
 
Katoličtí misionáři z našich zemí 

Remedius Prutký (asi 2. 1. 1713 Kopidlno – 9. 2. 1770 Florencie) 
 

O dětství a laickém vzdělání Remedia Prutkého nemáme 
jednoznačné informace; pravděpodobně absolvoval jezuit-
ské gymnázium a do noviciátu vstoupil v plzeňském františ-
kánském konventu Panny Marie Nanebevzaté, kde přijal 
řeholní jméno Remedius. Řeholní sliby složil 8. 2. 1735 a 
dne 21. 9. 1737 byl v dolnoslezské Vratislavi přijat do 
františkánského řádu a jmenován podjáhnem. Po dokončení 
studia filosofie pokračoval studiem teologie, které ukončil 

roku 1741 v Kroměříži; předtím byl vysvěcen na kněze. Postupně získal P. Prutký i 
široké lékařské dovednosti, které mu byly velmi přínosné v následné misionářské 
činnosti. Se svolením otce provinciála odešel v roce 1749 do Říma, kde se připravo-
val na misijní činnost v oblasti Egypta a Etiopie. 
 

V září 1750 začal působit v hornoegyptském městě Girga. Putoval také do okolní 
pouště a navštívil staré kláštery a egyptské památky. Během zdejší služby nemoc-
ným byl však ještě se dvěma misionáři od Koptů obviněn, zatčen a odsouzen k smrti 
nabodnutím na kůl. O den později byli naštěstí osvobozeni, a jakmile získali pozvání 
od etiopského císaře, vydali se všichni tři misionáři přes Káhiru a Suez do Etiopie. 
V březnu 1752 dorazili do města Gondar a v Etiopii strávili necelý rok. Na sklonku 
roku 1752 však byli císařem ze země z politicko-náboženských důvodů vyhoštěni. 
Začátkem roku 1753 zemi opustili a cestou přes Indii, Mauritius a mys Dobré naděje 
se vrátili do Evropy. 
 

Po pobytu v Římě a po několika audiencích u Marie Terezie a Františka I. Štěpána 
ve Vídni se v říjnu 1754 dostal P. Remedius Prutký do Egypta podruhé s úmyslem 
další misie v Etiopii, ale František I. Štěpán požadoval jeho schopnosti a povolal ho 
jako vojenského kaplana do svého toskánského pluku. S ním P. Prutký prošel krvavá 
bojiště Sedmileté války. Po smrti císaře byl roku 1765 z vojenských služeb propuš-
těn a římskou Kongregací pro šíření víry vyslán na misie do Ruska jako prefekt 
misií v Petrohradu. Prostředí zde sice bylo křesťanské, ale vnitřními i mezicírkev-
ními spory zmítané a z katolického pohledu považované za misijní – v dubnu 1769, 
na přímý příkaz carevny Kateřiny II., musel P. Prutký zdejší úřad prefekta opustit. 
Vrátil se zpět do Říma a s již podlomeným zdravím se toužil navrátit do rodných 
Čech, avšak během pobytu v klášteře ve Florencii zemřel. V jeho literárním odkazu 
nalezneme cestopis (Itinerarium) z misijních cest, stručný popis Etiopského císař-
ství, slovník arabštiny, latinsko-arabský katechismus, sbírku lékařských předpisů a 
postupů a také korespondenci a zprávy z misií. 
 
Zdroje:  
DOSPĚL, Marek. P. Remedius Prutký OFM - život a dílo. Praha, 2007. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze. Vedoucí práce Miroslav Verner; https://cs.wikipedia.org/wiki/Remedius_Prutk%C3%BD; 
http://www.esacademic.com/pictures/eswiki/79/ordo_fratrvm_minorvm.jpg.
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Úvodní zamyšlení 
 

„Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“ 
 (Římanům 8,16) 

 

Aktuálně 
∗∗∗∗∗∗∗ 

Květen je měsíc zasvěcený Panně Marii. Májové pobožnosti se konají 
v měsíci květnu vždy v pondělí, v úterý, ve středu a ve čtvrtek po mši svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
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 mše svatá v kostele sv. Jakuba 
v Cítolibech s nedělní platností pro věřící, kteří se nemohou z vážných důvodů 
účastnit nedělní mše svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Ve čtvrtek 3. května od 18:45 proběhne setkání farní rady. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 6. května od 16:00 se můžete na lounské faře zúčastnit zamyšlení nad 
záznamem divadelního představení Jaroslava Duška Čtyři dohody. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 13. května oslavíme Den matek, neboť svátek matek se u nás slaví 
vždy druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den je oceněním jejich 
odvahy a oběti mateřství. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 13. května můžete při mši svaté v děkanském kostele sv. Mikuláše 
v Lounech finančně přispět na křesťanskou televizi Noe. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Připomínáme pravidelná setkání věřících: • každou sudou středu od 19:30 
modlitební setkání žen • každý lichý čtvrtek od 19:30 modlitební setkání mužů • 
každou první středu v měsíci od 15:30 setkání seniorů. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  1. 5. 2018 NEZÁVAZNÁ PAMÁTKA  SV. JOSEFA DĚLNÍKA 

Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
První májová pobožnost. 

 

  3. 5. 2018  SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ 
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 

  6. 5. 2018 6. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 

 

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

 

  8. 5. 2018 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ  
MŠE SVATÁ ZA MÍR A BLAHO NAŠÍ VLASTI 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 

 

13. 5. 2018  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
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. 
 

16. 5. 2018 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, 
  HLAVNÍHO PATRONA ČECH 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

20. 5. 2018  SLAVNOST  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 

 

25. 5. 2018 NOC KOSTELŮ – Program na vývěskách.  
 

26. 5. 2018 SOBOTA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

27. 5. 2018 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 8:30. 
První svaté přijímání dětí. 

 

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

30. 5. 2018 SVÁTEK SV. ZDISLAVY, HLAVNÍ PATRONKY DIECÉZE 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
 

31. 5. 2018 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE  
  Děkanský kostel sv. Mikuláše – Mše svatá v 17:30. 
  Poslední májová pobožnost. 

Úryvky z knižních rozhovorů 
5/ CARLO MARIA MARTINI. Hovory v Jeruzalémě (r. 2013) 

 

Jaké je postavení křesťana v dnešní společnosti? 
Křesťan se neztrácí v moderních proudech, v tom, co je 
právě módní nebo co všichni chtějí. Burcuje. Něco 
koná. Vyjadřuje svůj názor. „Vy jste soudci světa“ – to 
říká Ježíš svým učedníkům i nám. Staví nás tedy do 
silného mocenského postavení: Máme pomáhat světu 
najít správný směr, být soudci neznamená nic jiného. 

Nejsme jen kapka, která pluje s ostatními v proudu společnosti, nýbrž 
máme rozhodovat, kam se má společnost ubírat. Život křesťana ve spo-
lečnosti proto není vždy snadný. 
 
Které otázky, jež by si člověk měl klást, jsou ty nejdůležitější? 
Jak pro sebe najít tu správnou cestu, co je můj životní úkol? Jak se naučit 
mít rád sebe i druhé? Jak získat sílu, abych v konfliktních situacích – 
v reálném světě, takovém, jaký je – neztroskotal, nýbrž abych byl silný a 
v síle naděje něco změnil? Jak každý den o něco pokročit – ve víře, v na-
ději a v lásce? Jak vypadá láska, kterou mám a smím dávat? Na tom 
závisí povolání a vše ostatní. 
 
Chcete otevřenou církev. Máte odvahu riskovat. 
 – V co přitom vkládáte důvěru? 
Ano, chci otevřenou církev, církev, jejíž brány jsou otevřené mládeži, 
církev, jejíž pohled je zaměřen do dáli. Církev se nestane přitažlivou tím, 
že se bude přizpůsobovat a její nabídky budou vlažné. Důvěřuji radikál-
nímu Ježíšovu slovu, které musíme přesazovat do světa: jako pomoc pro 
život, jako radostnou zvěst, která chce přinášet Ježíše. Přesazovat nezna-
mená slevovat. Skrze náš život vyznačující se odvahou naslouchat a vy-
znávat se má dnes projevovat charakter Ježíšova slova. Ježíš chce ulevit 
těm, kdo se lopotí a jsou obtíženi, ukázat bohatým, v čem jsou jejich 
možnosti, a vystupovat proti nespravedlivým. 
 
Zdroje: MARTINI, Carlo Maria a SPORSCHILL, Georg. Hovory v Jeruzalémě. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2013. 149 s. Inspirace; sv. 8.; 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Carlo_Maria_Martini%2C_2006.jpg 


