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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
Svatý Jan Nepomuk Neumann (19. června)  

Narodil se 28. 3. 1811. Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích, 
kde vstoupil do kněžského semináře a kde také přijal nižší svěcení. Pak 
studoval teologii, filosofii a přírodní vědy v Praze. V Čechách bylo dost 
kněží, takže biskup jeho vysvěcení odložil. Neumann se už v Praze naučil 
anglicky, dopisoval si s americkými biskupy a získal jejich pozvání. Roku 
1836 se vydal pěšky do Paříže, a protože nestihl dostavník, dále do Le 
Havru, kde 20. dubna 1836 nastoupil na loď a 1. června přistál v New 
Yorku. Už 25. června jej biskup Dubois vysvětil na kněze a Neumann 
odešel jako farář do Williamsville blízko Niagarských vodopádů. Dostavěl 
místní kostel, založil školu a obcházel farnost o rozloze téměř 1500 km. 
Po noviciátu byl roku 1842 přijat do řádu v Baltimore v Marylandu, 1844 

se stal představeným domu a roku 1847 celé řádové provincie. Neustále cestoval, zakládal školy 
a kostely a roku 1851 se stal farářem v Baltimore, kde žilo mnoho imigrantů. Napsal a vydal dva 
katechismy a biblickou dějepravu. Když roku 1852 zemřel biskup ve Filadelfii, navrhl baltimorský 
arcibiskup Neumanna na toto místo a ten byl 28. března 1852 vysvěcen na biskupa. Za osm let 
svého působení založil téměř sto škol a přes 80 kostelů, reformoval kněžský seminář a velmi 
podporoval i jiné řády, které tam tehdy působily. V roce 1854 se vydal do Říma na slavnostní 
kongregaci a byl přijat v osobní audienci papežem. Na zpáteční cestě se zastavil v rodných 
Prachaticích, a i když cestu tajil, obyvatelé města mu přichystali slavné přijetí, o němž je český 
záznam v tamní matrice. Po návratu do USA se dále věnoval své práci a 5. ledna 1860 ve věku 
48 let se na ulici zhroutil a zemřel. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuk_Neumann 
 

 

Diecézní setkání ministrantů 20. - 
21. června v Klatovech 
 

Boží tělo v neděli 22. června, mše 
svatá začíná v 8 hodin. 
 

Hry bez hranic 
Minulou sobotu dobrovolníci 
nachystali různé úkoly pro rodiny. 
Úkolů bylo požehnaně. Atmosféra 

příjemná, teplota vysoká, 
stín příjemný.  
Více fotek najdete na 
stránkách farnosti. 
 

www.farnostdomazlice.cz 
 

Velký dík všem, co pomohli i 
těm co se zúčastnili. 
                            Jaromír 

K ZAMYŠLENÍ 
Pokud pozorně čteme Janovo evangelium, zvláště pak kapitoly 14. – 16., nemůže nám 
uniknout množství narážek na vztah Otce, Syna a Ducha. Ježíš o těchto vazbách mluví 
v mnoha navazujících výrocích, takže se postupně sestaví obraz milujícího Otce, který 
z nesmírné lásky nejen tvoří svět, ale dokonce dává světu svého Syna (dovoluje mu 
vstoupit na svět). Ježíš, Bůh a člověk, vstupuje do stvoření, aby ho jako dar své lásky 
přivedl k Otci. Není to uloupení světa. Je to jeho záchrana před zkázou smrti za cenu 
Kristova vlastního lidského života. Před našima očima se tak odehrává drama lásky 
Otce a Syna. A nelze nezahlédnout, že tato láska je nejen citem či emocí. Je někým! 
Je to Duch svatý. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 16.6. (1 Král 21,1-16; Mt 5,38-42) 
Komentář: Kde v mém okolí či ve vzdálené zemi se děje zvůle a násilí? Kde je třeba se 
ozvat, postavit se proti, kde je třeba pomoci? 
 
ÚTERÝ 17.6. (1 Král 21,17-29; Mt 5,43-48) 
Komentář: Netoužím se zmocnit něčeho, co mi nepatří? Neudělal jsem již něco 
takového ve svém životě, neměl bych také konat pokání? 
 
STŘEDA 18.6. (2 Král 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18) 
Komentář: Elizeus spoléhá na Hospodina, Boha Eliášova, Boha svého učitele. Kdo jsou 
ti, od kterých se (vedle vlastního poznání, četby bible, modlitby, svátostí …) dozvídám 
– nebo jsem se dozvídal – o Bohu? Jak jim mohu projevit svoji vděčnost? 
 
ČTVRTEK 19.6. Slavnost Těla a Krve Páně (Dt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17;  
Jan 6,51-58) 
Komentář: Raduj se dnes z daru Eucharistie, z daru věčného života a zůstávání v Pánu, 
které v tobě přijímání Kris-tova těla a krve posiluje… 
 
PÁTEK 20.6. (2 Král 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23) 
Komentář: Boží moc vítězí nad lidskými plány (králův potomek Joaš přežije). Pro mne 
může být tento příběh povzbuzením k důvěře v nejrůznějších těžkostech 
a protivenstvích mého života… k vytrvalému přinášení všeho toho v modlitbě před Boží 
trůn… i k vlastnímu jednání, stavícímu se proti konanému zlu. 
 
SOBOTA 21.6. (2 Kron 24,17-25; Mt 6,24-34) 
Komentář: Nevěrnost a nevděčnost ovlivňují i můj život… Kudy se tyto hříšné postoje 
dostávají do mého života? Jak být více věrný (Bohu, sám sobě, svému poslání, svým 
blízkým), jak být více vděčný (Bohu, svým blízkým)? 
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