
(Dokončení ze str. 8)
Dnes víme, že jeho smrt zavinilo spíš 

politické pozadí, ale barokní legenda 
byla lidu velmi blízká. Také dle součas-
ných výzkumů víme, že nešlo o jazyk, 
ale o mozkovou tkáň. 

Mučedník se stal lidem důvěrným 
ochráncem. Jeho sochy vytvářeli ama-
térští řezbáři i slavní umělci a stály jak 
ve výklencích domů, tak zdobily kaple 
a mosty.

Díky své smrti ve Vltavě se Jan Nepo-
mucký stal patronem mostů a vod, 
kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, 
ledařů a poutníků, ochráncem proti 
povodním a proti pomluvám. 

V roce 1721 byl Jan Nepomucký 
prohlášen za blahoslaveného a v roce 
1729 za svatého.

Opat a architekt si rozuměli
Ale teď zpět do žďárského cisterciác-

kého kláštera roku 1719. Pro potvrzení 
Janovy mučednické smrti se opat roz-
hodl postavit první kostel na Moravě 
zasvěcený tomuto budoucímu světci a 
zemskému patronu. 

Opata motivovalo i to, že na Zelené 
hoře v Nepomuku stával až do husit-
ských válek klášter, kde Jan získal první 
vzdělání, a také odtud r. 1251 přišli do 
Žďáru cisterciáci. 

Opat si pro své dílo vybral česko-ital-
ského architekta Jana Blažeje Santini-
ho Aichla. Znal jej již z dřívějška. San-
tini ohromoval svým stavebním umem 
od chvíle, kdy vstoupil do služeb zbra-
slavského cisterciáckého kláštera. 

Své tělesné postižení kompenzoval 
talentem a vzděláním. Krom češtiny 
psal německy, italsky a latinsky. Velmi 
dobře ovládal geometrii a numerolo-
gii. Do svých děl rád vkládal poselství 
zašifrovaná do řeči čísel, tajných zna-
ček a symbolů.

Santiniho stavby dodnes ohromují 
odvážným technickým řešením, akus-
tikou i hrou světel. Současnost pro 
jeho styl našla název barokní gotika. 

Opat Vejmluva využil Santiniho pro-
jektu již v roce 1709 pro stavbu Dolní-

ho morového hřbitova. Nyní staviteli 
nabídl zakázku, která, aniž to oba tuši-
li, se měla stát Santiniho vrcholným a 
nejoriginálnějším dílem. 

Oba si porozuměli v symbolice i 
kabale. Architekturu kostela měly 
určovat jak symboly mučednické smr-
ti sv. Jana Nepomuckého, tak i nume-
rologie.

Geniální stavitel plánoval rychle a 
precizně, vhodné místo pro stavbu 
vybrali v blízkosti kláštera, kde se roz-
kládal Černý les. Kopec se původně 
jmenoval Strmá hora. Opat ji přejme-
noval na Zelenou horu, podobně jako 
v Janově rodišti, v Nepomuku. 

Architekt základní kámen stavby 
položil 16. května 1720 (na svátek pat-
rona) a hotový kostel byl slavnostně 
vysvěcen necelé tři roky od zahájení 
stavby 27. září 1722. Stal se hvězdou 
mezi hvězdami. 

Slavná zelenohorská procesí
Nádherný areál na Zelené hoře byl 

hned od začátku jedním z nejslavněj-
ších poutních míst na hranici, kam 

mířily tisíce lidí z Čech a Moravy. 
Jak se mj. dočteme v knize Kostel sv. 

Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
od Stanislava Mikuleho a jeho kolegů 
z Regionáního muzea, poutníci ke sv. 
Janu Nepomuckému chodívali v kro-
jích, stejně tak slavnostně byli odě-
ni rychtáři a radní, městští i klášterní 
úředníci, zástupci cechů s korouhvemi 
či myslivci panství. Poutníci ze Žďár-
ska kráčeli za nosiči korouhví svých 
kostelů, ženy a dívky nesly sochu sv. 
Marie.

Vlastní hlavní „klášterské procesí“ 
neslo korouhve svatojánského bratr-
stva v barvách bílé, žluté, modré, čer-
vené a zelené. Následovala červená, 
zlatem tkaná umbela (slunečník) a 
12 svatojánských špitálníků v bílém, s 
červeným křížem na srdcích a v bílých 
kloboucích. Fundalisté vyhrávali na 
trouby a bubny.

Za nimi kráčelo pět mužů ve fialo-
vých kanovnických oblecích nesou-
cích na ramenou černá nosítka se stří-
brnou soškou sv. Jana Nepomuckého. 
Za nimi vedli dva řeholníci mezi sebou 
nejvzácnějšího hosta slavnosti a čle-
na svatojánského bratrstva, označené-
ho na rameni křížem. Za nimi kráčel 
mnich v bílé rochetě, nesoucí velký 
stříbrný kříž, doprovázený spolubratry 
s hořícími svícemi. 

Dále šli řeholníci a pozvaný nebo 
domácí opat kláštera, nesoucí pod bal-
dachýnem monstranci. V kostele se 
konaly slavnostní mše. 

Zajímavé je, že na žďárskou pouť 
se sjíždělo i mnoho panstva, které se 
nechávalo v klášteře hostit. O pouti tu 
zasedalo k obědu i přes 80 stolovníků. 

Sláva žďárských poutí nepohasla 
ani za první republiky. V předvečer 
svátku na hrázi Konventského rybní-
ka vyhrávala kapela náboženské pís-
ně. Po setmění se v klášterské zahradě 
pořádal ohňostroj, který se odrážel na 
hladině. V údolí pod Zelenou horou a 
na klášterském mostě se konal řemesl-
ný trh, v „boudách“ se vařila polévka a 
děti se vozily na kolotočích. 
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ZRESTAUROVANÁ soška sv. Jana 
Nepomuckého na hlavním oltáři pout-
ního zelenohorského kostela.
 Zdroj: archiv Putování za Santinim

Krojovaní stoupali ke...Neděle 18. září
� 17 h. Galerie barokního umění 

ze sbírek NG Praha, zámek SV. JAN 
NEPOMUCKÝ A DALŠÍ PAT-
RONI ČESKÉ ZEMĚ V DÍLECH 
BAROKNÍCH UMĚLCŮ - předná-
ší prof. Vít Vlnas.

� 19 h. kostel sv. Jana Nepomuc-
kého SANTINI - divadelní před-
stavení pražského sdružení JEDL. 
V hl. roli držitelka ceny Thalie Lucie 
Trmíková, režie Jan Nebeský.

Sobota 24. září
� 16.30 h. kostel sv. Jana Nepo-

muckého POUTNÍ MŠE SVATÁ - 
hlavní celebrant Mons. Vojtěch Cikr-
le, emeritní biskup brněnský.

19 h Konventní rybník FLORI-
ANER SÄNGERKNABEN - kon-
cert světoznámého chlapecké-
ho sboru z kláštera Sankt Florian 
v Rakousku.

Neděle 25. září
� 9 h. Bazilika minor Nanebevzetí 

P. Marie POUTNÍ MŠE SVATÁ - P. 
Vladimír Záleský, děkan žďárský

� 15 h. kostel sv. Jana Nepomuc-
kého IKONOGRAFIE KOSTELA 
A OSOBNOST SV. JANA NEPO-
MUCKÉHO - přednáška prof. Jana 
Royta.

� 17 h. kostel sv. Jana Nepomuc-
kého FRANZ SCHUBERT: SLAV-
NOSTNÍ MŠE G-DUR - Tišnovský 
komorní orchestr a smíšený pěvecký 
sbor

Úterý 27. září
19 h. kostel sv. Jana Nepomuckého 

VOCATUS ECUMENICUS - kon-
cert mužského pěveckého sboru. 

Středa 28. září
LIDOVÁ KROJOVÁ POUŤ KE 

SV. JANU NEPOMUCKÉMU
� 10 h. Procesí z baziliky
� 11 h. Poutní mše svatá na ZH 

- za doprovodu Horácké muziky. Hl. 
celebrant P. Miroslav Herold, SJ, his-
torik, kaplan farnosti Velehrad

� 12 h. Folklór - vystoupení dět-
ských pěveckých souborů 

� 16 h. Závěrečný koncert - 
v poutním kostele

Sobota 1. října
18 h. kostel sv. Jana Nepomuckého 

TRIO VITA SONANTE - hudební 
soubor z německého Frankraichu

Neděle 2. října
16 h. kostel sv. Jana Nepomucké-

ho ŽĎÁRÁČEK - koncert dětského 
pěveckého sboru; hudební a výtvar-
ný obor ZUŠ.

 (Redakčně upraveno)

Přinášíme tipy pro vaše volné chvíle. 
Pořadatele uvádíme v úvodní závorce.

(Město Žďár n. S.)
4. 9. (13-19) park Farská humna
ALOTRIA NA HUMNECH – 

zábavné odpoledne festivalu Slavnosti 
jeřabin. Již 2. ročník dětských her z dob 
dávno minulých jako cvrnkání kuliček, 
panák nebo guma, točení káči, tluče-
ní špačků, střelba z praku ap. V dopro-
vodném programu vystoupí folklor-
ní soubor Studánka (14 h.), orchestr 
Richardband (15.15 h.), Jan Hrubec a 
jeho divadlo (17 h. ) a jako bonus hla-
votoč a kotrmelčák. Vstup na akci zdar-
ma.

(Dlouhá cesta)
4. 9. 17 h., park Farská humna VEL-

KÝ ZÁVOD MALÝCH KAČEK 
- benefiční recesistická akce. Hlavní 
cenou je Barokní pas do zámku. 

(Nábřežní terasy)
7. 9. 19 h., Nábřežní terasy JARO-

SLAV HUTKA – koncert.

(ŘK farnost Žďár 2)
16. 9. (20–22) kostel sv. Jana Nepo-

muckého NIKODÉMOVA NOC – 
Večerní chvíle rozjímání, modliteb či 
tichého duchovního rozhovoru.

(Město Žďár n. S.)
17. 9. (8 – 11.30) náměstí Republi-

ky ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH – 
Produkty lokálních výrobců.

(Město Žďár n. S.)
17. 9. (11-20.30) park Farská humna
FUTROVÁNÍ NA FARSKÝCH 

- Skvělé jídlo z kuchyní celého světa. 
Food festivalem vyvrcholí letošní Slav-
nosti jeřabin.

O dobrou zábavu se postarají kapely 
Sorry (12 h.), Martin Harich a The Tap 
Tap (15 a 19 h.), slack line exhibici a 
workshopy povede partička Slack Show 
(od 14.15) a celý večer zakončí barokní 
ohňostroj (20.15 h.)

(Kapela P. K.)
17. 9. od 14 h. parkoviště pod budo-

vou Hasičské pojišťovny
NÁRODNÍ FRONTA FEST - devá-

té jubilejno festivalu kapel ze Žďáru a 
okolí. Hudba, pivo, ráj.

(Unie šipkových organizací ČR)
23.-25. 9. Dům kultury:
pá (18-24); so (10-24); ne (10-15)
ŠIPKY - Republiková Grand Prix RGP.
V přípravě: 
2. 10. (15-16) Dům kultury
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ - HURÁ ZA 

DOBRODRUŽSTVÍM

Ostatní akce:
(Českobratrská církev evangelická)
12. 9. (16-17.30) Husova kaple, 

Kopečná 
PRACOVNÍ DEN SENÁTORA 

A LEGISLATIVA SENÁTU – bese-
da s bývalým žďárským místostarostou 
Josefem Klementem.

(Sociální služby města)
13. 9. (16-18) DSS, Dvořákova(za 

hypermarketem)
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

– Veřejná prohlídka novostavby, kde 
naleznou dočasné přístřeší lidé, co se 
ocitli v těžké životní situaci. -lko-

Kam v září za kulturou

Program oslav

SANTINI. Příběh bude zážitkem. 
Rozehraje se přímo v poutním koste-
le. V hl. rolích držitelka Thalie Lucie 
Trmíková a Miloslav König.

Zdroj: archiv Putování za Santinim


