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vydává Matice sv. Jana Nepomuckého

Svatý S pěti hvězdami
Svaté můžeme přirovnat k hvězdám na nebi, které svítí v temnotě.
Ač se nám zdají jejich světla slabá, ve skutečnosti většina z nich září
více než naše slunce. Stačilo by se k nim přiblížit, aby to bylo zřetelné.
Bible používá symboliku světla k vyjádření hlubšího duchovního
smyslu. Světlo osvětluje naši duši, světlo nám ukazuje cestu, dává
morální základ pro lidský život.
Sv. Jan Nepomucký je uctíván jako „obránce práv církve a strážce
zpovědního tajemství“. Jeho mučednická smrt, kdy se odmítl podrobit
Václavu IV., vyjadřuje, že základ společnosti – spravedlnost a pravdu –
může dát jen Bůh, který ji zjevuje skrze církev. Prožíváme velikonoční
období, kdy čteme evangelia o vzkříšení Krista. „Přesvědčte se,…“,
utvrzuje Kristus apoštoly, aby skutečnost o vzkříšení a životě věčném
byla skrze církev hlásána všem národům a pokolením. Kdo se chce
dnes setkat se vzkříšeným Kristem, nalezne Ho v církvi a svátostech.
Pět hvězd Janovy svatozáře vyjadřuje slovo „tacui“ – mlčel jsem.
Sv. Jan Nepomucký se stal strážcem zpovědního tajemství, patronem
svědomí člověka. Mír ve světě a pokoj mezi lidmi nelze dosáhnout jen
lidskými zákony, ani mezinárodními smlouvami. Je to dar od Boha
pokornému srdci. Svátostná zpověď je účinný lék hojící rozvrácenost
současného světa.
Pokládám si otázku, co nám chce Bůh říci posledními událostmi
spojenými s covid-19? Je jasné, že svět bude jiný. Svět a jeho jistoty
zmizely, je zmatený podobně, jak to popisuje Bible u Babylónské věže.
Svatý s pěti hvězdami svým světlem dává světu šanci nebýt zmítaný
válkami, vnitřními spory či nějakou formou totality. Dává šanci najít
porozumění.
Stavět mosty mezi lidmi. I ty mají své pilíře, na kterých stojí. Dva
z nich, církev a zpověď, jsou vetkány do života sv. Jana Nepomuckého.
Chceme-li stavět mosty mezi lidmi, postavme je na těchto duchovních
principech, mocných pilířích ukotvených v Bohu.
P. Jiří Špiřík, farář nepomucký

č. 9 / květen 2021

VROUCNĚ VÍTÁN…
„Když mile máj zavítá,
plesává zbožný Čech,
po krajích vlasti všech,
zvuk zbožných písní znívá;
to ke tvé oslavě,
ó Jene z Nepomuku,
jenž přetrpěv zlou muku,
dlíš v rajském přístavě.“ (Hymnus z DMC)
V letošním roce se naše pozornost upíná k 300. výročí blahořečení sv. Jana. Náš pohled
taktéž směřuje do jeho rodiště, „ke kolébce“ tam, kde bylo jeho doma. Neboť v pravém
domově se člověk setkává s láskou rodičů, která mu dává předpoklady vyrůst ve zralého
charakterního jedince, o to více, pokud je inspirována Boží láskou. A tak i my můžeme
usednout jako poutníci doma u Velfínů a doma u Boha (zde je to oboje propojeno),
abychom: „Byli schopni pochopit – jako všichni křesťané – celou tu šířku a délku, výšku
i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích
darů.“ (Ef 3,18-19)
V blahé paměti František kardinál Tomášek při každé příležitosti neopomenul zdůraznit
nám shromážděným svůj apel: „Tam kde jsi ty křesťan, křesťanka, ať je všechno v nejlepším
pořádku!“ Svatý Jan tento podobný apel, před více než 600 lety, z úst svých rodičů, úst
Kristových také slyšel a vrchovatě ho naplnil, mocipánům navzdory!
Jak s touto skutečností naložit? Svatí jsou příklady pro náš život a přimlouvají se za nás!
Tak jděme v jejich stopách, podobně jako oni šli v těch Kristových, a prosme o jejich
přímluvu.

JN

sv.
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„Spanilý kvítku májový, Jene,
a ochránce naší české země,
drahá perlo nevinnosti
a muži velké svatosti,
Nepomucký Jene,
náš milý patrone.“

S přáním všeho dobrého, v úctě a ze srdce žehná P. Slávek Holý

tacui – mlčel JSem
Je to známé heslo vztahující se k Janu Nepomuckému a vyjadřuje jeho věrnost
k neporušitelnosti zpovědního tajemství. Ne každý je však kněz, a tak by se mohlo zdát,
že tento příklad jeho mlčenlivosti se vztahuje pouze na úzký okruh současníků – kněží.
Svatý Jan ale nejen mlčel, ale také mluvil, když bylo třeba. Jeho příklad statečnosti –
mlčet, nebo mluvit – má tak mnoho co připomenout každému člověku bez rozdílu.
Obecně jsme svědky velké inflace slova a ticho se stává velkou vzácností. Také bezduché
přizpůsobování se většině se stává jakýmsi standardem. Na jedné straně množství slov
slouží k ostouzení bližních, k šíření lží a polopravd v rámci hesla „každý má právo na
svůj názor“, na druhé straně mlčíme tam, kde by naše slovo zaznít mělo, byť nám
to způsobí nepříjemnosti. Již kniha Kazatel nás upozorňuje: „Všechno má určenou chvíli
a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas mlčet i čas mluvit.“ (Kaz 3) Schovávat se
s davem a v davu a jenom kritizovat a poukazovat na chyby nevyžaduje žádnou
statečnost. Správně mluvit, či mlčet v pravou chvíli vyžaduje sebekázeň a moudrost,
kterou člověk nalezne v tichu, rozjímání a přemýšlení tak, jak to činil sv. Jan. A z tohoto
jeho postoje k osobnímu životu a k dobru druhých bychom si mohli a měli vzít příklad.
P. Jiří Čepl

z života nepomucké farnoSti
Nepomucká farnost leží v Plzeňském kraji, ale patří do Českobudějovické diecéze. Kromě
samotné nepomucké farnosti se z jejího arciděkanství spravují také farnosti Myslív, Vrčeň,
Prádlo, Neurazy, Žinkovy, Kasejovice, Budislavice a Kotouň.
V našich farnostech se po staletí ctí památka sv. Jana. O tom svědčí nejen kostely jemu
zasvěcené, ale také řada kapliček a soch. Od 15. 5. 2021, v roce třistaletého výročí
blahořečení sv. Jana Nepomuckého bude socha tohoto světce na kruhovém objezdu
v Nepomuku vítat přijíždějící z Plzně i z Českých Budějovic. Tradiční slavné poutě nebyly
přerušeny ani za druhé sv. války. Účastnily se jich desetitisíce poutníků nejen z Čech,
ale i z Rakouska a Bavorska. Trvaly i několik dní. V roce 1993, kdy uplynulo 600 let
od umučení sv. Jana, byly v Nepomuku konány slavné poutě: 21. 3. 1993 byla slavena
bohoslužba na nepomuckém náměstí za účasti tisíce poutníků. Vyvrcholením oslav byla
Světová pouť věřících ve dnech 14. 5. – 15. 5. 1993. Této pouti se kromě poutníků zúčastnili
vrcholní představitelé církve a státní představitelé ČR. Za městem sloužil polní mši kardinál
Joachim Meisner. Po ukončení mše pozdravil všechny prezident Václav Havel.
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V předvečer svátku s. Jana (15. 5.) se v Nepomuku pravidelně konala svatojánská pobožnost
u nejstarší sochy sv. Jana na Nepomucku (z roku 1723). Nachází se ve výklenkové kapli na
hrázi Špitálského rybníka. V zápise z městské kroniky z roku 1922 se uvádí: „K této kapličce
vedeno jest vždy v předvečer pouti svatojánské dne 15. máje procesí z kostela sv. Jana. Procesí
tato jsou velice slavná za hojného účastenství domácích i vůkolních osadníků.“ Též kronika
se zmiňuje o slavném střílení z hmoždířů ke cti sv. Jana v předvečer nepomucké pouti.
Nepomučtí farníci se každoročně účastní obnovených Svatojánských slavností Navalis
v Praze. První se konaly 15. 5. 1715 při příležitosti zahájení procesu blahořečení tohoto
nejznámějšího českého světce. Od roku 2009 si můžeme tyto slavnosti opět vychutnat
v plné kráse. Procesí z katedrály každoročně zaplaví Karlův most, krátce se zastaví u sochy
sv. Jana a pokračuje do centra.
Velmi záslužnou činnost při šíření svatojánského kultu vykonává Matice sv. Jana Nepomuckého, obnovuje a udržuje svatojánské tradice. Zejména finanční a organizační zajištění
akcí poskytuje Městský úřad Nepomuk a spolek Pod Zelenou Horou. V roce třistaletého
výročí blahořečení sv. Jana úsilí všech organizátorů směřují k zajištění důstojné oslavy
tohoto výročí. V programu oslav bude slouženo mnoho mší svatých k poctě sv. Jana. První
již byla odsloužena 20. 3. 2021, následovat budou mše sv. na Zelené Hoře, dětská mše,
poutní mši sv. 16. 5. 2021 bude celebrovat Mons. Dominik kardinál Duka OP, modlitbu za
vlast povede Mons. Vlastimil Kročil za přítomnosti českých a moravských biskupů.
30. 5. 2021 se uskuteční Světová svatojánská pouť za účasti tuzemských i zahraničních
kněží z oblastí svatojánského kultu. Součástí oslav budou také společenské a kulturní akce.
Poctu sv. Janovi vyjádří koncertem i Plzeňská filharmonie v neděli 16. 5. Proběhne řada
dalších koncertů sólistů, studentů Pražské konzervatoře, souboru Univerzity Karlovy
a také koncert ke Dni matek, včetně Zelenohorské madony na Zelené Hoře. Hudební část
programu vyvrcholí 30. 5. 2021 velkolepým koncertem za účasti Evy Urbanové
a Komorního orchestru Národního divadla.
Před šesti lety vznikl pěvecký soubor Canto nepomucenum a je trvalou a platnou součástí
k poctě sv. Jana. Hudebně doprovází slavnostní bohoslužby, podílí se na Noci kostelů. Tvoří
základ velkého sboru pro provedení České mše vánoční J. J. Ryby, kterou připravuje
v posledních letech ve spolupráci s Píseckým komorním orchestrem. Na místní základní
škole úspěšně působí Dětský divadelní soubor Johánek. Ve svém repertoáru má představení
o našem slavném rodákovi Mučedník z Nepomuku, které bývá realizováno při výročích
a akcích spojených s osobností sv. Jana, např. při otevření Svatojánského muzea nebo Noci
kostelů. Od roku 2018 probíhají u příležitosti svatojánské pouti v kostele sv. Jana výstavy
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dětských výtvarných prací se svatojánskou tématikou. Letos se realizuje mezinárodní
soutěžní přehlídka dětského výtvarného projevu Svatojánské mosty. Soutěže se mohou
zúčastnit děti z České republiky a zemí, kde se nacházejí partnerská města. Hlavním
tématem je symbolika mostu mezi člověkem a Bohem, mezi lidmi i mezi národy.
Mezinárodní propojení rodiště sv. Jana – Nepomuku s partnerskými městy trvá již od roku
2009. Prvním bylo město Swalmen v Holandsku, pak následoval Kemnath – Německo,
Krupina – Slovensko, Omiš – Chorvatsko, Wisla – Polsko, Anykščiai – Litva, Sao Joao
Nepomuceno – Brazílie.
U příležitosti třistaletého výročí blahořečení budou uskutečněna dvě zahraniční turné –
do USA a Brazílie. V Brazílii se jedná o opakovanou spolupráci s partnerským městem
Sao Joao Nepomuceno, v případě USA se jedná o novou spolupráci s vlastníky svatojánských památek – kostelů. Do USA byly s předstihem odeslány do kostelů New Yorku,
St. Louis a Chicaga moderně pojaté sošky sv. Jana Nepomuckého, vytvořené sochařem
Václavem Česákem. V podstavci sošek jsou kazety s rodnou zemí sv. Jana.

V této nelehké době se obracíme o pomoc k svému rodákovi.
Prosíme sv. Jana Nepomuckého, aby obnovil mosty porozumění, smíru, lásky
a vzájemné tolerance mezi lidmi, aby jeho pět hvězd nám svítilo jako naděje.
Marie Horová, učitelka, Nepomuk

Svatý Jan

300

Čechům dán
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zázraky úcty Svato-JanSké
5. V městě Ingolstadtu v Bavořích byla manželka jistého Wilembacha jménem Maria blízká
porodu, avšak stížena jest bolestmi tak hroznými, že na radu lékařskou se dala zaopatřiti
sv. svátostmi a již blízkou smrt svou očekávala. K radě některých přátel uchýlila se ubohá
ve vší pokoře ku sv. Janu Nep. a učinila slib, že dítku svému, bude-li mužského pohlaví, dá
jméno Jan Nepomucký. Brzy potom šťastně porodila chlapečka, 16. dubna 1730. Avšak
dítko bylo velmi slabé, a dlouho vězelo mezi životem a smrtí. Tu matka poznovu s důvěrou
ku sv. Janu volala a modlitba její došla vyslyšení; dítko sesílilo a zůstalo zdrávo; i obdrželo
na křtu jméno dle svatého ochránce svého.
6. Dne 3. července 1731 byla ve Znojmě na Moravě a vůkol hrozná vichřice. Blesk uhodil
šestkrát v městě samém, tři zvoníci bleskem jsou zabiti, na šest mil ve vůkolí zničena jest
ouroda krupobitím; ve třech vesnicích blesk zapálil. Téhož dne byla také okolo Kroměříže
tak prudká bouře, že v pěti minutách blesk dvacetkrát uhodil. V takovéto bouřce jel od
Vídně ku Znojmu na poštovském voze rada královské appelace, jménem Arnold. V širém
poli překvapen jest bouřkou a krupobitím v té míře, že kočí nemohl už na kozlíku seděti,
jelikož těžké kroupy byly stříšku nad nim prolomily; tudíž utekl se kočí do vnitřní části
vozu pod střechu; ale koně, nejsouce nikým řízeni, v témž okamžení se splašili a v nejprudším letu dále s vozem pádili, tak že každé chvíle rada Arnold očekával, že se vůz
roztříští aneb i s koňmi do propasti sletí. V té úzkosti smrtelné vroucně volal ku sv. Janu
Nep. za pomoc a ochranu; i stalo se za malou chvíli, že koně se zastavili, tak že mohl uzda
opět býti zachycena a povoz šťastně do Znojma dorazil.
Vybráno z Dědictví svatojánského, číslo 64, Praha 1878
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program oSlav 300. výročí blahořečení
Sv. Jana nepomuckého
Mše svaté a církevní program v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého
a kostele sv. Jakuba Většího
 14. května 9:00 hod. poutní mše svatá kněží s účastí dětí,
celebruje P. Vítězslav Holý, kostel sv. Jana Nepomuckého
 15. května 12:00 hod. Slavnostní odhalení sochy sv. Jana nepomuckého
na kruhovém objezdu U Pyramidy
 15. května 17:00–19:30 hod. vigilie: mše svatá, Divadelní představení Mučedník
z Nepomuku, Večerní chvály – Schola u Redemptoristů z Plzně
 16. května 10:00 hod. Slavnostní poutní mše svatá, celebruje kardinál Dominik
Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, zpívá Canto nepomucenum.
TV NOE – živý přenos
 16. května 16:00 hod. modlitba k sv. Janu nepomuckému s plzeňskou filharmonií,
kostel sv. Jakuba Většího, pod záštitou Mgr. Martina Baxy, poslance Parlamentu
České republiky. TV NOE – živý přenos
 18. května 11:00 hod. modlitba za vlast, celebruje biskup Vlastimil Kročil
za přítomnosti představitelů obcí regionu
 23. května 10:00 hod. mariánská poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí
P. Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře u Nepomuku, koncert sboru Velkobor
 30. května 10:00 hod. Světová svatojánská pouť, celebruje biskup Tomáš Holub,
zpívá Canto nepomucenum
 31. května 17:21 hod. Slavnostní mše svatá na výroční den Janovy beatifikace,
zpívá chrámový sbor z Rožmitálu
Koncerty
 9. května 15:00 hod. koncert pro zázrak narození (ke dni matek)
Koncert k poctě všech maminek včetně Zelenohorské madony – pod uměleckým
vedením Pavla Tylšara, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha na Zelené hoře
u Nepomuku.
 30. května 17:00 hod. eva urbanová: open air nepomuk
Koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého v předvečer výročí blahořečení.
Koncert se koná pod záštitou manželky prezidenta republiky Ivany Zemanové.
ČT Art 20:15
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Výstavy  přednášky  putování
 8. března – 4. května velehrad vás volá – vernisáž 18. března v 18:00 hod.,
prohlídka možná přes Svatojánské muzeum, kostel sv. Jakuba Většího
 6. května 13:30 hod. Komentovaná vycházka „okolo svatých Janů“
kolik potkáme sv. Janů Nepomuckých
 6. května – 6. července diktatura vs. naděje – vernisáž 6. května v 18:00 hod.,
prohlídka možná přes Svatojánské muzeum, kostel sv. Jakuba Většího
 14. května – 30. září audiovizuální výstava fotografií Milana Demely a Pavla Jirana
na Arciděkanství v Nepomuku. Vernisáž 14. května v 18:00 hodin
 2. května – 30. září krása zrakům ukrytá. Výstava originálního mobiliáře ze zámku
Zelená Hora. U příležitosti 800 let od první písemné zmínky o Zelené Hoře. Městské
muzeum a galerie Nepomuk, pod záštitou PhDr. Marka Ženíška, Ph.D., náměstka
hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury.

hlavní mediální partner

Kazeta se zemí z rodného místa
sv. Jana Nepomuckého
pro farnost Horná Súča na Slovensku
u příležitosti jejího 250. výročí založení,
vyrobená sochařem
Václavem Česákem.

Časopis JOHáNEK vydává Matice sv. Jana Nepomuckého, Přesanické nám. 1,
335 01 Nepomuk. Časopis je neprodejný.

www.msjn.cz

