
 
 

 

Slávou Boží ať je naplněná celá země aneb Zveme Vás na Misijní kongres! 
 

Milé děti a příznivci Papežského misijního díla dětí. Čas je neúprosný a je tu další 

měsíc a s ním pokračování přípravy na Misijní kongres, který se bude konat 1. října 

2016 v Nymburce. Tam se potkáme navzájem, a také s postavami některých velkých 

misionářů z historie církve z řad jezuitů. Abychom se dobře připravili, je tu několik 

informací o dalším z nich, a také nové téma pro naši soutěž. * 

 

Misionář pro únor - Samuel Fritz (1654 -1725) cestovatel 

Narodil se v roce 1654 a jako místo jeho narození je udáván Trutnov, neboť je na 

studiích zapsán jako Boemus Trauttnoviensis, tedy trutnovský Čech. Po studiích a 

vstupu do jezuitského řádu dostal povolení k misijnímu působení v Americe. Proslul 

nejen jako znalec domorodých indiánských jazyků, ale i jako lékař, truhlář, sochař, 

malíř a také zemědělec. Avšak hlavním posláním Samuela Fritze na území dnešní 

Brazílie, Ekvádoru a Peru bylo šíření křesťanství mezi indiánskými kmeny. 

Na svých cestách si nepřestal pořizovat (s pomocí prostého úhloměru) kartografické 

náčrtky povodí Amazonky, což je nejdelší řeka na světě. Z jeho náčrtků postupně 

vznikla mapa s názvem „Běh řeky Maraňonu, jinak Amazonky, od Pátera 

Samuela Fritze, misionáře Tovaryšstva Ježíšova“. Bylo to dílo, které poprvé 

zachytilo velikost Amazonky od pramene k ústí a četnost jejích vodních přítoků a 

okolí břehů. Na dlouhá léta tak tento bystrý misionář vytvořil evropskou představu o 

Amazonii. Domů se bohužel již nikdy nevrátil – zemřel v misijní stanici Jéberos  

20. března 1725. 

Jeho velké zeměpisné dílo připomínají dvě pamětní desky. Jedna v Trutnově a druhá 

stejného vzhledu, věnovaná páteru Fritzovi, je umístěna na skalním bloku u jezera 

Lauricocha, kde pramení amazonský přítok Marañon. 

 

Pro Misijní klubka z Trutnova a okolí nebo jako námět na výlet. 
V samotném Trutnově nese od roku 1997 Fritzovo jméno jedna z ulic na Středním 

Předměstí. Od 9. srpna roku 2000 připomíná trvale jeho největší odkaz – vytvoření 

první podrobné mapy řeky Amazonky – pamětní deska se vsazeným kamenem z 

peruánské osady Jéberos, kde páter Samuel Fritz prožil poslední období svého 

naplněného života. Tato deska se nachází na průčelí budovy městské knihovny na 

trutnovském Krakonošově náměstí a slavnostně ji odhalil starosta města Mgr. Ivan 

Adamec za přítomnosti emeritního arcibiskupa královéhradeckého Karla Otčenáška, 

kněze Vladimíra Janoucha – zástupce řádu jezuitů.  

http://www.trutnov.cz/nase-mesto/samuel-fritz 

 

 

 

http://www.trutnov.cz/nase-mesto/samuel-fritz


 
 

 

Podobně jako v minulém měsíci je tu pár úkolů a námětů pro další hledání 
 

1. Najděte si v atlase nebo na webových mapách město Trutnov a jezero Lauricocha. 

Zjistěte, ve které zemi leží, jaké je její hlavní město a také jakou řečí se tam můžete 

dohovořit. Také se podívejte, jaká jsou hlavní města zemí, kde pater Fritz působil. 

 

2. Pater Fritz dokázal na základě pozorování nakreslit mapu. Zkuste namalovat 

plánek své vesnice nebo města nebo alespoň čtvrti. Dokázali byste nakreslit také 

plánek vašeho domu, bytu nebo pokoje? 

 

3. Až půjdete nějakou svou obvyklou cestou, podívejte se, co je na ní zajímavého, 

zkuste si všimnout také lidí, které potkáváte a usmějte se na ně. 

 

4. Pater Fritz uměl mnoho praktických činností. Pomozte doma s nějakou prací, 

zkuste si něco vyrobit. 

 

Nezapomeňte na naši soutěž ve třech kategoriích: 

Fotografická, výtvarná a literární soutěž – podle úvodních propozic * - pošlete 

fotografii (3MB), namalujte obrázek (A3) nebo napište text (A4 ve formátu pdf) na 

téma NA CESTÁCH a pošlete do 15. 4. 2016 na adresu misie.praha@seznam.cz. 

 

 

Moc se na Vaše práce těšíme a také se těšíme na setkání v Nymburce! 

 
 

 

* Formát prací: 

Fotografie minimální velikosti 3 MB, Obrázky namalované minimálně na A3 formát 

a nafocené či naskenované, Literární díla jakéhokoliv slohového útvaru (próza i 

poezie) max. na stranu A4 ve formátu PDF. Vše vždy doplněné jménem, věkem a 

místem bydliště a jen jedno dílo v každé kategorii od jednoho dítěte, popř. může 

vzniknout i práce skupinová, ke každému tématu. (Tedy v jednom měsíci může jedno 

dítě poslat maximálně 1 fotografii, 1 obrázek a 1 text) 
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