
 

Katoličtí misionáři z našich zemí 
Augustin Strobach (12. 3. 1646 Jihlava – ?27. 7. 1684 ostrov Tinian) 
 

Augustin Ignác Strobach se narodil v měš-
ťanské rodině rodičům Janovi a Markétě. 
Při biřmování přijal jméno Aloysius. 
Mladý Augustin studoval v Jihlavě a poté 
na olomoucké univerzitě filosofii a teolo-
gii. Do řádu Tovaryšstva Ježíšova byl při-
jat 14. 10. 1667. Následně vyučoval na 
jezuitských školách ve Znojmě a Hlohově, 

dále v Litoměřicích a Uherském Hradišti.  
 
R. 1678 se v první naší jezuitské výpravě vydal do zámoří. Vyplul ze 
španělského Cádizu a přes mexický Veracruz a Acapulco se dostal až na 
Mariánské ostrovy v Tichomoří. Zde se soustředil na správu křesťanských 
osad a vyučování mládeže. Ve svých listech domů popisoval Augustin 
Strobach místní poměry, přičemž především zdůrazňoval zcela jiný 
hodnotový systém, než jaký měli Evropané. Hlavně se jednalo o nezkaženost 
ve vztahu k cenným kovům, když: „ … stříbro, zlato a drahokamy neznají a 
tudíž není zde nenasytné lakoty, o níž vůbec žádný obyvatel Mariánských 
ostrovů nic neví.“ Jeho dopisy, které do české provincie řádu posílal, dnes 
patří mezi perly barokního písemnictví. Strobach měl dobrý pozorovací 
talent, byl pečlivým sběratelem poznatků, místních zvyků, psal zprávy 
o fauně a flóře i o způsobech vlády Španělů. Zachytil i narůstající rozpory 
mezi kolonisty a domorodci, když zpravoval o zneužívání místních obyvatel 
a jejich štědrosti. Rozpory mezi domácími Mariaňany a Španěly nakonec 
vyústily v povstání kmene Chamorro, při kterém Strobach zemřel r. 1684 
mučednickou smrtí. 
 
Strobachovy ostatky byly posléze převezeny do Prahy. V roce 1702 došlo 
k jejich přemístění a byly uloženy v sakristii kostela sv. Ignáce v rodné 
Jihlavě. Po zrušení jezuitského řádu v habsburské monarchii roku 1773 se 
relikvie ocitly na Svaté Hoře u Příbrami a při 200. výročí umučení Augustina 
Strobacha byly opět přeneseny ke sv. Ignáci do Jihlavy, kde jsou dodnes.  
 
 
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Augustin_Strobach; https://jihlava.idnes.cz/misionar-augustin-
strobach-z-jihlavy-zahynul-v-tichomori-p3u-/jihlava-zpravy.aspx?c=A161019_103600_jihlava-
zpravy_mv; http://depositum.cz/knihovny/ckd/tiskclanek.php?id=c_13995; 
https://vltava.rozhlas.cz/sites/default/files/styles/cro_16x9_tablet/public/images/03050781.jpeg . 
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Úvodní zamyšlení 

„Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše,  
milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista.“ 

            (Jan 1, 17) 
 

Aktuálně 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V období od 1. do 14. ledna 2018 se v celostátním měřítku opět 
uskuteční dobročinná akce TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA . Kromě farní 
sbírky dne 7. ledna lze přispět také prostřednictvím darovací SMS ve 
tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo bankovním převodem 
na konto: 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777, 
konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod), 
specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) 
nebo IČ (pokud dar odesíláte za organizaci). Lze také přispět osobně 
na děkanství v Lounech. 

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

∗∗∗∗∗∗∗ 
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 4. ledna 2018 od 18:30 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve dnech 18. – 25. ledna 2018 se uskuteční opět Týden modliteb za 
jednotu křesťanů. Mottem Týdne modliteb 2018 je citát „Tvá pravice, 
Hospodine, velkolepá v síle“ (viz Ex 15,6). 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1.1.2018 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ročově  
     – První poutní mše svatá v 10:30. 
 

  4.1.2018 ČTVRTEK PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁN Ě 
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
        – Mše svatá v 16:30. 
 

  6.1.2018 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (sv. Tři Králové) 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel sv. Jakuba v Cítolibech – Mše svatá v 18:00. 
Svěcení vody, kadidla, křídy. 
 

  7.1.2018 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, ukončení vánoční doby 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
Svěcení vody, kadidla, křídy. Mši svatou doprovodí 
chrámový sbor. Tříkrálová sbírka. 
 

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

14.1.2018 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

 

18.1.2018 PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY K ŘESŤANŮ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 16:30. 
Mše svatá s modlitbami za jednotu křesťanů. 

 

21.1.2018 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
Sbírka na diecézní školství. 
 

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

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

27.1.2018 SOBOTA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

28.1.2018 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Úryvky z knižních rozhovorů 
1/ Benedikt XVI. – Poslední rozhovory s Peterem Seewaldem 

 
Máte nějakou svou oblíbenou modlitbu? 
Určitě jich bude několik. Například modlitba od sva-
tého Ignáce: „Pane, vezmi si celou mou svobodu...“ 
Pak jedna od Františka Xaverského: „Nemiluji tě 
proto, že mě můžeš poslat do pekla nebo do nebe, ale 
proto, že ty jsi ty.“ Nebo modlitba Mikuláše z Flüe: 
„Přijmi mne takového, jaký jsem...“ A pak mám ob-
zvláště rád – co bych byl rád viděl v Gotteslobu, ale 

zapomněl jsem to navrhnout – „všeobecnou modlitbu“ od Petra Kanisia ze 
16. století. Je stále stejně aktuální a pěkná. 
 

Máte i ony „temné noci“, o nichž mluví mnozí svatí? 
V takové síle ne. Ale nejsem asi ani dost svatý, abych se dostal tak hluboko 
do temnoty. Ale právě když se kolem nás z hlediska člověka dějí věci, kdy 
se ptáme, jak to může Pán Bůh dopustit, jsou to opravdu velké otázky. A to 
už se musíme pevně držet, ve víře, že On to ví lépe. 
 

Jak vidíte dnes budoucnost křesťanství? 
To, že už se nekryjeme s moderní kulturou, že křesťanská základní podoba 
už není určující, je očividné. Dnes žijeme v pozitivistické a agnostické kul-
tuře, která se vůči křesťanství stále více projevuje jako nesnášenlivá. Zá-
padní společnost, každopádně v Evropě, tedy jednoduše nebude společností 
křesťanskou. Tím více se budou věřící muset snažit o to, aby dále utvářeli a 
nesli vědomí hodnot a vědomí života. Důležitá bude rozhodnější víra jednot-
livých církevních obcí a místních církví. Zodpovědnost bude větší. 
 

Čemu se ještě může člověk ve vysokém věku a obzvláště jako papež naučit? 
No, učit se může člověk vždycky. Za prvé je třeba se učit, co nám víra říká 
v naší době. A je třeba se učit větší pokoře, prostotě, ochotě k utrpení a od-
vaze k odporu. Na druhé straně pak otevřenosti a připravenosti jít dál. 
 

Takže když se podíváte na dosavadní působení papeže Františka, jste spokojen? 
Ano. Nová svěžest v církvi, nová radost, nové charisma, jež lid oslovuje, to 
už je něco pěkného. 
 
 
Zdroje: http://ikarmel.cz/obr/productDetail/attachments/joseph.png; 
Benedikt XVI.: Poslední rozhovory s Peterem Seewaldem. Brno: Barrister & Principal, 2017. 


