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Mistr Reimbot z Hradu 
 Podle seznamů papežských desátků patřilo obročí lounské fary 
k nejbohatším ve středověké arcidiecézi pražské, tedy na území téměř celých 
Čech. Lounský farář odváděl stejně vysokou sumu (4 kopy grošů) jako např. 
plzeňský, kolínský, čáslavský nebo písecký a jen čtyři fary byly majetnější. 
Velké bohatství zdejších farářů souviselo s tím, že Louny byly královské město 
a patronátní právo ke kostelu, tedy právo vybírat faráře, patřilo panovníkovi. 
Jen roku 1332 Jan Lucemburský toto právo věnoval cisterciáckému klášteru 
ve Waldsassenu v Bavorsku, ale po několika letech jeho syn Karel IV. získal 
právo zpět. 
 Bohatá fara v Lounech je doložena už koncem 13. století. Tehdy zde 
biskup Tobiáš ustanovil střídníka – zástupce za nepřítomného faráře Bohuše. 
Farář sice měl povinnost rezidence, tedy bydlet na faře a starat se o spásu 
svěřených duší, ale pokud chtěl studovat, mohl dostat svolení faru načas opustit. 
Tato praxe se před husitskými válkami stala téměř pravidlem a právoplatný farář 
v Lounech sídlil zřejmě jen výjimečně. Stával se jím často nějaký králův 
oblíbenec, člen panovnického dvora, který obyčejně kromě jednoho farního 
místa získával i několik kanovnických prebend, s nimiž nebyla spojena 
povinnost rezidence. Tak roku 1342 známe lounského faráře Heřmana 
z Kynšperka, který byl kaplanem a notářem Karla IV. a zároveň kanovníkem 
svatovítské a vyšehradské kapituly. 
 Dnes mnohem známější je jeho nástupce Mistr Reimbot z Hradu 
(de Castro), syn Eberharda, původem z německého Wormsu. Reimbot nejprve 
v italské Bologni získal titul bakaláře medicíny, následně se stal knězem 
a osobním lékařem Anny Falcké. Poté, co se roku 1349 Anna, jako druhá žena 
Karla IV., stala českou královnou, Reimbot se s ní zřejmě dostal do Prahy. Když 
však královna po čtyřech letech zemřela, její lékař vstoupil do služeb krále 
a roku 1357 dosáhl na pražské univerzitě hodnosti mistra medicíny. Lounskou 
faru dostal od krále roku 1354 a postupně se stal také kanovníkem ve Wormsu 

a scholastikem ve Špýru. V letech 1367–1369 již 
lounskou faru neměl, ale stále jako císařský medicus 
studoval v Paříži církevní právo a teologii. Spíše byl 
teoretikem než praktickým lékařem. Roku 1360 napsal 
pro Karla IV. „Životosprávu“ (Regimen sanitatis), v níž 
císaři doporučuje vedle lázní a sportu i poslech kvalitní 
hudby. Ve vatikánské knihovně dochovaný rukopis 
je však jen nedokončeným náčrtem, který patrně nikdy 
nebyl císaři předán. 
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Úvodní zamyšlení 

„V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.“ 
(List sv. Pavla Koloským 4,2) 

 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Od 1. března 2014 začínají opět všechny večerní bohoslužby 
od 17:30. V postní době se koná v chrámu sv. Mikuláše každý pátek 
křížová cesta od 16:45. Po ní následuje mše svatá od 17:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 6. března 2014 od 18:30 proběhne setkání farní rady.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
Díky štědrému daru se naše farnost může zapojit do charitního 
projektu Adopce na dálku. Dvě indické děti, chlapce jménem Deshon 
a děvče jménem Saniya z diecéze Belgaum, která se nachází v severní 
části indického státu Karnataka, budeme finančně podporovat při 
jejich studiu na základní a v budoucnu také na střední škole. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Charita ČR vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obětem 
nepokojů na Ukrajin ě. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu 
zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku 
nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi 
s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. 
Finanční dary lze posílat na sbírkový účet 55660022/0800 u České 
spořitelny, variabilní symbol 104. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 30. března 2014 začíná znovu letní čas. Nastavte si včas 
hodinky o jednu hodinu dopředu. 

Vratislav, 
radnice ze 14. st. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  2.3.2014 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – 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. 
 

  5.3.2014 POPELEČNÍ STŘEDA – půst újmy 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech –  Mše svatá v 8:00 a v 17:30. 

Při mši svaté bude udělován popelec. 
 
  6.3.2014 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  9.3.2014 1. NEDĚLE POSTNÍ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 

Při mši svaté bude udělován popelec. 
 

16.3.2014 2. NEDĚLE POSTNÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – 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. 
 
23.3.2014 3. NEDĚLE POSTNÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 
 
25.3.2014 SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 17:30. 
 
29.3.2014 SOBOTA 3. POSTNÍHO TÝDNE 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích  – Mše svatá v 14:00. 
 
30.3.2014 4. NEDĚLE POSTNÍ  
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech  – Mše svatá v 8:30. 

O modlitbě, díl III. 
 
Od koho se Ježíš naučil modlit?  
Ježíš se podle svého lidského srdce naučil modlit od své matky 
a z hebrejské tradice. Avšak jeho modlitba vyvěrá z jiného, skrytějšího 
pramene, neboť je věčný Syn Otce, který se ve svém svatém lidství 
obrací k svému Otci dokonalou synovskou 
modlitbou. 
 
Kdy se Ježíš modlil? 
Evangelium často ukazuje Ježíše, jak se modlí. 
Vidíme, jak se uchyluje do samoty, a to 
i v noci. Modlí se před rozhodujícími chvílemi 
svého poslání nebo poslání apoštolů. Vždyť 
celý jeho život je modlitba, protože je 
v trvalém společenství lásky s Otcem. 
 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 
Nutnost modlitby vyplývá: 
 
• Z našeho postavení jako bytosti stvořené, která za vše vděčí svému 
Stvořiteli, a kterému má z lásky vzdávat chvály, díky a prosby. 
 

• Ze slov Kristových: (Jan 15,5) „Já jsem vinný kmen, vy jste 
ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť 
beze mne nemůžete činit nic.“ (Mt 26,41) „Bděte a modlete se, abyste 
neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ 
 

• Z Ježíšova příkladu: On se často a dlouho modlil. 
 
 
 
(Zdroje: Kompendium Katechismu katolické církve /541,542, www.wikigallery.org, 
    http://www.jahni.cz/wp-content/uploads/2009/11/modlitba.doc) 

Ježíš modlící se  
v Getsemanské zahradě 

Pedro Berruguete 


