
 

Poutní mše svaté a pobožnosti: 
první čtvrtky v měsíci  – v 17:30 bude v kostele v Katovicích adorace 
So. 3.9. a 10.9. – v 15:00 mše svatá na svaté Anně u Kraselova 
od čt. 15.9. – v 17:30 bude na faře v Katovicích společenství 
                         dospělých 
So. 17.9. – v 10:00 mše svatá v KD v Katovicích  
               – pomazání nemocných 
So. 24.9.; 8.10.; 22.10. 5.11. a 26.11. – v 15:00 mše svaté 
     v Kraselově u sv. Vavřince tedy 2. a 4. sobotu v měsíci (ne 12.11.) 
Slavnost sv. Václava 
Ne. 25.9. – v 8:00 a 10:00 mše Strakonice – kostel sv. Václava 
St. 28.9. – v 8:30 Katovice – mše svatá 

So. 1.10. – v 13:00 Kozlov – poutní mše svatá 
 
So. 1.10. – 15:30 Kalenice – poutní mše svatá v kapli sv. Františka  
Út. 18.10. – 17:00 Katovice 
                 – připomínka 114. narozenin P. J. Jílka 
So. 29.10. – 17:00 Strašice – mše svatá v kapličce k posvícení 
Ne. 30.10. výročí posvěcení kostelů (tam, kde se nezná přesné datum)  
Út.  1.11. Slavnost Všech svatých  
                 17:00 – mše svatá Katovice  
                              následně na hřbitově modlitba za zemřelé  
St. 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé s přímluvami 
mše svatá – 13:00 – Stř. Hoštice – 15:00 Volenice – 17:00 – Katovice  
Pobožnosti na hřbitově v Hošticích a Volenicích vždy po mši sv.  
so. 6.11. – 15:00 – Kraselov bohoslužba s modlitbou za zemřelé  
Ne.  13.11. – 11:30 Stř. Hoštice – poutní mše svatá k sv. Martinovi 
So. 19.11. – Diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích 
Pá. 25.11. – 17:30 mše svatá u svatého Prokopa v rámci otevření  
                              kostela po rekonstrukci  
Ne.  20.11. – Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle církevního roku 

So.  26.11. – Katovice – setkání u vánočního stromu s požehnáním  
Ne.  27.11. – 1. neděle adventní – začátek adventu 

 
 

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické farní charity a farností 
Katovice, Stř. Hoštice a Volenice 

 
 

 
 

3. číslo roku 2022 
 



 

Slovíčko kněze 
   Milí přátelé, bratři a sestry, 
 se začátkem školního roku se často neubráníme myšlence,  
jak rychle utekly prázdniny, jak nezadržitelně běží čas. Jeho plynutí 
nezměníme. Je dobře, žít přítomný okamžik, který jediný můžeme 
opravdu ovlivnit. Neznamená to ale, že bychom měli vše ihned 
zapomenout a odhodit. Máme dnes mnoho možností, je kolem nás 
tolik informací, dopřejeme si množství zážitků. To vše je jistě 
obohacující, pokud z toho dokážeme vytěžit něco trvalého.  
Množství nových podnětů ovšem někdy místo rozšíření obzorů 
přinese ono opomíjení prožitého. 
 Vůbec tedy nevadí vrátit se v myšlence a v modlitbě  
či rozhovoru, sami nebo s lidmi kolem nás, s dětmi či vnoučaty 
k událostem uplynulých prázdnin a zaradovat se z toho, co potěšilo. 
Připomenout si lidi, s nimiž jsme se setkali. Uvědomit si, co jsme 
museli vyřešit a překonat náročného. Věřím, že si tak nejen 
uchováme něco z prázdninových aktivit, ale také se tím posílíme  
do rytmu školního roku, který právě začíná. Nežijme v minulosti, 
 ale čerpejme z ní pro právě prožívaný okamžik, aby nám byl časem 
opravdové milosti! 
 Všem vám ze srdce žehnám!                 Roman Dvořák, farář 

 

Nabídka akcí ve Strakonicích 
Pá. 16.9., 14.10. Večery chval – vždy v 19:00 sv. Markéta  
St. 28.9. – 19:00 Strakonice – kostel sv. Markéty 
                                             – Svatováclavský koncert  

www.farnost-strakonice.cz 
 

Možnost příprav na první sv. přijímání, zpověď  
a biřmování 

 V letošním školním roce bude od října začínat příprava na tyto 
svátosti. Pokud máte zájem o tuto přípravu, kontaktujte manžele 
Čapkovi nebo pana faráře. Na termínech a místech setkávání se 
domluvíme se zájemci. Těšíme se na setkání. 
Aktuální informace najdete na: www.katovice.charita.cz  

 

17.9. sobota – KD Katovice – Setkání pro staré a nemocné 
Po dlouhé odmlce způsobené covidem jsme se rozhodli uskutečnit 
setkání starých a nemocných s možností přijmout svátost smíření, 
eucharistie a pomazání nemocných. Netradiční termín jsme zvolili 
s ohledem na naše seniory. Doufáme, že naši nabídku přijmete a že 
se společně setkáme. Kdo by se neměl, jak na setkání dostat, nabízíme 
možnost dovozu. Prosím, zavolejte do 15.9. na tel. č. 607 126 856 
 Miroslavu Čapkovi a domluvíme odvoz.  
Od  9h. svátost smíření, v 10h. mše svatá s udílením svátosti nemocných.  

Jsou zváni všichni, kteří se chtějí duchovně připravit na závěr 
kalendářního roku a zakusit Boží milost a pomoc. 

 
Kalendář akcí Bez v Centru P. J. Jílka Katovice a volenické faře 

podzim 2022 
           Pá – ne 2.9. – 4.9.  – 19:00 setkání mladých ve Volenicích  
         St 28.9. – 14:00 Jílkův pohár - fotbal, přehazovaná a střelba   

   Út 4.10. –18:00 setkání členů a příznivců živého růžence po mši sv.  
 

Vyučování náboženství 
Ve školním roce 2022 – 23 bude vyučováno římskokatolické 
náboženství v ZŠ ve Volenicích a v ZŠ ve Střelských Hošticích od 
začátku října podle zájmu dětí. V ZŠ v Katovicích každou středu od   
7. září ve 12 h. Čas ještě upřesníme podle rozvrhů. 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. Těším se na všechny 
žáky, kteří mají zájem a chtějí se něco nového dozvědět.   M. Čapek                                                                      

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 350 Kč. Jedná se  
o čtrnáctideník, který vychází jen během školního roku, tedy od září  
do června. Děti obdrží 15 čísel, mezi nimi je např. i adventní kalendář 
nebo hra. Více informací naleznete na stránkách časopisu: 
www.mojeduha.cz . Zde najdete i témata pro děti, rodinu, farnost  
a školu.                                        Nahlásit se můžete u Hanky Čapkové. 


