. – Návštěva saleziánů z Plzně s farníky  
                ve Volenicích a sv. Anně 
začátek července – setkání dětí z náboženství  
 


