Výroční zpráva

Matice sv. Jana Nepomuckého, z.s.
za rok 2019

O Matici:
Dne 12. září 2008 na svátek Jména Panny Marie se sešla skupina lidí, aby založila
Matici sv. Jana Nepomuckého (MSJN). Jedná se o spolek, který chce mít až
„mateřský“ vztah k tomuto světci, patronu české země a zároveň chce usilovat
o zachování a šíření úcty k němu. Zároveň chce přispět ke zvyšování významu jeho
rodiště jako poutního místa. MSJN je zaregistrována dle Občanského zákoníku jako
zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku na KS Plzeň.
Prostřednictvím svých členů se Matice ve spolupráci s duchovní správou
Nepomuka podílí na všech akcích, které souvisejí s naším světcem. Matice
vybudovala Malé muzeum pod věžemi poutního kostela a podílela se i na obnově
Svatojánského muzea na nepomuckém arciděkanství. Dále se počítá s pořádáním
sympozií, kolokvií a dalších forem setkávání v Nepomuku, které budou věnovány
našemu největšímu rodáku. Matice chce také pomáhat všem poutníkům, kteří se
přicházejí pomodlit ke kolébce sv. Jana – od vydání publikace o sv. Janu, přes
průvodcovskou službu v nepomuckých kostelech, zajištění důstojných
upomínkových předmětů až po pomoc při zajišťování stravovacích a ubytovacích
služeb.
V zahraničí chce Matice propagovat odkaz sv. Jana formou výstav a účastí svých
členů na svatojanských poutích a slavnostech, které se konají v mnoha zemích.
Svatý Jan je nejčastěji k vidění na mostech. Most je stavba, která pojí dva břehy,
a sv.Jan je tedy jakýsi symbol spojování, jak v r.1993 na nepomucké pouti krásně
vyjádřil kardinál Meisner ve své promluvě. Matice by chtěla tuto ideu uvést do
praxe setkáváním s lidmi z jiných krajů i zemí a vytvářením nových společenství.

Základní přehled činnosti / 2019:
V úterý 19. 3. 2019 se od 18 hodin v hudebním sále v budově arciděkanství na Přesanickém
náměstí v Nepomuku došlo ke slavnostnímu odhalení skutečné podoby sv. Jana
Nepomuckého u příležitosti výročí 290 let od svatořečení nepomuckého rodáka a také
300. výročí od objevení domnělé relikvie jazyka, která vedla ke svatořečení patrně
nejznámějšího Čecha.

Účast členů Matice na akci Zasvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého v Zahorčicích dne
12.5.2019.

Spolupráce na organizaci Noci kostelů v Nepomuku dne 24.5.2019.

Spolupráce na pořádání odborné konference Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním
kontextu konané 13. a 14.5.2019 v Městském muzeu Nepomuk.

Účast na Navalis v Praze dne 15.5.2019.

Spoluorganizování církevního programu v rámci Svatojánské pouti v Nepomuku 18. –
19.5.2019.

Příprava svatojánského výročí 300 let blahořečení světce - k blížícímu se výročí 300 let od
blahořečení sv. Jana Nepomuckého v roce 2021 a jeho svatořečení v roce 2029 vypracovala
Matice Strategický plán činnosti MSJN na roky 2019-2029, který byl projednán s městem
Nepomuk, českobudějovickým biskupem a konzistoří českobudějovické diecéze. Odkaz na
dokument: http://www.msjn.cz/wp-content/uploads/2019/05/strategicky-plan-cinnosti-maticesv.docx

Uctění památky předsedy Ing. Petra Jenčíka – záměr zřízení stálé expozice s bronzovou
bustou zakládajícího předsedy Matice.

Z účetnictví:

Kontakty:
Přesanické náměstí 1
335 01 Nepomuk
Václav Česák – předseda
mob.: 607 963 422
e-mail: nepomuk.saintjohn@email.cz ; vaclav.cesak@atlas.cz
P. Jiří Špiřík – protektor, mob.: 773 122 633, e-mail: jiri.spirik@centrum.cz
č.účtu MSJN: 0743780319/0800 vedený u ČS, a.s.

