
 

 Katoličtí misionáři z našich zemí 
Šimon Boruhradský (1650 Polná – 1697 Tichý oceán) 

 
Šimon Boruhradský byl pokřtěn 26. 10. 1650 v Polné na Vysočině; byl synem 
místního písaře a radního Václava Boruhradského a jeho ženy Magdalény. 
Po studiu na jihlavském gymnasiu přešel na filosofii v Olomouci. Jako bratr-
-laik vstoupil v Brně do jezuitského řádu (23. 10. 1670). Po noviciátu přešel 
do Litoměřic, r. 1674 do Prahy a po necelých 2 letech do Klatov, kde působil 
jako vrátný a hospodář. Již v té době uvažoval o misijním působení v zá-
moří. Nakonec byl r. 1678 vyslán společně se skupinou bratří přes Janov do 
Španělska. V Cádizu se jejich loď těsně minula s flotilou plující do kolonií, 
museli proto na další cestu skoro rok čekat v Seville, kde se učili španělštinu 
i základy domorodých jazyků, potřebných pro misijní působení. Tehdy si také 
Boruhradský změnil jméno – dále je zapisován jako Simón de Castro. 
 

Do Mexika dorazila skupina až roku 
1680; Boruhradský (stále jen bratr- 
-laik) zde zůstal jako ekonom a stavi-
tel v jezuitské koleji v Ciudad de Mé-
xico. Více než náboženským zále-
žitostem se ale věnoval architektuře: 
navrhl několik budov a stal se rádcem 
tehdejšího místokrále, který si jej chtěl 
i vzít zpět do Evropy jako zpovědníka 
(v tom ale bránilo, že nebyl vysvěcen 
na kněze). Z pověření místokrále také 

vybudoval protipovodňovou ochranu měst Mexiko a Coyoacán – zreguloval 
tok řek do té doby silně ohrožujících města pravidelnými záplavami. Dále 
připravil plány přestavby místodržitelského (dnes prezidentského) paláce. 
 

Nakonec se Boruhradský r. 1696 dočkal vyslání do misií, o něž opakovaně 
neúspěšně žádal. Byl určen pro šíření víry na Marianské ostrovy. Na lodi, na 
níž se plavil, ale vypukla morová epidemie, které na Bílou sobotu 6. 4. 1697 
ve věku necelých 47 let podlehl. Ostatky Šimona Boruhradského byly po 
námořnickém způsobu vhozeny do vln Pacifiku. 
 
Zdroje:https://www.mecd.gob.es/museodeamerica/dms/museos/museodeamerica/coleccion/publicaciones/
Arte-Colonial/Numero-2/Art-culo-2/Art%C3%ADculo%202.pdf; http://polnet.cz/2013/04/11/opomijeny-
rodak-z-polne/; http://www.kr-vysocina.cz/boruhradsky-simon/d-4019290. 
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Úvodní zamyšlení 

„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine,  
uč mě chodit po svých stezkách.“ 

(Žalm 25,4) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory 
U Pramene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V pátek 16. a 23. února od 16:00 se koná v děkanském kostele sv. 
Mikuláše v Lounech křížová cesta. Následuje mše svatá. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná v kostele sv. Jakuba 
v Cítolibech mše svatá s nedělní platností pro věřící, kteří se nemohou 
z vážných důvodů účastnit nedělní mše svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 1. února 2018 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 17. února 2018 v Praze na Vyšehradě – Pouť ke svatému 
Valentinu 2018. Tradiční valentinské zastavení v rámci Národního 
týdne manželství. Duchovním programem provází P. Aleš Opatrný, 
vyšehradský kanovník. Vzhledem k omezené kapacitě je potřebné se 
přihlásit zde: http://www.apha.cz/cpr-prihlaska-pout-ke-sv-valentinu. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 25. února 2018 se uskuteční při mši svaté sbírka Svatopetr-
ský haléř, příspěvek věřících papeži Františkovi, nástupci svatého 
Petra, aby mohl rychle přispívat na akutní potřeby církve ve světě. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1.2.2018 ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 16:30 
 

  2.2.2018 SVÁTEK UVEDENÍ PÁN Ě DO CHRÁMU / HROMNICE   
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 
  Svěcení svící hromniček. 
 

  4.2.2018 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
  Mši svatou doprovodí chrámový sbor. Svěcení svící hromniček  
  Po mši svaté udělí kněz svatoblažejské požehnání. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
       – Mše svatá ve 14:30. 
 

11.2.2018 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

14.2.2018 POPELEČNÍ STŘEDA – půst újmy 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 
  Při mši svaté bude udělován popelec. 
 

18.2.2018 1. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
  Při mši svaté bude udělován popelec. 
 

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
  – Mše svatá v 10:30. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

24.2.2018 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 

25.2.2018  2. NEDĚLE POSTNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Úryvky z knižních rozhovorů 
2/ Papež František – O NEBI A ZEMI (r. 2013) 

  
O Bohu 
Každému musíme připomínat, aby se ponořil sám do 
sebe. Roztěkanost je prasklinou v nitru každého člo-
věka, která mu znemožňuje setkání se sebou samým, 
zabraňuje mu pohlédnout do svého srdce jako do zrca-
dla. Zde se dostáváme k jádru věci: člověk se musí 
zastavit sám u sebe. Pak teprve může začít vést rozho-

vor s druhým. Lidé si občas myslí, že něčemu přišli na kloub, ale není 
tomu tak. Člověku dnešní doby bych vzkázal, aby se nebál ponořit do 
svého nitra, aby získal tuto zkušenost, spatřil Boží tvář. Proto se mi 
tak líbí, co říká Jób poté, co má již za sebou ty strašné věci a mnohé 
rozpravy, které mu nic nepřinesly: „Jen z doslechu o tobě jsem slý-
chal, teď však jsem Tě spatřil vlastním okem“ (Jób 42,5). Lidem 
říkám, že nemají poznávat Boha z doslechu. Živý Bůh je ten, kterého 
vidíme očima, uvnitř svého srdce. 
 

O globalizaci 
Jestliže pojímáme globalizaci jako kulečníkovou kouli, ruší se bohaté 
schopnosti každé kultury. Pravá globalizace, kterou musíme hájit, je 
jako mnohostěn, do kterého se všichni začleňují, ale každý si zacho-
vává svou osobitost, jež zároveň obohacuje ty ostatní. 
 

O penězích 
Křesťanství odsuzuje stejně energicky komunismus jako divoký kapi-
talismus. Soukromé vlastnictví samozřejmě existuje, ale mělo by být 
usměrněno podle spravedlivých kritérií společnosti. Jasným příkladem 
toho, co se děje, je odliv kapitálu do zahraničí. I peníze mají vlast, a 
kdo v zemi profituje z nějaké výroby a vyvede peníze, aby je uložil 
venku, ten hřeší. Protože těmi penězi nepodporuje zemi, která mu to 
bohatství dává, ani lid, který pracuje na vytvoření tohoto bohatství. 
 
Zdroj: FRANTIŠEK a SKORKA, Abraham. O nebi a zemi. [papež František o rodině, víře a úloze církve 
ve 21. století]. Vydání 1. Praha: Paseka, 2013. 191 s. ISBN 978-80-7432-305-8; 
http://www.radiovaticana.cz/images/papafr.jpg . 


