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 SVATÝ DOMINIK 
 

narozen: kolem roku 1774 v Calerueze, Španělsko 

zemřel: 6. srpna 1221 v Bologni, Itálie 
 

patronka dominikánů, Bologně, krejčích 
 

ochránce proti krupobití a horečce 
 

atributy: dominikánský hábit, kniha, lilie, kříž, růženec a 

nejčastěji černobílý pes, který drží v tlamě hořící pochodeň 
 

Pocházel z rytířské rodiny ze severní části Staré Kastilie. 

Narodil se kolem roku 1174 ve vesnici Caleruega  Janě z Azy a 

Felixovi Guzmánu. Měl dva bratry, Antonína a Mannesa. 
 

V sedmi letech byl poslán ke svému strýci, který byl arciknězem 

a poskytl mu vzdělání.  Jako patnáctiletý v Palencii pokračoval 

studiem filosofie a teologie. Projevoval se u něj vztah k evangelní 

chudobě a k bližním v nouzi, kterým se snažil pomáhat. Z lásky 

k nim prodal i své knihy. Když se setkal s obchodníkem s otroky, 

nabídl se prý jako náhrada za hocha prodaného do otroctví a 

otrokář pak s dojetím oba propustil. Po dokončení teologie se stal 

členem katedrální kapituly s dómským klášterem v El Burgo de 

Osma. Prostředí, v němž vládl duch modlitby, příznivě ovlivnilo 

tohoto mladého kněze. O tom, s jakou vážností byl brán, svědčí 

to, že už roku 1201 byl od starších členů zvolen podpřevorem. 

O dva roky později ho biskup Diego D´Azebes vzal na cestu 

do severní Evropy, odkud měl přivézt nevěstu pro kastilského 

krále. Nadějná snoubenka však náhle zemřela. Pokračoval tedy 

s biskupem přes Francii, kde na jihu poznal albigenské a 

valdenské bludaře. V Německu slyšel o divokých Kumánech, 

Asijcích, kteří jako spojenci českého krále Otakara pustošili 

Durynsko. 
 

Při zpáteční cestě přes Montpellier ve Francii se zamýšlel 

nad neúspěchy cisterciáckých mnichů, pověřených misijním 
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působením mezi bludaři. S pomoci věroučných znalostí měli 

cisterciáci nad bludy zvítězit. Valdénci neuznávali hiearchii a 

albígenci hmotný a smyslový svět pokládali za zlo. Problém 

přijetí pravdy však nebyl ve vysvětlování nauky, ale v tom, že 

lidé nedbali na slova, ale hleděli na život kazatelů. 
 

Albígenci vzbuzovali úctu životem podle přísných mravních 

zásad a obojí pomýlení kazatelé vynikali v evangelní 

jednoduchosti, v prostotě. Život katolických hlasatelů však 

neodpovídal evangeliu, které přišli prezentovat. Dominik viděl 

v přepychovém životě katolických kazatelů protiřečení a 

pokrytectví. Proto s biskupem tyto kazatele důrazně napomínali. 

Cisterciáci však požadovali od biskupa Diega osobní příklad. To 

jim ani on, ani Dominik neodmítli. Poslali královskou delegaci 

domů do Kastilie a začali život nejchudších kazatelů. Pohybovali 

se pouze pěšky a slovy i příkladem zapalovali srdce. 
 

Základem jejich úspěšného působení byl živý duch modlitby se 

ctnostmi čistoty a chudoby. Sami byli neustále ve spojení 

s Božským Srdcem Pána Ježíše a ostatním ukazovali cestu jak se 

ponořit do jeho lásky, se kterou zemřel za celý svět. Dominik, 

formovaný modlitbami a tvrdým pokáním, byl ke všem plný 

lásky, proto houfně obracel albigence a byl přirovnáván k hořící 

pochodni. 
 

V listopadu 1206 papež Inocenc III. schválil jejich formu 

apoštolátu. Tou dobou Dominik zakládal už ženský klášter 

v Prouille poblíž Toulouse, jehož sestry měly za úkol dávat 

příklad evangelní dokonalosti a modlitbou i oběťmi podporovat 

práci misionářů. Jednalo se o první „vlaštovku“ později vzniklé 

ženské větve budoucího řádu kazatelů a její základ. V dalším 

roce se biskup Diego vrátil do své diecéze a pak náhle zemřel. 
 

Na začátku roku 1208 albigenci zavraždili papežského legáta 

Petra de Castelna a papež proti nim vyhlásil křižáckou válku, 

což ohrozilo Dominikovou misi. 
 

Traduje se, že v obtížné době, kdy se zdála 

být všechna Dominikova asketičnost slabá, 

zjevila se mu Panna Maria a vyzvala ho 

k novému způsobu modlitby (růženec). 

Panna Maria Dominika naučila modlitbě se 

150ti „Zdrávas Maria“ a s modlitbou „Otče 

náš“ mezi desátky. 
 

Za nejhorší situace Dominik podnikal 

z Prouille apoštolské cesty do blízkého 

okolí. Po skončení bojů, roku 1214 začal 

v Toulouse uskutečňovat svůj plán, týkající se založení pevných 

středisek s pěstováním evangelní dokonalosti, z nichž by se 

zároveň šířila hluboká náboženská kultura. Následujícího roku 

Dominik založil řád kazatelů, v němž se pojila teologická učenost 

s ideálem apoštolských mnichů, a přijal sliby prvních členů. 

Pro působení v diecézi měl svolení biskupa, ale požadoval i 

papežské celocírkevní schválení. Přijal požadavek zvolit si již 

existující stanovy a vybral řeholi svatého Augustina, kterou 

přizpůsobil záměrům svého společenství. S ní byl jeho řád 

schválen papežem Honoriem III. 22. prosince 1216. Lidově se 

jeho řeholníkům začalo říkat „bratři kazatelé.“ 
 

Při svém působení přijímal i úkoly od papeže, mezi které patřilo 

i reformování římských řeholnic, ke kterému použil i sestry 

z Prouille. 
 

V roce 1220 podnikl velkou misi mezi bludaři na severu Itálie, 

při čemž zakládal kláštery. Další rok v Bologni zvládl druhou 

generální kapitulu řádu, na níž byli zástupci více jak 20ti 

klášterů ze 4 států. Po skončení se bratři kazatelé rozešli 

do dalších zemí: Uherska, Polska, Dánska a Anglie. Dominik 

zamířil na severovýchod Itálie, ale když ucítil, že je na konci 

svých sil, vrátil se do Bologně ke svým. Skonal mezi bratry 

ve večerních hodinách 6. srpna a na vlastní žádost byl pohřben 



 

„pod nohy spolubratrů“ – pod dlažbu v kostele svatého Mikuláše 

v Bologni. 
 

Zázraky na jeho přímluvu začaly už v době jeho života a 

pokračovaly po smrti. Pro ně jej papež Řehoř IX. - rovněž 

na podkladě mnoha svědectví o jeho heroických ctnostech - 

prohlásil 3. července 1234 za svatého. 
                         catholica.cz 
 

 

 ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE 
 

V úterý 5. srpna 2014 v 18:00 bude v Závišicích na Pasekách 

žehnání opraveného kříže. Setkání před samotným žehnáním 

bude v 17:45 u Bajerů a od nich se pěšky dojde ke kříži. 
 

Zváni jsou všichni farníci ze Závišic i Štramberka. 

Opravu provedli manželé Bajerovi starší. 
 

 

 UNITED 2014 
 

Festival UNITED je multižánrový křesťanský festival, jehož 

čtvrtý ročník se uskuteční 21. - 23. srpna 2014 ve Vsetíně. 
 

Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních 

skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a 

večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory 

pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního 

poradenství. 
 

Více informací na http://festivalunited.cz/ 

Všichni jsou srdečně zváni. 
 

 

 

 

 

 

 

 MALÝ FOTBALOVÝ TURNAJ 
 

Všichni farníci jsou srdečně zváni na malý fotbalový turnaj 

v Lichnově při příležitosti oslav 220 let posvěcení kostela. 
 

Kdy: 24. srpna ve 14:30 

Kde: Orelské hřiště Lichnov 

Kdo: farní družstva 4+1, masér a farář (není podmínkou), 

náhradníci 
 

Zdravotník bude zajištěn. Výherce si odnese pohár. Možnost 

posezení bude na faře a orelském hřišti. 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. srpna na email: 

pustejovsky.petr@gmail.com, mobil: 736 274 647 
 

Těší se farníci z Lichnova. 
 

 

 HVĚZDA 
 

Skautský oddíl Minehawa zve děvčata od 5ti let, které si chtějí 

užít poslední dny prázdnin v přírodě a mezi kamarádkami, 

na akci HVĚZDA. 
 

Těšit se můžete na spoustu her, nocování pod stanem, vyrábění a 

mnoho dalších překvapení. 
 

KDY: 25. srpna 2014 - 

29. srpna 2014 

KDE: statek v Závišicích 

Cena: 400 Kč 

Kontakt: Alžběta 

Sykalová 

(tel.: 739 804 090, 

naj.betka@seznam.cz) 
 

Bližší informace o akci a 

přihlášku najdete na www.minehawa.skauting.cz 



 SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI 
 

V neděli 6. července 2014 bylo na potřeby farnosti vybráno 

21 042 Kč. 
 

Za dary Pán Bůh zaplať. 
 

 

 DOVOLENÁ OTCE VLADIMÍRA 
 

Otec Vladimír bude mít od 11. srpna do 16. srpna a od 25. 

srpna do 30. srpna dovolenou. Mše svaté během týdne i mše 

svatá s nedělní platností nebudou. V případě pohřbu nebo 

zaopatření nemocných je domluvena výpomoc s Kopřivnicí - otec 

Jiří Ramík, tel.: 731 625 687. 
 

 

 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 
 

Syn píše rodičům z tábora: 

„Nemějte o mě strach, je tu krásně, hezky odpočívám. Všechno je 

tu fajn. A co je to vlastně ta epidemie? Váš Honzík.“ 
 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - SRPEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu 

a získali příslušná práva. 
 

Úmysl evangelizační: 

Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem 

na svém kontinentu. 
 

Úmysl národní: 

Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, 

pravdou a životem. 

 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V SRPNU 
  Štramberk Závišice 

1. Pá sv. Alfons z Liquori 18:30 

2. So sv. Eusebius 18:30 

3. Ne 18. v mezidobí – sv. Lydie 8:45 10:15 

4. Po sv. Jan Maria Vianney 

5. Út Posvěcení římské baziliky 

 Panny Marie 6:45 

6. St Svátek Proměnění Páně 18:30 

7. Čt sv. Kajetán 6:45 

      Čt Svátek Proměnění Páně   18:00 

8. Pá sv. Dominik 18:30 

9. So sv. Terezie Benedikta od Kříže 18:30 

10. Ne 19. v mezidobí – sv. Vavřinec 8:45 10:15 

11. Po sv. Klára 

12. Út sv. Euplus 

13. St sv. Poncián 

14. Čt sv. Maxmilián Kolbe 

15. Pá Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

16. So sv. Štěpán Uherský 

17. Ne 20. v mezidobí – sv. Myron 8:45 10:15 

18. Po sv. Helena 

19. Út sv. Jan Eudes 6:45 18:00 

20. St sv. Bernard 18:30 

21. Čt sv. Pius X. 6:45 18:30 

22. Pá Panna Maria Královna 18:30 

23. So sv. Růžena z Limy 18:30 

24. Ne 21. v mezidobí – sv. Bartoloměj 8:45 10:15 

25. Po sv. Ludvík 

26. Út ct. Martin Středa 

27. St sv. Monika 

28. Čt sv. Augustin 

29. Pá Umučení sv. Jana Křtitele 

30. So sv. Fiakr 

31. Ne 22. v mezidobí – sv. Rajmund 8:45 10:15 


