
 
Katoličtí misionáři z našich zemí 

Karel Slavíček (24. 12. 1678 Jimramov – 24. 8. 1735 Peking) 
 

Karel Slavíček byl katolický kněz, jezuita, misio-
nář v Číně, matematik, astronom, hudebník a první 
český sinolog. Narodil se v domě U Slunce čp. 71 
jako syn místního písaře a učitele, jehož rod patřil 
k nejstarším jimramovským rodům. Po studiu na 
brněnském gymnáziu absolvoval dva roky boho-
sloví a studoval tři roky na Filosofické fakultě 
Olomoucké univerzity. Čtyři roky zde zůstal jako 
pedagog a poté odešel do Prahy, kde se věnoval 
další čtyři roky studiu teologie. Jeho koníčkem se 
stala matematika, kartografie a astronomie. Již 
jako student sestavil podrobný plán Prahy. 

 
Po studiích působil dva roky jako kněz v Jičíně a pak se stal profesorem 
matematiky na gymnáziu ve Vratislavi. Roku 1710 byl profesorem hebrej-
štiny a matematiky na katolické univerzitě v Olomouci, kde dosáhl roku 
1712 doktorátu filosofie a složil řádové sliby jezuitského řádu. Po dvou le-
tech přešel do Brna k věhlasnému matematikovi Krejsovi. Roku 1714 požá-
dal o vyslání na misijní cestu a v létě 1715 se vydal do Lisabonu. Tam se 
společně s bavorským jezuitou Ignacem Köglerem a portugalským jezuitou 
Ondřejem Pereyrou v březnu 1716 nalodili na loď do Číny a po půlroční 
nebezpečné plavbě dopluli do Macaa. 
 
V Číně P. Karel Slavíček prožil celých 19 let svého života. Kromě odbor-
ných prací z oboru astronomie napsal i pojednání o čínské hudbě a stal se 
autorem prvního plánu Pekingu. Pro svou zdatnost v přírodních vědách se 
stal císařovým oblíbencem. Z Číny také posílal rozsáhlou korespondenci 
publikovanou v letech 1729–1732 v Paříži a později vydanou knižně pod 
názvem Listy z Číny. P. Karel Slavíček zemřel v Pekingu a je pochován pod 
dodnes zachovalým náhrobkem s čínským nápisem na hřbitově poblíž měst-
ského paláce. Na jeho rodném domě v Jimramově je od 19. 9. 1999 umístěna 
pamětní deska. 
 
Zdroje: http://jimramov.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=62:karel-
slaviek&catid=37:osobnosti&Itemid=74; http://www.wikiwand.com/cs/Karel_Slav%C3%AD%C4%8Dek; 
foto: Archiv Villanova University, Falvey Memorial Library, Wikimedia CC BY-SA 3.0 z adresy: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Ricci_Guangqi_2.jpg/255px-Ricci_Guangqi_2.jpg. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Ve svátosti eucharistie je Kristus 
opravdu, reálně a podstatně přítomen.“ 

(Benedikt XVI., 2010) 
 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

ČERVEN je zasvěcen Boží Lásce, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zveme 
farníky každý pátek po mši svaté na pobožnost k Božskému Srdci Páně. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V úterý 5. června 2018 od 19:00 můžete zavítat do děkanského kostela 
svatého Mikuláše na koncert komorního sboru a orchestru Bach-Collegium 
Praha. Přednesena bude Missa Jubilaei, významné hudební dílo lounského 
rodáka skladatele Eduarda Treglere. 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 7. června 2018 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 23. června 2018 pořádá naše farnost výlet pro rodiče s dětmi a 
mládež na zříceninu hradu Pravda. Odjezd vlakem z nádraží Louny město, 
sraz před odjezdem v 9:30. Návrat po 16. hodině. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 23. června 2018 od 17:00 Vás zveme do děkanského kostela 
svatého Mikuláše na flétnový koncert. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  3. 6. 2018  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁN Ě 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 
Mši svatou doprovodí chrámový sbor. 
Slavnostní eucharistický průvod k oltáři a požehnání městu. 

 

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

 
  7. 6. 2018  PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 

– Mše svatá v 17:30. 
 
10. 6. 2018 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 
První svaté přijímání dětí. 

 

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

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
16. 6. 2018  SOBOTA 10 TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Benedikce kostela sv. Matouše v Dobroměřicích od 16:00. 
 
17. 6. 2018  11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 
 
24. 6. 2018 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA K ŘTITELE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
29. 6. 2018  SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 
30. 6. 2018 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

Úryvky z knižních rozhovorů 
6/ ROBERT SARAH. Bůh, nebo nic (r. 2016) 

 
Jakou cestou by se měla vydat Církev v naší komplikované době?  
Budu se opakovat, ale jsem přesvědčen, že jejím hlavním zájmem musí zů-
stat Bůh. Okolnosti a vývoj světa nám nepomáhají dávat Bohu místo, které 
mu náleží. Západní společnosti se organizují a žijí, jako by neexistoval. Sami 

křesťané se při mnoha příležitostech uchýlili 
k tiché apostázi. Jestliže se zájmy současného 
člověka točí téměř výhradně kolem ekono-
miky, techniky, okamžitého, falešně senti-
mentálního tělesného blaha, zůstává Bůh 
vzdálený. Na Západě se z posledních věcí 
člověka a z věčnosti často stala zbytečná 
psychologická břemena. 

Před touto existenciální zkázou má Církev jen jedinou možnost: musí vyza-
řovat výhradně Krista, Jeho slávu a naději. Musí neustále prohlubovat svá-
tostnou milost, neboť svátosti jsou projevem a prodloužením spásné 
přítomnosti Boží mezi námi. Jedině za této podmínky může Bůh získat zpět 
své místo. Církev hlásá Boží slovo ve světě a vysluhuje svátosti. Musí to 
dělat s velkou poctivostí, s opravdovou věrností, s milosrdnou úctou k bídě 
lidí, které má vést k „nádheře pravdy“, mohu-li si vypůjčit počáteční slova 
jedné z encyklik Jana Pavla II. 
 

Africká kultura přikládá rodině velkou důležitost. V čem může být tento 
příklad zajímavý pro Církev a pro zbytek světa? 
Africká rodina je postavena především na společném životě. Pro mnoho lidí 
jsou peníze až na druhém místě. Naše rodina byla chudá, ale byli jsme 
šťastní a měli jsme k sobě blízko. V Guineji zůstává rodina prvotní buňkou 
společnosti, místem, kde se učíme pozornosti k druhým a neokázalé službě 
bližním. Jsem přesvědčen, že Evropa a Západ musejí při pohledu na tradice, 
které Afrika nikdy neopustila, znovuobjevit význam rodiny. Na našem kon-
tinentu rodina představuje zdroj hodnot, které napájejí celou kulturu, místo 
předávání zvyků, moudrosti a mravních zásad, kolébku lásky dávané 
zdarma. Bez rodiny už neexistuje ani společnost, ani Církev... 
 
Zdroje: SARAH, Robert a DIAT, Nicolas. Bůh, nebo nic: rozmluva o víře s Nicolasem Diatem. Překlad 
Lucie Cekotová. [Brno]: Kartuziánské nakladatelství, 2016. 283 stran; 
http://www.radiovaticana.cz/images/Sarah.png. 


