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Jejími částmi jsou kenotaf sv. Jana stojící při vnější zdi katedrály 
sv. Víta (F. Platzer, 1763) a vitráž alegorizující řeku Vltavu 
z vestibulu stanice metra Vltavská (V. Zajíc a J. Fišera, 1983).
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slOvO úvOdem

Dne 16. května 1979 pronesl papež sv. Jan Pavel II. při 
generální audienci, že „v dějinách církve a křesťanství ni-
kdy nescházeli muži, kteří šli ve šlépějích Krista Dobrého 
pastýře. A nescházejí jistě ani dnes.“ Měl na mysli právě 
sv. Jana Nepomuckého, jehož 250. výročí kanonizace se 
tehdy slavilo. Navíc v listu adresovaném ve stejném roce 
kardinálu Františku Tomáškovi přirovnává sv. Jana ke 
světlu, které oné tragické noci 20. března 1393 „zazářilo 
v celém světě a dodnes neuhaslo.“

Týž papež také často povzbuzoval Evropu, aby se snažila 
duchovně dýchat oběma stranami plic. Na politické úrov-
ni tímto způsobem usiloval o sjednocení západní a vý-
chodní Evropy rozdělené tzv. železnou oponou. Na rovině 
křesťanské si však přál, aby si křesťané osvojovali nejen 
duchovní dědictví západní křesťanské kultury, ale také se 
seznamovali s duchovním dědictvím východních církví.

Myslím, že právě oslava odkazu sv. Jana  jakožto ryze 
západního světce se stává vhodnou příležitostí, jak se 
tato výzva může naplňovat. Ze své zkušenosti totiž vím, 
že osobnost sv. Jana a zvláště jeho sochy mají moc doko-
nale oslovovat i východní křesťany přicházející do České 
republiky. Často se tak ptají na onoho světce, jehož sochy 
zdobí českou krajinu, a jsou uchváceni jeho životem na-
tolik, že se úcta k němu začíná šířit i v jejich řadách.
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Rovněž často zaznamenávám zájem o úctu k národním 
patronům v intencích východní křesťanské spirituality 
ze strany římskokatolických věřících, kteří si oblíbili vý-
chodní obřad, stali se jeho příznivci a hledají modlitby ke 
svým českým ochráncům i ve východním stylu.

Jsem proto rád, že mohu svatojánským ctitelům do-
poručit tento studijní text akathistu neboli chvalozpěvu  
křesťanského východu k sv. Janu Nepomuckému jako na-
bídku pro obohacení jejich soukromé modlitby. Je totiž 
vhodným příkladem onoho duchovního spojení, neboť 
zpracovává svatojánskou legendu prostředky východní li-
turgické poetiky a může se stát pomyslným mostem mezi 
východními a západními křesťany.

Autor tímto akathistem navazuje na velmi úspěšný 
sborník chvalozpěvů nazvaný Akathisty k ochráncům 
země české vydaný v r. 2017. Tento sborník obsahuje akat-
histy ke svatým Ludmile, Václavovi, Vojtěchovi, Prokopo-
vi a Anežce České. A protože vznikl další text, můžeme 
doufat, že ve svém projektu bude nadále pokračovat.

K tomu přeji nejen jemu, ale i všem, kteří si tento akat-
hist oblíbí, aby se sv. Jan Nepomucký přimlouval u dob-
rotivého Boha za všechny dobré úmysly a prosby, které 
budou do této modlitby s nadějí vloženy. 

Mons. Milan Hanuš
děkan Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském
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akathist k sv. Janu nepOmuckému

kOndak i.

Tobě, svatý Jane Nepomucký, přinášíme píseň díkůvzdání, 
neboť nás svoláváš do archy Božího království, abys svůj 
lid uchránil před vodami věčné záhuby. Bdíš nad mostem 
spásy, kterým Kristus překlenul nebesa a zem. Vyprošuješ 
déšť milostí vyprahlé své zemi a stavíš hráz zvůli bezuzd-
né. Proto z vděčnosti za tvou ochranou přímluvu voláme: 
Raduj se, svatý mučedníku Jane, ochránce církve Kristovy.

ikOs i.

Naplněn odvahou tichého svědka Boží spravedlnosti sto-
jíš pevně jako neoblomná skála, o kterou se tříští vlny 
bezpráví a strastí. Svou přímluvou podpíráš utiskované, 
když zvůle mocných podlamuje moc práva. Jako sloup  
a opora pravdy stojíš nad temnými vodami svévole a svět-
lem Kristovým věrně ozařuješ ty, kteří si nade vše zamilo-
vali zákon Boží. Proto ti přinášíme tento chvalozpěv díků 
a voláme:
Raduj se, semeno zbožnosti trním neudušené.
Raduj se, ratolesti z úhoru neřestí vzešlá.
Raduj se, perlo království Božího.
Raduj se, znamení zrna hořčičného.
Raduj se, apoštole věrnosti a oddanosti.
Raduj se, skálo spravedlnosti.
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Raduj se, ochránce cti a dobré pověsti.
Raduj se, bojovníku za nedotknutelnost církve Kristovy.
Raduj se, plameni kněžské horlivosti.
Raduj se, hlubino statečné mlčenlivosti.
Raduj se, květe svatého posvěcení.
Raduj se, srdce božskou láskou planoucí.
Raduj se, svatý mučedníku Jane, ochránce církve Kristovy.

kOndak ii.

Pán tě vyvolil, abys odpůrce spravedlnosti napomínal, ukřiv-
děných se zastával, strany znesvářené jsi ke smíru provázel 
a všechny pak k spravedlnosti nejvyšší přiváděl. Proto jsi ve 
sporech nikomu nenadržoval, ale nestranně hledal pravdu 
beze lsti a podvodu. Tak ses jako spolehlivý služebník záko-
na Božího dotkl srdce lidu země české. Aleluja.

ikOs ii.

Jako věrný Kristův apoštol jsi bez ustání hlásal Slovo 
Boží, pochybující radou povzbuzoval, zarmoucené těšil, 
vrtkavé na cestě spravedlnosti utvrzoval, hříšníky napra-
voval, kající v pokání podporoval a všechny bez rozdílu 
ke Kristovu kříži přiváděl, a proto voláme:
Raduj se, otče po spravedlnosti lačnících.
Raduj se, obhájce slabých a utiskovaných.
Raduj se, útočiště opuštěných.
Raduj se, utěšiteli zarmoucených.
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Raduj se, ochránce pronásledovaných.
Raduj se, zastánce chudých a ubohých.
Raduj se, pomocníku potřebných.
Raduj se, bratře chudobných.
Raduj se, učiteli zbloudilých.
Raduj se, ochránce nevinných.
Raduj se, pomocníku mlčenlivých.
Raduj se, prostředníku smířených.
Raduj se, svatý mučedníku Jane, ochránce církve Kristovy.

kOndak iii.

Hluboká učenost, zbožnost a obratnost dobrého správce 
předurčila tě k úřadu generálního vikáře. Věrně a oddaně 
jsi pečoval o církev vykoupenou krví Kristovou a za její 
záchranu neváhal svou vlastní krev vydat jako oběť Bohu 
příjemnou. Aleluja.

ikOs iii.

Jako zástupce pastýře a učitele oddaně jsi střežil svěřené 
stádce Kristovo. Podoben věrnému ovčáckému psu vedl 
jsi odhodlaný boj proti vlkům, již trhali jednotu tajemné-
ho těla Božího. Tak ses bez ustání vystavoval mnohému 
nebezpečenství, ale Pán v tobě přivedl právo k vítězství, 
a proto voláme: 
Raduj se, zřítelnice očí biskupových.
Raduj se, obratný správce hřiven svěřených.
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kOndak xiii.

Popřej sluchu úpěnlivému volání svých služebníků, svatý 
mučedníku Jane Nepomucký, a pospěš na pomoc pro-
následovanému stádci Kristovu. Vždyť tvá spravedlnost 
zazářila jako světlo a tvůj jazyk ohlásil vítězství práva. 
Proto svou mocnou přímluvou rozežeň mračno zloby, 
pomluv a nactiutrhání, ochraňuj pečeť spravedlnosti ne-
porušenou, zastaň se slabých a bezmocných, zavlaž koře-
ny víry spasitelné a ve svornosti spoj svůj rozptýlený lid, 
abychom zbaveni všech útrap a v pokoji mohli bez ustání 
vzdávat Bohu chvály a s vděčností volat: Aleluja.

prOsebná mOdlitba

Svatý mučedníku Jane Nepomucký, ochránce práv círk-
ve a její jednoty, jako věrný a oddaný správce Pánovy vi-
nice jsi poctivě a svědomitě konal službu, ke které jsi byl 
povolán. A když pýcha nejmocnějších naplnila kalich bez-
práví a obrátila se proti pastýřům církev Kristovy, povstal 
jsi neohroženě na obranu jejich svobody a dobrého jména.

A proto se klaníme tvé oddané statečnosti a se srdcem 
zkroušeným voláme: chraň čest pravověrného stádce Kris-
tova proti pomluvám, lžím, nactiutrhání, předsudkům  
a křivdám. Vyprošuj smíření znesvářeného a rozděleného 
lidu, aby objevil společné dědictví víry a v jednotě kráčel 
v duchu a pravdě k jedinému cíli v Kristu. Pros za vladaře 
naší země a soudce jejího lidu, aby jim Pán vložil do srdce 
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touhu po spořádaném, spravedlivém, dobrém a pokojném 
životě jejich národa.

Kéž se na tvou přímluvu nad námi smiluje všemohoucí 
Bůh, zbaví nás veškerých běd, vášní a rozbrojů, ukáže nám 
co je dobré a spravedlivé a vede nás po své cestě, abychom 
zbývající čas našeho života prožili v pokoji a pokání a došli 
poznání jeho nepřístupné slávy.

Neboť on je dobrý Bůh a miluje lidi a my mu vzdáváme 
chválu, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky a na 
věky věků. Amen.
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Přibližné datum Janova narození v Nepomuku.
Notářem arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi.
Protonotářem v kanceláři generálních vikářů.
Kněžské svěcení. Jan se stává oltářníkem ve svato-
vítské katedrále. V září téhož roku byl arcibiskupem 
Janem z Jenštejna ustanoven farářem u sv. Havla na 
Starém Městě pražském.
Bakalářem právnické fakulty Pražské univerzity. Té-
hož roku jej arcibiskup jmenuje kanovníkem kapitu-
ly u sv. Jiljí a posílá na studia práv do Padovy.
Zvolen rektorem komory zaalpských studentů pa-
dovské univerzity.
Doktorská promoce. Po návratu do Prahy se Jan 
stává kanovníkem vyšehradské kapituly.
Generálním vikářem a arcijáhnem žateckým.
Vrcholí spory krále Václava IV. a arcibiskupa Jenštej-
na kauzou Kladrubského kláštera. V jeho závěru je 
Jan jakožto arcibiskupův nejbližší spolupracovník 
dne 20. března umučen pro jednotu církve a pravdě-
podobně i pro zachování zpovědního tajemství krá-
lovny Žofie. Jeho tělo bylo shozeno z Karlova mostu 
do Vltavy. Nalezeno bylo až 17. dubna a pochováno 
v kostele Povýšení sv. Kříže. Ještě téhož roku podává 
arcibiskup Jenštejn v Římě na krále žalobu.
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Přenesení ostatků do katedrály sv. Víta (asi 16. května).
V životopisu Jana z Jenštejna zmiňuje roudnický pře-
vor Petr Klarifikátor gen. vikáře Jana jako mučedníka. 
Tomáš Ebendorfer z Haselbachu v Kronice řím-
ských králů jako první zapisuje ústní tradici o Ja-
novi jako prvomučedníkovi zpovědního tajemství.
Pavel Žídek v knize Spravovna nezávisle na Eben-
dorferovi uvádí Jana jako královnina zpovědníka.
Kanovník Václav z Wolfenburka opatřuje k Jano-
vu hrobu nápis, ve kterém za datum smrti uvádí  
r. 1383. Mylná datace byla asi převzata ze zmatené-
ho zápisu akt pražské kapituly, kde byl letopočet pů-
vodně připsán zesnulému kanovníkovi Janu z Dubé.
Václav Hájek z Libočan v Kronice české na základě 
chybné interpretace dvou rozdílných datací Janovy 
smrti činí z jedné osobnosti dvě postavy: Jana Zpo-
vědníka (X1383) a generálního vikáře Jana (X1393).
Jiří Barthold Pontanus poprvé zařazuje Jana Zpo-
vědníka mezi patrony země české.
Pražský arcib. Jan Lohelius ve Vlašimské kapli sva-
tovítské katedrály zasvěcuje oltář mj. i ke cti Janově.
V Nepomuku zahájena stavba chrámu na místě Janova 
rodného domu. Tehdy je ještě zasvěcen sv. Janu Křtiteli.
Svatovítský kanovník Jan Ignác Dlouhoveský píše 
první zevrubný Janův životopis. Na něj navazuje  
v r. 1671 jezuita Bohuslav Balbín.
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Zamítnutí prvních pokusů o Janovu kanonizaci.
Na Karlově mostě je umístěna Janova socha od Jana 
Brokoffa.
Uzdravení ruky Veroniky Krebsové, které je pozdě-
ji uznáno jako zázrak Janovy přímluvy.
Pražský arcibiskup Ferdinand Khünberg zahajuje 
beatifikační proces. První slavnosti Navalis.
Zázračné zachránění Rozálie Hodánkové před utonu-
tím v řece Otavě ve Strakonicích na Janovu přímluvu.
První exhumace Janova těla, při které byla naleze-
na v ústní dutině lebeční měkká načervenalá tkáň 
označená za Janův jazyk. Nález byl lékařskou ko-
misí považován za zázračné potvrzení domněnky  
o zachování zpovědního tajemství.
Položen základní kámen Janova poutního kostela na 
Zelené Hoře. Vysvěcen byl po jeho beatifikaci.
Beatifikace papežem Inocencem XIII. (31. května).
Arcibiskup Khünberg zahajuje proces kanonizace.
Druhá exhumace Janových ostatků, při které začne 
relikvie domnělého jazyka pulzovat. Jev je považo-
ván za potvrzení Janovy svatosti.
Kanonizace papežem Benediktem XIII. (19. března).
Umístění Janova stříbrného náhrobku ve svatovít-
ské katedrále.
V římském archivu nalezena žaloba arcib. Jenštej-
na, která uvádí Janovu mučednickou smrt k r. 1393.
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Gelasius Dobner přináší na základě podrobného 
zkoumání historických pramenů první důkazy  
o totožnosti osoby Jana Zpovědníka a generálního 
vikáře Jana. Zahajuje tak mnohaletou bouřlivou 
diskusi o Janově existenci, do níž se zapojí elita čes-
ké akademické scény (mj. Josef Dobrovský, Franti-
šek Palacký, Jan Herben nebo Josef Pekař).
Po vzniku Československé republiky dochází k ničení 
památek spojených s habsburskou monarchií. Mezi 
cennými historickými díly jsou na mnoha místech 
káceny i Janovy sochy. Po r. 1989 jsou však mnohé  
z nich obnovovány a dokonce se objevují i sochy nové.
Otevřena budova Papežké koleje Nepomucenum.
V témže roce děkan P. Jan Strnad zakládá svatoján-
ské muzeum v Nepomuku. Přístupné bylo do r. 1950, 
kdy bylo komunistickým režimem zrušeno. Obnove-
no bylo r. 2015.
Antropologický průzkum Janových ostatků potvr-
zuje autentičnost životopisných údajů i mučednic-
ké smrti. Zároveň však identifikuje relikvii poklá-
danou za jazyk jako pozůstatek tkáně mozkové.
Rok sv. Jana v rámci Desetiletí duchovní obnovy.
Obnova slavností Navalis.
Brněnští antropologové vytvořili podle modelu Ja-
novy lebky pravděpodobnou rekontrukci jeho tváře. 
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Akathist je příkladem východního rozjímavého křes-
ťanského chvalozpěvu, který patří mezi velmi oblíbené 
žánry liturgické poezie.

Svou kompozicí představuje rytmizovanou prózu, která 
připomíná západní litanie. Zde jsou však doplněny o 25 
písňových slok. Ty jsou složeny z 13 kondaků vystihují-
cích téma každé části a 12 ikosů neboli písní oslavných. 
Každá část pak obsahuje variaci invokací a refrén vyjá-
dřený zvoláním „Raduj se“ (řeckou obdobou pozdravu).

Akathisty byly původně součástí večerních chval, ale po-
stupem času se proměnily v samostatnou pobožnost v 
chrámě či soukromé modlitbě.

Jejich pojmenování vychází z řeckého slova akathistos, což 
doslova znamená ne vsedě, neboli přednášený ve stoje.

Předlohou všem akathistům je mariánský akathist po-
cházející z 5. století, kdy byl zpíván jako díkůvzdání za 
zázračnou ochranu Konstantinopole.
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