Svatí, kteří nás provázejí
Dominik Guzmán (1173 – 1221), 8. srpen
Patron: dominikánů, Boloně, krejčích; ochránce proti krupobití.
Atributy: dominikánský hábit, pes držící v tlamě hořící pochodeň,
kniha, lilie, kříž, růženec. Zakladatel dominikánského řádu.
Sv. Dominik se narodil v kastilské
vesnici Caleruega v severní Kastilii v rytířské
rodině Guzmánů. Jeho rodiče byli Felix Guzmán
a bl. Jana z Azy. V patnácti letech Dominik
nastoupil v Palencii studium svobodných umění.
Již v době studií se projevila jeho mimořádná
láska k bližním. V době hladu Dominik rozdal
veškerý majetek a nakonec prodal své
drahocenné knihy a peníze věnoval hladovějícím. Po dokončení studia ve
čtyřiadvaceti letech byl vysvěcen na kněze a stal se kanovníkem
reformované kapituly v Osmě.
Obrat v jeho životě způsobily dvě cesty do severního Německa. Ty
podnikl v letech 1203 - 1206 jako průvodce biskupa Diega z Azeveda.
Setkali se jednak s bludaři v jižní Francii, jednak s pohanským kočovným
kmenem Kumánů v Německu, a chtěli jim hlásat evangelium. Papež Inocenc
III. jim však misijní činnost nedovolil. Na zpáteční cestě se setkali
s papežskými legáty neúspěšně působícími mezi albigenskými. Dominik i
Diego pochopili, v čem spočívá neúspěch papežské mise - okázalost jejich
života byla v příkrém rozporu se slovy, která jim zvěstovali. Naproti tomu
biskup Diego a Dominik v chudobě a pokoře, žijící z milodarů, kázali a
poučovali o Pravdě. Když biskup Diego zemřel (r. 1207) a papežští legáti se
vrátili se do svého kláštera, zůstal Dominik sám. Pokračoval ve svém úsilí
o spásu bludařů a přitom si uvědomoval, že cíl, jenž sleduje, může dosáhnout
jedině s pomocí společenství bratří věnujících se věroučnému kázání a
žijícím apoštolským způsobem života.
Papež Honorius III., nástupce Inocence III., předal Dominikovi
r. 1216 privilegium, které potvrzuje komunitu u svatého Romana z Toulouse
jako řeholní společenství a v papežském listě z 21.1.1217 se poprvé objevuje
termín Praedicatores (Kazatelé). Dominik však pokračoval ve svém úsilí
překročit hranice toulouské diecéze a dosáhl toho, že r. 1218 udělil bratřím
Honorius III. právo kázat po celém světě. Dominik Guzmán zemřel v Boloni
6.8.1221. Papežem Řehořem IX. byl svatořečen v roce 1234.
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Úvodní zamyšlení
„Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo
jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také
předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený
mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které
povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své
slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“
(Římanům 8,28-31)

Aktuálně

∗∗∗∗∗∗∗
Charita ČR pro Slovensko - Sbírka na pomoc obětem záplav
Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc
obětem záplav, které zasáhly východní Slovensko. Mnoho obyvatel
prešovského a košického kraje přišlo o střechu nad hlavou, ochromena
byla i doprava, na některých řekách proud strhl mosty. Výtěžek sbírky
je určen zejména na přímou pomoc, kterou v místě poskytuje
partnerská Slovenská katolícka charita, která nakoupí zejména
prostředky na dezinfekci, nářadí a pokrývky. Číslo sbírkového účtu
Charity ČR: 22770022/0800 u České spořitelny, VS 163 (Slovensko).
Kromě peněz, které je možné posílat na charitní bankovní konto,
organizuje Charita ČR i materiální pomoc.
∗∗∗∗∗∗∗
Koncert MUSICA DA CHIESA. V pátek 8. srpna 2008 od 17:00
se uskuteční v kostele sv. Jakuba Většího v Cítolibech koncert
duchovní hudby. P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt budou zpívat a
hrát na více než dvě desítky historických hudebních nástrojů.
∗∗∗∗∗∗∗
Následující setkání farní rady: čtvrtek 28.8.2008 v 18:30.

Přehled bohoslužeb

Učící se církev

03.08.2008 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny
mše svatá v 08:30
06.08.2008 SLAVNOST PROMĚNĚNÍ PÁNĚ, Louny
mše svatá v 08:00
10.08.2008 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny
mše svatá v 08:30
15.08.2008 NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Slavná mše svatá v 17:30 v Lounech
17.08.2008 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny
mše svatá v 08:00
∗∗∗∗∗∗∗

Základní pravdy křesťanské víry a morálky,
díl čtvrtý

17.08.2008 POUTNÍ SLAVNOST
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, Dolní Ročov
mše svatá v 10:00
pobožnost k Panně Marii a svátostné požehnání ve 14:00
Poutní slavnosti se zúčastní emeritní biskup Mons. ThDr. Josef
Koukl a novokněz augustiniánského řádu Vít Mariusz Witold
Marciniec, O.S.A.
Poutní bohoslužbu bude doprovázet sbor Karla Chlouby z Ročova.
Autobus z Loun bude přistaven u Žatecké brány v 08:45.
Odjezd autobusu v 09:00.
Zastávky pro přistoupení:
Tyršovo náměstí, Na Foukalce, Domov seniorů.
Návrat z Dolního Ročova po 12 hodině.
∗∗∗∗∗∗∗
24.08.2008 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny
mše svatá v 08:30
31.08.2008 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, Louny
mše svatá v 08:30 k Duchu Svatému za naše děti a mládež
začínající nový školní rok.

Základní pravdy
1. Je jeden Bůh.
2. Bůh je nejvýš spravedlivý.
3. Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.
4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži
a vzkříšením vykoupil a navěky spasil.
5. Lidská duše je nesmrtelná.
6. Boží milost je ke spáse nevyhnutelně potřeba.

Osmero blahoslavenství
1. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
2. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
3. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
4. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť
oni budou nasyceni.
5. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
6. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
7. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
8. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť
jejich je nebeské království.

