
 
Svatí, kteří nás provázejí 

 

Jan Nepomuk Neumann CSsR (1811 – 1860), 19. června 
Patron: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 
Atributy: kostel, kříž, odznaky biskupské hodnosti. 
 

 Jan Neumann se narodil 28. března 1811 
v Prachaticích. Po středoškolských studiích vstoupil do 
kněžského semináře v Českých Budějovicích. Poslední 
rok teologie studoval v Praze. Velmi ho zasáhlo 
odložení kněžského svěcení na neurčito kvůli 
nadměrnému počtu kněží v českobudějovické diecézi. 
Proto se rozhodl odejít jako misionář do Ameriky a 
tam se pokusit svěcení dosáhnout. Hned po příchodu 
do New Yorku 2. července 1836 ho přijal tamější 
biskup Jean Dubois a v co nejkratším termínu mu 
udělil kněžské svěcení. Za tři dny ho pak vyslal na 

vzdálené působiště v oblasti Niagarských vodopádů. Musel překonávat 
stovky kilometrů na koni, v člunu, nebo pěšky přes neschůdné lesy, močály a 
řeky, aby mohl navštívit roztroušené domy a sídliště novousedlíků.  

V této práci poznal obětavé a hluboce duchovně založené misionáře, 
redemptoristy. Protože i on sám toužil po hlubším duchovním životě, požá-
dal o přijetí. Řeholní roucho přijal roku 1840 a již o sedm let později se stal 
představeným redemptoristů na území USA. Když zemřel ve Philadelphii 
biskup, baltimorský arcibiskup F. P. Kenrick navrhl na uprázdněný 
biskupský stolec Jana Neumanna. Biskupské svěcení přijal Jan Neumann 
dne 28. března 1852. Tou dobou byly v celé rozsáhlé diecézi pouze dvě farní 
školy. Po osmi letech jeho působení jich bylo již přes sto. Jan Neumann je 
proto právem pokládán za spoluzakladatele amerického katolického školství. 
Za osm let biskupského působení také vybudoval 80 kostelů. Roku 1856 se 
zúčastnil vyhlášení dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie v Římě 
a navštívil i svou vlast, kde ještě žil jeho otec a sourozenci. Zastavil se také 
v mateřském domě sester sv. Karla Boromejského, kde byla jeho sestra Jana 
představenou. Po návratu se znovu pustil do vyčerpávající práce. Nakonec 
zemřel na srdeční záchvat 5. ledna 1860 na ulici ve Philadelphii. Když se 
baltimorský arcibiskup Kenrick dozvěděl o jeho smrti, řekl: „Takový biskup 
jako Neumann nemohl zemřít jinak než na cestě. Jeho život byl ustavičným 
pochodem…” Beatifikace Jana Nepomuka Neumanna se uskutečnila během 
II. vatikánského koncilu 11. října 1963, svatořečen byl papežem Pavlem VI. 
19. června 1977. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí 
 skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“        (Římanům 5,5) 

 
Aktuáln ě 

∗∗∗∗∗∗∗ 
SETKÁNÍ FARNÍ RADY – ve čtvrtek 2. června 2011 od 18:30. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ROK SVATÉ ANEŽKY – 800. VÝROČÍ JEJÍHO NAROZENÍ 
Ve výroční den obláčky sv. Anežky, 11. června 2011, se koná v 10:30  
v kostele Narození Panny Marie v Doksanech poutní mše svatá, kterou bude 
celebrovat Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
POUŤ KE CTI SVATÉHO  JANA NEPOMUKA NEUMANNA 
Slavnostní bohoslužba se bude konat v Prachaticích v sobotu 18. června 
v 10:00 při příležitosti oslav 200 let od jeho narození. Lounský vikariát po-
řádá společnou pouť autobusem. Přihlaste se co nejdříve. Cena 300 Kč.  

∗∗∗∗∗∗∗ 
TIP NA LETNÍ DOVOLENOU – NOVÉ HRADY   
Klášter Božího Milosrdenství se nachází v již-
ních Čechách na samé hranici s Rakouskem. 
Původně klášter řádu Servitů nyní spravuje 
společenství papežského práva „Rodina Panny 
Marie“. Klášter disponuje ubytovací kapacitou 
61 lůžek ve 20 pokojích. Dále poskytuje 
stravování a to jak ubytovaným, tak poutníkům 
nebo turistům. V obci stojí hrad Nové Hrady, v blízkosti lze navštívit 
mariánské poutní místo Dobrá Voda (12 km), poutní kostel Nejsvětější 
Trojice u Trhových Svinů (15 km) a především poutní místo Římov (25 km) 
s unikátní křížovou cestou v krajině. Region Novohradských hor nabízí i 
mnoho zajímavých turistických cílů, např. romantické procházky Jiříkovým 
nebo Terezčiným údolím. Více viz www.klaster.cz a www.kicnovehrady.cz. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
02. 06. 2011  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  

Kostel Nejsvětější Trojice a 14. svatých Pomocníků 
– Mše svatá v 17:30. 

 
05. 06. 2011 7. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ  

Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 
 

Kostel sv. Matouše v Dobroměřicích - Mše svatá v 10:30. 
Možno si také prohlédnout překrásné gotické fresky. 

 
„Duch Páně naplňuje celý svět” 

 

12. 06. 2011  SLAVNOST  SESLÁNÍ  DUCHA  SVATÉHO 
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 
Mši svatou bude doprovázet lounský Chrámový sbor. 

 
19. 06. 2011 SLAVNOST  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE 
  Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 08:30. 
 

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

 
25. 06. 2011 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

Kostel sv. Stanislava v Měrunicích 
– Mše svatá ve 14:00. 

 
26. 06. 2011 SLAVNOST  BOŽÍHO  TĚLA 

Chrám sv. Mikuláše v Lounech 
 – Mše svatá v 8:30. Slavnostní průvod 
k oltáři a požehnání městu. 
Mši svatou bude doprovázet 
lounský Chrámový sbor. 

  Sbírka na podporu bohoslovců. 
 
   

Učící se církev 
 
Slavnost Seslání Ducha svatého: Působí Duch svatý jen v Církvi? 
 
168. Kdo patří do katolické církve?  
Všichni lidé různým způsobem patří nebo jsou zaměřeni ke katolické 
jednotě Božího lidu. Plně je začleněn do katolické církve ten, kdo má 
Kristova Ducha a je s ní spojen svazky vyznání víry, svátostí, 
církevního vedení a společenství. Pokřtění, kteří plně neuskutečňují 
tuto katolickou jednotu, jsou v určitém, i když nedokonalém 
společenství s katolickou církví. 
 

170. Jaké je spojení katolické církve 
s nekřesťanskými náboženstvími? 
Spojení je dáno společným původem a 
cílem lidského pokolení. Katolická 
církev uznává, že to, co je dobré a 
pravdivé v jiných náboženstvích, 
pochází od Boha, je paprskem jeho 
pravdy, může být přípravou k přijetí 
evangelia a vybízet k jednotě lidstva 
v Kristově církvi. 
 

171. Co znamená tvrzení: 
„Mimo církev není spásy“? 
Znamená to, že veškerá spása pochází od Krista-hlavy skrze církev, 
která je jeho tělem. Proto nemohou být spaseni ti lidé, kteří vědí, že 
Kristus založil církev a že je nezbytná ke spáse, a přesto do ní 
nevstoupí anebo v ní nevytrvají. Zároveň díky Kristu a jeho církvi 
mohou dosáhnout věčné spásy všichni ti, kdo bez vlastní viny neznají 
Kristovo evangelium a jeho církev, ale upřímně hledají Boha a pod 
vlivem milosti se snaží plnit jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu 
svědomí. 
 
 
 (zdroj Kompendium Katechismu katolické církve) 


