Tisková zpráva: NEPOMUCKÁ POUŤ
Nepomuk 7. 5. 2020

Nepomucká pouť, jak ji neznáme
Nepomucká pouť je pro město nejbohatší událostí celého roku. Bohatá na mše, koncerty, tradiční řemesla,
pouliční vystoupení, pouťové stánky a atrakce nebo občerstvení. Plná zážitků pro stovky lidí, zejména pro
rodiny s dětmi. Tradice poutí trvá od dob baroka a nepřerušila ji ani druhá světová válka.
Tento rok však přináší řadu změn do našich životů. Z důvodu světové pandemie koronaviru se neuskuteční
ani Nepomucká pouť, tak jak ji známe. Akce s účastí nad 30 osob jsou zakázány, a tak jedinou možností, jak si
připomenout Svatojánskou pouť, jsou mše a internetové přenosy.

Program přes internet:
15. 5. nová publikace o sv. Janu Nepomuckém zdarma ke stažení
16. 5. koncert „z obýváku“ a online prohlídka Svatojánského muzea
17. 5. mše svatá (přímý přenos)
Podrobný program s časy jednotlivých vysílání najdete na pout.nepomuk.cz.

Nepomucká pouť v modlitebním tichu
Letošní jaro nás postavilo před zcela novou zkušenost. Museli jsme se naučit žít více v tichu a oddělení od
bezprostředního kontaktu s mnoha lidmi. Nejinak tomu bude i o letošní Nepomucké pouti. Bohoslužby a
soukromé modlitby k sv. Janovi, našemu světci, však vynechat nemůžeme. K místu jeho narození bychom
měli přicházet naopak ještě častěji a s větší pokorou. Můžeme tak zažít původní pravý smysl poutí, tedy času
usebranosti, rozjímání v tichu chrámu a pokorné prosbě o přímluvu sv. Jana u Boha. Staří duchovní otcové
radí: „Nechoď na poutní slavnost v době světského hluku a zábavy, ale přijď tehdy, kdy tvoji mysl nic nebude
odvádět od modlitby k Bohu. Jen tak si vyprosíš u Boha vyslyšení svých modliteb.“

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Veřejné bohoslužby s povoleným počtem účastníků (30 osob) se budou konat takto:

Pátek 15. 5.

10.00 Malá pouť – mše svatá kněží sušicko-nepomuckého vikariátu

Sobota 16. 5.

19.00 Večer chvál, moderuje P. Tomas van Zavrel

Neděle 17. 5.

10.00 Hlavní poutní mše svatá, celebruje biskup Pavel Posád
15.30 Adorace Nejsvětější svátosti s litaniemi k sv. Janovi
16.00 Mše svatá v tradičním (latinském) ritu, celebruje P. Jakub Václav Zentner, FSSP

Hlavní nedělní mše svatá bude přenášená pomocí internetu.
K přítomnosti v kostele na bohoslužbách je nutná registrace emailem: muzeumnepomuk@bcb.cz, nebo
telefonicky: 734 435 445 (Út a Čt od 9 do 15 hodin).
Přítomnost na tradiční latinské mši svaté registrujte na stránkách fssp.cz/nepomuk2020 nebo
tel.: 603 201 149.

P. Jiří Špiřík, Římskokatolická farnost - arciděkanství Nepomuk

Svatojakubská pouť
Pokud bude situace příznivá, rádi bychom uspořádali bohatší Svatojakubskou pouť na Přesanickém náměstí a
kolem kostela sv. Jakuba v termínu 25. – 26. července 2020. A to včetně menších kolotočů a stánků
s pouťovým zbožím.

http://pout.nepomuk.cz/

