
Milí čtenáři!

Místo srpnového čísla na�eho farního Zpravodaje, který se vám
ka�dý měsíc se svými cca 20 stránkami sna�í v�dy něco pěkného přinést,
dr�íte dnes v rukách jen redukovaný �prázdninový info list�. Předkládá
Vám jen základní informace, je� se týkají hlavně pořadu bohoslu�eb a
liturgických svátků v měsíci srpnu...

Redakce Zpravodaje (zvlá�tě pak man�elé Va�ků, kteří mají s
ka�dým číslem nejvíce práce) si toti� �dovolila� vzít volno!!!

Rád bych tedy vyu�il příle�itosti a poděkoval v�em členům redakce
za dosavadní práci, bez ní� by farní Zpravodaj vycházející po odchodu P.
Bou�ky v �nové� podobě mo�ná ji� neexistoval. Snad si málokdo přitom
uvědomí, kolik času a přemý�lení je třeba, aby ka�dé nové číslo opět
vy�lo. A sotva se v neděli objeví nové číslo v kostelích, u� se v
následujícím týdnu schází �redakční tým�, aby se domluvil na obsahu
dal�ího čísla... Moje poděkování samozřejmě patří i vám v�em, kdo jste
nějakým svým článkem či námětem (otázky v �Duchně�) přispěli se svou
tro�kou do mlýna. Bez vás by se toti� �slavná redakční rada� také mohla
jít klouzat! Je tedy velmi potě�ující, �e ji� mnozí jste na�li odvahu a
nebáli se jít se svou ků�í na trh. Jen se nenechte, prosím, odradit, kdy� se
zrovna Vá� článek hned neobjeví v dal�ím čísle. Není to proto, �e by Vá�
článek byl �blbý�, či �nepro�el censurou�. Sna�íme se v�ak dodr�et
zpravodajový limit 20-ti stran a dát ka�dému číslu jisté základní téma... 
Poděkování za podporu patří ale předev�ím vám, čtenářům. Vy jste
nakonec ti nejdůle�itěj�í! Bez vás by toti� Zpravodaj neměl smysl. Činí-li
tedy náklad ka�dého čísla Zpravodaje cca 250 ks a je-li prakticky
poka�dé rozebrán, tak to je ta nejlep�í odpověď na na�i občasnou
pochybnost, zda to na�e sna�ení má nějaký význam. A� bude Zpravodaj v
kostelích zůstávat le�et, tak tomu budeme také rozumět. No snad to ale
nebude tak brzy....

J. Pecinovský
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Ze � i v o t a sv a t ý c h
Sv. Dominik  

ochránce proti horečce a krupobití 
( 8. srpen )

Jeho rodina měla rozlehlé pozemky v místě Calaruega, ale nevěnoval se
hospodaření na rodinných pozemcích. Byl poslán ke strýci, arciknězi v Gimielu de
Izán. Tady dostal základy vzdělání a nábo�enské výchovy. Potom studoval
svobodná umění v Palencii a právě tady se projevila jeho láska k chudým a trpícím.
Kdy� nastal velký hlad, prodal v�echno, co měl, i drahé knihy, které potřeboval ke
studiu. Peníze rozdal hladovějícím a oddal se modlitbám a rozjímání. Proto�e se u
něho stále více projevoval sklon k duchovnímu  �ivotu, byl po studiích přijat jako
klerik do kapituly v Osmě. Ve 28  letech byl vysvěcen na kněze. Jeho otcovský
přítel převor Diego de Azevedo byl mezitím pový�en na biskupa. Kastilský král
Alfons VIII. se rozhodl Diegu poslat do Dánska, aby vyjednal sňatek infanta
Ferdinanda s tamněj�í princeznou. Diego si vzal s sebou Dominika, který byl v té
době převorem. Tato cesta měla rozhodující vliv pro jeho budoucí �ivotní cíl.
Poznal tam sektářské hnutí. Nepřátelské postoje vůči církvi pozoroval i při dal�ích
cestách v ji�ní Francii. Rozhodl se hlásat návrat k evangeliu. Své poselství spojil
s chudým �ivotem, jak �il ná� Spasitel. Tento postoj k němu přivedl řadu stejně
zanícených druhů a proto se Dominik rozhodl nabídnout pape�i zalo�ení řádu
kazatelů. Dominik svolal poradu a společně se rozhodli pro reguli sv. Augustina i
doplňující stanovy. Řád bratří kazatelů potvrdil v roce 1217 pape� Honorius III.
Bě�ně se jim říkalo Dominikáni. Zakladatel neponechal v�echny mnichy
v Toulouse, ale posílal je do Paří�e, Bologne, Madridu i jinam. Dominikánských
klá�terů rychle přibývalo. Dominik je pravidelně nav�těvoval. R. 1220 svolal
delegáty v�ech klá�terů na první generální kapitulu. Tam byly zpracovány stanovy
přizpůsobení řádu kazatelů a inspirované demokratickým ideálem. Kazatelé
působili zejména v obcích, organizacích i univerzitách. Roku 1221 byly klá�tery
rozděleny do 8 provincií. Po vyčerpávající práci, ve svých jedenapadesáti letech
Dominik umírá. Pohřben je v Bologni.                                                                 -vac-

V Zpr áv y z far no s t i
V Bohoslovecká praxe

Ve dnech 1.-14. srpna přivítáme v na�ich farnostech bohoslovce pra�ské
arcidiecéze pana Martina Sklenáře, absolventa teologického konviktu v
Olomouci, který po prázdninách nastoupí do 1. ročníku Katolické teologické
fakulty UK v Praze a do kně�ského semináře v Praze - Dejvicích. V na�ich
farnostech bude pro�ívat svou prázdninovou bohosloveckou praxi. Jeho
přítomnost je i pro nás výzvou k modlitbám za duchovní povolání!

Zpravodaj  
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V Svátek Proměnění Páně 
Svátek oslavíme v pátek 6. srpna při liturgii v kostele sv. Jakuba v 17.30 hodin.
Tento den je také první pátek v měsíci, od 16.00 hodin bude v kapli Pový�ení sv.
Kří�e příle�itost k přijetí svátosti smíření.

V Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - neděle 15. srpna.
M�e sv. se v den této slavnosti konají v kostele sv. Jakuba v pravidelném
nedělním programu v 9.30 a 17.30 hodin.

V Poutní slavnost v �elezné
V neděli 15. srpna se od 11.00 hodin bude v místním kostele Nanebevzetí Panny
Marie konat poutní m�e sv.  V�ichni poutníci jsou vítáni. 
Z vi kar i á t u

! Poutní m�e sv. na hradě Karl�tejn - slavnost Nanebevzetí P. Marie
V neděli 15. srpna v kapli Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karl�tejn bude
slou�ena slavnostní poutní m�e sv., její� začátek bude v 16.00 hodin.
Celebrantem bude ThDr. Jiří Svoboda.
T  Skauti

T Skautský tábor 
Skautský tábor se letos uskuteční ve dnech 1. - 15. srpna v Hutích pod
Třem�ínem, nedaleko Ro�mitálu. Tábora se pod vedením bratra Pavla Kodrase
účastní více ne� 30 skautů na�ich farností. Přejeme v�em mnoho krásných
zá�itků i �ťastný návrat domů.
j  Diář Man � e l s ké h o spo l e č e n s t v í

J Společná dovolená s duchovním programem
Ve dnech od 14.- 21. srpna pro�ijeme společně ji� potřetí (rodiny s dětmi, ale nejen
ony) �duchovní� dovolenou, tentokrát v Úborsku na �umavě. Přihlá�ených
účastníků je na 40! Odjí�díme si odpočinout od v�edních starostí, ale  hlavně s
úmyslem �být s Pánem a spolu�.  Prosíme o duchovní podporu.

! Zprá v y od j i n u d
! Prázdninové bohoslu�by na lodi - Vranov nad Dyjí: Farní tým Fatym z

Vranova nad Dyjí srdečně zve nejen turisty na prázdninové bohoslu�by na lodi.
Ka�dé červencové a srpnové pondělí od 19.30 hodin jsou slaveny na palubě
prámu "Znojmo". Pě�í poutníci vycházejí v�dy v 18 30 hodin od vranovské fary.
Bli��í informace: www.fatym.com

! CELOPRA�SKÉ SETKÁNÍ KATOLICKÉ CHARISMATICKÉ OBNOVY
Neptej se, co mů�e setkání udělat pro tebe. . . Ptej se, co mů�e� ty udělat pro
setkání! SOBOTA 28. 8. � 14.00 � 16.30 V KOMUNITNÍM CENTRU SV.
PROKOPA V Hůrkách 1292/8, Praha 5 � Nové Butovice (300m od stanice
metra Hůrka) PROGRAM: 14.00�14.45 Modlitba chval, 14.45�15.30 Přestávka,
15.30�16.30 M�e svatá,
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OZNÁMENÍ :
Svatební ohlá�ky:
V sobotu 21. srpna v 11.00 hodin si v kostele sv. Jakuba udělí svůj man�elský slib
pan Jan Čejka a slečna Věra Macourková.

ÚØEDNOSTI :
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Rozp i s ned ě l n í c h bo ho s l u že b - srp en :

FARNÍ  KRONIKA

JUBILEA: Srdečně přejeme k třicátým narozeninám Janě  Doanové z farnosti
Loděnice, hodně Po�ehnání jí i celé rodině přejí spolufarníci.

KŘTINY: V  červenci  byla  v  berounském  kostele  sv.  Jakuba  pokřtěna
Michaela Klára VĚTROVSKÁ.

SVATBY: V červenci si v berounském kostele sv. Jakuba své man�elské �ano� řekli
pan Jiří Hrubý z Valdeku a slečna Martina Malíková z Podkozí.

POHŘBY: V červenci jsme do rukou Bo�ího milosrdenství svěřili paní Jaroslavu
Zítkovou z Tetína.

Zpravodaj  
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