
 
Katoličtí misionáři z našich zemí 

Jakub Římař (30. 8. 1682 Kroměříž  – 5. 6. 1755 Brno) 
 

Jakub Římař se narodil otci Jakubovi a matce 
Anně a byl pokřtěn jménem Václav. Ve svém 
rodném městě studoval na piaristickém gymná-
ziu; časné řeholní sliby u františkánů složil 
zřejmě v roce 1700 a přijal řeholní jméno Jakub. 
Teologii studoval v Olomouci; jako řeholník 
působil nejdříve ve františkánských klášterech 
v Bechyni a Dačicích. V roce 1706 byl vysvěcen 
na kněze a roku 1711 obdržel řádové svolení 

k misijnímu působení. Odebral se do Říma a v únoru roku 1712 byl vybrán pro 
působení v Egyptě a Habeši (Etiopii). 
 
Působil nejdříve v Káhiře. Roku 1714 odplul na Kypr, poté do Saidy (Sidónu) a 
do Jeruzaléma. Z Jeruzaléma opět cestoval do Káhiry. Roku 1715 se vypravil 
ještě se dvěma františkány na další cestu, aby prozkoumali možnosti pronikání 
křesťanství do oblasti Rudého moře. Výsledek cesty, kdy cestovali v přestrojení 
za lékaře, byl však negativní. V dubnu 1716 po několika zastávkách připluli do 
Jemenu, kde působili v Hodejdě a Mokce. Dále pokračovali v cestě na Sokotru, 
do sousedství Habeše, potom do Indie a přes Ameriku se v dubnu 1721 vrátili 
zpět do Evropy. 
 
Koncem roku 1722 se P. Římař vypravil znovu z Říma do Káhiry na druhou 
misijní cestu v hodnosti prefekta egyptských misií a apoštolského pronotáře. 
V roce 1729 se zase vrátil na Moravu a v letech 1732–1735 pobýval ve Znojmě, 
kde byl zpovědníkem místních klarisek. Touha po misiích se mu opět splnila 
roku 1737, kdy odcestoval do Egypta na svou třetí, poslední a nejvýznamnější 
misijní cestu. Během ní se stal prefektem katolických misií v Egyptě a okolí a ve 
spolupráci s římskou Kongregací pro šíření víry zde celé misie řídil. Posléze mu 
bylo svěřeno řízení celé Koptské katolické církve ve funkci apoštolského vikáře. 
Po roce 1752 se vzdal dalšího obnovení prefektury a vrátil se do Evropy. Zemřel 
ve františkánském klášteře v Brně. P. Římař byl velmi vzdělaný, ovládal aktivně 
10 jazyků, vyznal se v lékařství, hrál na varhany a uměl varhany také stavět. 
Podle jeho podkladů vznikla roku 1726 Sicardova mapa Egypta. Jeho nej-
významnějšími literárními pracemi jsou „cestopis“ (Itinerarium) a „deníky“ 
(Diurnalia) z misijních cest. 
 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1k%C3%A1ni; 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_%C5%98%C3%ADma%C5%99;  
http://www.knihovnazn.cz/referaty/osobnosti-regionu/1542-ima-jakub-josef-1682-1755.html; 
http://www.libri.cz/databaze/orient/list.php?od=r2&count=10&start=1; http://www.sfr.cz/clanek.aspx?a=910.
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Úvodní zamyšlení 
„Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět.“ 

(1. list Janův 5, 4) 
 

Aktuálně 
******* 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná v kostele sv. Jakuba 
v Cítolibech mše svatá s nedělní platností. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 7. dubna 2018 můžete svou účastí podpořit Národní pochod pro 
život a rodinu. Více informací viz https://pochodprozivot.cz/ . 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 14. dubna 2018 od 10:00 do 15:00 se koná v Litoměřicích setkání 
varhaníků a sbormistrů naší diecéze. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 21. dubna od 11:00 bude v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
v Praze sloužena slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha, při které bude 
umístěna před oltářem rakev s převezenými ostatky kardinála Josefa Berana. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 22. dubna 2018 můžete zavítat na pouť ke sv. Vojtěchovi do 
Třeboce. Poutní mše svatá zde začíná ve 14:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 28. dubna 2018 od 14:00 můžete zavítat na pouť do Sušan 
u Chomutova, kde bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant sloužit poutní 
mši svatou ke cti svatého Marka. 

∗∗∗∗∗∗∗ 



 
Nedělní a sváteční bohoslužby 

 

  1.4.2018  BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ 
  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 
 

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

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

 

  2.4.2018 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONO ČNÍM  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 9:00. 

 

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

  5.4.2018 ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONO ČNÍM  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  7.4.2018 SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
Kaple Panny Marie v Líšťanech – Mše svatá v 14:30. 

 

  8.4.2018 NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích – Mše svatá ve 10:30. 
 

Kostel sv. Vavřince v Černčicích – Mše svatá v 16:00. 
 

  9.4.2018  SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
 Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

 

15.4.2018 3. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 

 

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

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

22.4.2018 4. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 
 

  Kaple sv. Vojtěcha v Třeboci – Poutní mše sv. ve 14:30. 
 

28.4.2018 SOBOTA PO 4. NEDĚLI VELIKONO ČNÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00. 
 

29.4.2018  5. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 
 

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

Úryvky z knižních rozhovorů 
4/ JOACHIM MEISNER. Dívat se srdcem (r. 2002) 

 

A tady u nás, na Západě? 
V západních společnostech orientovaných na konzum 
ztrácí člověk svoji svobodu jiným způsobem. Tam se 
vytlouká kapitál z požitkářství, chtivosti a ctižádostivosti 
lidí. Stále se uvolňují nové laviny reklam a propagandy a 
zavalují jednotlivce. Ten je degradován na loutku, za jejíž 
provázky tahají druzí tak, jak chtějí, s cílem pohnout ji 
k ještě většímu konzumu. Tam člověk nežije, tam je žit... 

 

Svědomí tedy musí být nejdříve zušlechtěno, aby mohlo správně 
rozlišovat mezi dobrem a zlem. Jak zušlechťuje křesťan své svědomí? 
Člověk zušlechťuje a vzdělává své svědomí tím, že se orientuje podle Božích 
přikázání. Tím to ale ještě nekončí. Orientace podle přikázání je pouze prv-
ním krokem, ne posledním. Ke stále dokonalejšímu zušlechťování svědomí 
dospějeme tehdy, budeme-li vést vnitřní modlitební život a budeme-li se 
snažit žít opravdu ve společenství s Bohem. Potom teprve se budeme jasněji 
slyšet a budeme citlivější pro Boží vůli vycházející z jeho přikázání... 
 

Co byste dnes poradil někomu, kdo by za Vámi přišel a řekl, že se chce 
naučit modlit? 
Učit se modlitbě je podobné jako když se učíte plavat: nejdříve musíte 
vstoupit do vody. Proto bych tomu, kdo by se chtěl naučit modlit, poradil: 
začít se modlit každý den pár formulovaných modliteb a možná ten či onen 
žalm. Modlete se, i když se vám nebude někdy chtít nebo když se Vám při 
tom budou honit hlavou nejrůznější myšlenky. Nechte je klidně běžet a 
modlitbu si vezměte s sebou tam, kam utíkají. Časem zakusíte, že Vás texty 
nesou a že Vás posunují dál. Pak je zkuste dočíst a znovu o nich přemýšlet. 
Dále by bylo důležité dbát na to, aby se modlilo celé tělo. Aby se člověk 
snažil najít si polohu, ve které se může nejsnadněji modlit. Tak jak to dopo-
ručuje třeba ruský poutník. V klidu se posaď – sepni ruce, abys nebyl tak 
roztěkaný a mohl ses usebrat; zavři oči, abys byl soustředěn do nitra; skloň 
hlavu; setrvej v mlčení a veď rozum z hlavy do srdce. Když tam dojdeš, 
můžeš říci: Ty, Bože, jsi tu a já jsem tu. Pane, co chceš, abych udělal? Jako 
se dítě učí mluvit, tak je tomu také při učení se modlitbě...  
 
Zdroje: MEISNER, Joachim. Dívat se srdcem: šance a úkol církve na počátku třetího tisíciletí. Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 174 s. Rozhovory; 
http://www.catholic.org/files/images/ins_news/2017074908cardinal_p_.jpg. 


