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zásahom a osud sveta sa pokúšali prevziať celkom do
svojich rúk. A videli sme aj to, že tým sa čisto ľudský,
neúplný uhol pohľadu stal absolútnou mierou orientácie.
Drahí priatelia, dovoľte mi ešte pripojiť dve myšlienky. Sú
mnohí, ktorí rozprávajú o Bohu; v mene Boha sa ohlasuje
aj nenávisť a uskutočňuje násilie. Preto je dôležité objaviť
pravú Božiu tvár. Mudrci od východu ju našli. To znamená, že si nevytvárame akéhosi privátneho Boha, privátneho
Ježiša, ale že veríme a padáme pred tým Ježišom, ktorého
nám predstavuje Sväté písmo a ktorý sa v mohutnom zástupe veriacich, nazývaných Cirkev, zjavuje ako živý, vždy
prítomný s nami a súčasne pred nami.“

„Drahí mladí, na našej púti sme spolu s tajomnými
mudrcmi od východu dospeli k momentu, keď sa
podľa Matúšovho evanjelia fyzické putovanie týchto
mužov zavŕšilo. Ale v tejto chvíli sa pre nich začalo
iné, nové putovanie, duchovná púť, ktorá zmenila
celý ich život. Lebo oni si novonarodeného Kráľa
predstavovali celkom inak...”
Stáť oboma nohami na zemi
„Boli si istí, že Boh existuje a že je to Boh spravodlivý
a
dobrotivý. A možno počuli aj o veľkých proroctvách, ktorými izraelskí proroci predpovedali kráľa, ktorý bude v hlbokom, osobnom spoločenstve s Bohom a on v Jeho mene
znovu nastolí pôvodný poriadok sveta. Kvôli nájdeniu tohto
kráľa sa vydali na cestu. Aj keď ich azda ostatní ľudia, ktorí
zostali doma, pokladali za utopistov a rojkov, oni v skutočnosti stáli oboma nohami na zemi a vedeli, že na zmenu
sveta je nevyhnutné mať moc. Preto nemohli prisľúbené
dieťa hľadať inde ako v kráľovskom paláci

Pravá tvár Cirkvi
„Iste Cirkev možno kritizovať pre mnohé. My to vieme, a
aj sám Pán nám to povedal: Cirkev je sieť s dobrými i so
zlými rybami. Pápež Ján Pavol II., ktorý cez toľkých svätých a blahoslavených ukázal pravú tvár Cirkvi, tiež prosil
o odpustenie za všetko to zlo, čo sa v priebehu dejín stalo
vinou konania a vyjadrovania ľudí Cirkvi. Tým nám ukázal
aj náš skutočný obraz s povzbudením, aby sme sa so všetkými našimi chybami a slabosťami pridali k zástupu svätých, na ktorého začiatku stoja mudrci od východu. Cirkev
je ako jedna ľudská rodina, ale súčasne je veľkou Božou
rodinou prostredníctvom ktorej Boh vytvára priestor na
život spoločenstva a jednoty, priestor zahŕňajúci všetky
svetadiely, kultúry a národy...”

Naučiť sa Božiemu štýlu
Museli zmeniť vlastné ponímanie moci, Boha i človeka a
zároveň zmeniť aj seba samých. On proti hlučným a vládychtivým mocnárom tohto sveta stavia moc bezbrannej lásky,
ktorá na kríži – a potom opakovane v priebehu dejín – podľahne, a predsa tým buduje čosi nové, Božie, čo sa potom
postaví na odpor nespravodlivosti, a tak zakladá Božie kráľovstvo. Museli darovať seba samých – akýkoľvek menší
dar bol pre ich kráľa nedostatočný.

Z pápežovho príhovoru mladým počas vigílie vybral
Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
farár v Klčove

Absolutizácia relatívneho?
Drahí priatelia, pýtame sa, čo to všetko znamená pre nás?
Lebo všetko, čo sme práve povedali o odlišnosti Boha, ktorý
musí usmerňovať náš život, znie síce pekne, ale zostáva aj
trochu hmlisté, neurčité. Preto nám Boh daroval príklady...
Môj ctený predchodca pápež Ján Pavol II. blahorečil a svätorečil mohutný zástup osôb z raných i moderných dejín. V
storočí nedávno zavŕšenom sme prežili revolúcie, ktorých
spoločným menovateľom bolo, že vôbec nepočítali s Božím

1

ných regiónov boli srdečné i motivačné a dotkli sa aj citlivých otázok súčasnej krízy v Európskej únii. Napriek tomu,
že situácia je napätá a zložitá, pán Hudacký vyjadril názor,
že únia má stabilné korene, ale je potrebná väčšia komunikácia medzi jej členskými krajinami. Najbližšie týždne
ukážu, aký vývoj bude nasledovať. Prevzatím predsedníctva Európskej rade, Veľká Británia bude musieť riešiť krízu, ktorú čiastočne spôsobila. Nepochybne bude potrebné
zladiť ekonomické a politické záujmy členských štátov
a urobiť určité vzájomné ústupky.
Vzhľadom k tomu, že primátori miest a starostovia obcí
majú najväčšie možnosti využívať európske fondy prostredníctvom štrukturálneho a kohézneho fondu, informácie boli venované aj tejto téme. Europoslanec Ján Hudacký zdôraznil, že Slovensko má svojich zástupcov vo všetkých euroinštituciách, štrnástich poslancov v Európskom
parlamente, predstaviteľov v exekutíve, ale hlavne svojho
komisára i ďalších predstaviteľov jednotlivých direktoriátov
Európskej komisie, ktorí spolurozhodujú o vývoji Európskej
únie a tým sú širšie možnosti spolupôsobenia v prospech
Slovenska. Nabádal nás, aby sme kládli väčší dôraz na
prípravu projektov, promptnejšie reagovali na výzvy jednotlivých komisií, na druhej strane nás upozornil na možnosti
aktívneho spolupôsobenia svojimi podnetmi na dianie na
európskej úrovni.
Počas uplynulých rokov dejín Európskej únie sa overila
potrebnosť tohto zoskupenia. Napriek rozporom, ktoré
sprevádzali a sprevádzajú vývoj spoločenstva týchto členských štátov jej potrebnosť je neodškriepiteľná. Európa
potrebuje spoločnú ekonomiku i politiku. O tom sme sa
presvedčili ako účastníci už v poradí druhej návštevy centra Európskej únie na pozvanie europoslanca Jána Hudackého.

Na návšteve v hlavnom meste Európy
Príležitosť oboznámiť sa s podmienkami tvorby európskej politiky v Bruseli sme mali možnosť niektorí predstavitelia samosprávy Prešovského a Košického samosprávneho
kraja. Delegáciu zloženú z 21 starostov a primátorky mesta
Gelnica, v dňoch 21. – 23. júna, prijal poslanec Európskej
ľudovej strany – Európskych demokratov Ján Hudacký,
v hlavnom meste Európskej únie. Program vtesnaný do
časovo náročného horizontu bol bohatý na stretnutia, informácie i konfrontácie získaných poznatkov.
Napriek svojmu pracovnému zaneprázdneniu si čas na
stretnutie s nami našiel aj Komisár pre kultúru a vzdelávanie
Európskej únie, Ján Figeľ, ktorý v krátkom, neformálnom
príhovore vyzdvihol prácu prítomných hostí.
Program bol pevne stanovený a ponúkal možnosť spoznať centrum Bruselu so svojimi architektonickými skvostami, ale aj prehliadku expozície Mini Európy v rámci výstavy
Expo. Prezreli sme si prezreli makety charakteristických
stavieb jednotlivých členských štátov Európskej únie, kde sa
odzrkadľovala symbolika vzájomnej spolupatričnosti. Na
jednom mieste sa naskytol pohľad na veľkú Románsku katedrálu v Ríme, Brandenburgskú bránu, či Eiffelovu vežu.
Pre Slovensko, v tesnej blízkosti Česka, je pripravený priestor na osadenie Modrého kostolíka.
Atmosféru rokovania Európskeho parlamentu sme mali
možnosť vnímať počas návštevy rokovania jednej z komisií
parlamentu,
v hlavnej
rokovacej
sále.
Prínosom
k informovanosti bola aj návšteva Domu holandských regiónov i Domu slovenských regiónov, kde sme si so záujmom
vypočuli zámery i jednotlivé kroky pri zviditeľňovaní Slovenska i lobingu v prospech Slovenska.
Poznávací program sa prelínal so stretnutiami europoslanca Jána Hudackého a tie boli hlavným programom návštevy. Rozhovory predstaviteľov verejného života spomína-

starosta obce
Miroslav Fabian

______________________________________________________________________________________________
Niekoľko aktuálnych slov starostu

Len pár slovami chcem prispieť k debatám o niektorých problémoch samosprávy.
V súvislosti s návrhom vlády na kontrolu samosprávy Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) sa rozprúdila značná debata,
bohužiaľ často skreslená aj novinármi, ktorí majú tú veľkú moc, že môžu osloviť tisíce čitateľov, resp. poslucháčov či divákov a ovplyvňovať ich názor na tú-ktorú problematiku.
Nedávno organizoval Slovenský rozhlas anketu s odpoveďami na otázku: „Myslíte si, že starostovia a primátori by mali
byť kontrolovaní?“
Otázka vyznievala tak, ako keby si predstavitelia samosprávy robili s obecnými (verejnými prostriedkami) čo sa im zapáči, a samozrejme, najčastejšie ich pchali do vlastných vrecák. Nemali by si aj novinári uvedomiť svoj obrovský vplyv na
verejnú mienku a viac zvažovať svoje slová? Áno, aj v samospráve, tak ako všade, sa nájdu i ľudia, ktorí si dôveru nezaslúžia, ale to neznamená, že niekto nás môže takto označovať už len preto, že zastávame túto funkciu.
Ďalej chcem upozorniť občanov bývajúcich na novej ulici a zároveň poprosiť, aby osobné auta neparkovali na chodníkoch, ale na ceste. Vážení občania, začnime si vážiť majetok obce, ktorý stal toľko námahy, úsilia a nemalé finančné prostriedky. Taktiež som maximálne sklamaný z vedenia športového klubu. Zároveň aj touto cestou vyzývam celý výbor obecného športového klubu (OŠK) o seriózny záujem, veď obecný úrad aj tu vkladá nemalé finančné prostriedky. Akou cestou sa
ďalej bude uberať OŠK bude musieť výbor vysvetliť na obecnom zastupiteľstve kde bude prizvaný.
Pokiaľ má niekto z našich občanov záujem pracovať s mládežou nech príde k nám na obecný úrad, kde by sme dojednali
ďalšie podrobnosti a podmienky.
Od 5. 9. 2005 sa otvára základná škola v našej obci pre deti od 1. až do 4. ročníka. Chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému ukončeniu tejto akcie. Obecný úrad preinvestoval na úpravu priestorov do 500 tisíc korún.
A čo pripravujeme na jeseň? Po klčovskom odpuste pokračujeme s výstavbou vodovodu a kanalizácie. Začíname
z Vyšného konca od domu Jána Dzurillu zhruba po obecný úrad a druhú vetvu od hlavnej cesty smerom k mostu. Na tejto
akcii preinvestujeme peniaze z Ministerstva životného prostredia a to vo výške 3 mil. korún.
Prajem Vám príjemné prežitie odpustovej slávnosti.

Miroslav Fabian
starosta obce
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Tieto slová plné útechy patria k prvým, ktorými sa nám na Námestí sv. Petra
prihovoril Sv. Otec po svojom zvolení. On sám je toho živým svedkom, pretože Boh v ňom daroval celej Cirkvi a celému ľudstvu nového pastiera. Pokorného pastiera, ktorý je ochotný slúžiť. Pastiera, ktorý už desaťročia pozná
problémy Cirkvi a bude brániť pravdu. Pastiera, ktorý si celým srdcom ctil
a vždy vysoko vážil pápeža Jána Pavla II. 23 rokov pracoval po boku svojho
predchodcu.
Deň po svojom zvolení hovoril otvorene o pomoci Jána Pavla II.: „Zdá sa
mi, akoby som cítil jeho mocnú ruku, ako pevne drží moju, akoby som videl
jeho usmievavé oči a počul jeho slová, ktoré mi v tomto okamihu adresuje
mimoriadnym spôsobom: NEBOJ SA!“
Ľudská myseľ je úžasná. PomysliPrijímanie Ježišovho tela
Rok Eucharistie
me
si, čo všetko naša myseľ dokáže
je životne dôležité – dôležité pre
v
zlomku
sekundy: spomenúť si na
večnosť.
Aj keď to môže znieť záhadne, nová
situáciu alebo podrobnosti spred rozmluva je historickou udalosťou, , ktorá sa
kov, rýchlo sa rozhodnúť, ovládať
odohrala na kríži, no je aj sviatosťou miloszložité pohyby nášho tela, vnímať
ti, ktorá presahuje miesto a čas. Pravda,
Pri každej svätej omši
písmo na papieri a spracovať ho na
Ježišova obeta sa nikdy sa nikdy nezopakumôžeme prežívať Ježišovu
slová a vety. Jedným rozmerom mysje. Obetoval
mocnú prítomnosť,
le, ktorý nám pomáha sústrediť sa na
a keď ho prijímame,
Ježiša, je dar predstavivosti. Najradšej
On nás pozýva premeniť sa.
používame predstavivosť pri modlitbe, keď rozjímame o tom, kto je Ježiš
alebo ako sa môžeme zachovať
v
rôznych situáciách.
Keď prijímame,
Uverme, že Duch Svätý preniká
čo nám Ježiš dáva,
našu predstavivosť, keď prijímame
musíme ísť
Eucharistiu a napĺňa nás svojimi mia odovzdať to druhým tak,
losťami. Môžeme zakúsiť, ako nám
ako to chce Ježiš.
Duch Svätý otvára oči na Božiu múdrosť v Písme alebo napĺňa Ježišovou
láskou, či presviedča o Otcovom milosrdenstve.
Otče, uskutočni svoj plán
sa raz a naveky (Hebr 10, 14). No Ježiš
Dovoľme, aby nás jeho milosť
s mojím životom.
nám povedal, aby sme znovu prežívali
obnovila a pomohla nám väčšmi sa
Ukáž mi, ktorým smerom mám ísť,
obetu pri každom slávení Eucharistie (1
navzájom milovať. Láska nás spája.
Kor 11, 24). Aj my sa chceme Pána opýtať
a nauč ma, prosím,
Zakrýva naše slabosti (1 Pt 4, 8).
tak ako kedysi Mária: „Ako sa to stane?“
čas strávený s Tebou.
zjednocuje nás. Ona je to najdôležitej(Lk 1, 34). Možno nám pomôžu slová cirVymodeluj ma, Pane,
šie, čo dostávame, keď prijímame
kevných Otcov.
podľa svojich predstáv
Chlieb života.
Svätý Ján Damascénsky napísal: „Pýtate
a použi ma, ako ty chceš.
sa, ako sa môže z chleba stať Kristovo telo
a z vína Kristova krv. Hovorím vám: Zostúpi na nich Duch Svätý a vykoná veci,
A veľkonočnou hostinou
ktoré prevýšia každé slovo či myšlienku...
Baránok
Kristus sa nám stal;
Nuž vedzte, že skrze Ducha Svätého
on, nekvasený, čistý chlieb,
a v Duchu Svätom sa Pán stal človekom“
Ako pripustil svätý Ján Damascénsky,
za pokrm svoje telo dal.
možno nikdy nepochopíme tajomstvo EuVznešená, pravá obeta,
charistie. No to nám nemá brániť prijímať
ty lámeš sily pekla, zla,
milosti, ktoré z nej plynú, možno stačí
z otroctva vyslobodzuješ
veriť, že požívanie Eucharistie môže zmea
vedieš k Bohu do neba.
niť náš život.

3

bola príliš rozpálená a človek vyšiel čierny, pripálený. Bol
to prarodič Afričanov.
Pri druhom pokuse, bola pec slabo rozpálená: A vznikla
podoba praotca bielych Európanov.
Po dvoch pokusoch Pán Boh presne vedel, ako treba
rozpáliť pec a povedal: „Takého človeka som chcel, ty si
dokonalý.“ Potomkovia tohto človeka sú deti Indie. Nuž,
kto vie, koľko legiend na túto tému ešte koluje po svete.

Mojich posledných päť dolárov

Takto si vzdychol muž, ktorý svojich posledných
päť dolárov stavil na dostihy. Keď uzatváral stávku, modlil sa: „Prosím ťa, Pane, pomôž mi vyhrať.“ Keď sa dostihy začali, mužov favorit bol
v strede. „Pane,“ modlil sa, „prosím ťa, pomôž
môjmu koňovi vyhrať.“ Keď kone vbehli do poslednej zákruty, mužov kôň bol štvrtý. „Prosím
ťa, Pane,“ muž sa zúfalo modlil, „daj, nech vyhrám.“ Pri behu do cieľovej roviny sa kôň dostal
na čelo a bol v jasnej pozícii víťaza. „Vďaka ti,
Bože,“ ďakoval muž. „Teraz to už zvládnem
sám.“

Legenda
Viete, ktorá farba pleti je bohu najmilšia? Príslušníci
každej rasy si zaiste myslia, že práve tá ich. Misionár Michal hovorí túto legendu zaváňajúcu diaľkami a exotikou
východu.
Domorodí obyvatelia zvyknú tvrdiť, že nie biela, ale
hnedá pleť je človeku najprirodzenejšia. toto tvrdenie mali
podložené svojskou teóriou.
Údajne keď Boh tvoril človeka z hliny, dal ho vypáliť do
rozpálenej pece vypáliť. Keď ho vytiahol, čo videl? Pec
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Základná škola s materskou školou
sv. Jána Nepomuckého
V pondelok 5. 9. 2005 sa sv. omšou začala slávnosť VENI SANCTE a OTVORENIE NOVEJ ŠKOLY.
Sv. omšu celebroval Mons. ThDr.Štefan Sečka pomocný spišský biskup.
„Mohli by sme to jednou vetou povedať, už je to
tu, už je tu začiatok nového školského roka. Pán
Ježiš tiež učil tých, ktorí prichádzali k nemu – učeníkov, apoštolov, ľudí, lebo nie všetkým veciam
rozumeli. Rozumom sa naučíme poznávať nové

veci, aby sme rástli k múdrosti, poznaniu, aby sme sa vedeli postarať a odvďačiť rodičom.“
V homílii tak spomenul dôležitosť výchovy a vzdelávania, aby z maličkých vyrástli čestní a zodpovední ľudia.
Po obrade posviacky sa všetkým prítomným a najmä žiakom prihovorila pani riaditeľka Mgr. Miroslava Lojková:

„Po prvýkrát zasadne do školských lavíc 13 prvákov a v materskej škole máme 2 triedy, kde je prihlásených 28
detí. O výchovu a vzdelanie sa bude starať 7 pedagogických zamestnancov, z toho 4 v ZŠ – Mgr. Miroslava Lojková, Mgr. Mária Dugasová, Sr. Beáta Akimjaková, Sr. Ema Patakiová a 3 v MŠ – Daniela Koterbová, Eva Vlasková, Monika Hardoňová.
Žiakom bude poskytnutá možnosť vyučovania cudzieho jazyka a dostanú základy počítačovej gramotnosti v počítačovom krúžku. Popoludní budú mať možnosť realizácie v Základnej umeleckej škole alebo v Školskom klube.
J. A. Komenský - „Vyučovanie má srdce zušľachtiť, rozum osvietiť a človeka do života pripraviť“.“

Sv. Ján Nepomucky – patrón škol
školy
koly, oroduj za nás.
O dátume narodenia a detstve svätého Jána Nepomuckého
nie sú nijaké historické doklady. Podľa údajov z jeho neskoršieho života možno predpokladať, že sa narodil okolo roku
1350 v obci Pomuk v juhozápadných Čechách. Prímenie Nepomucký vzniklo neskorším chybným čítaním starého latinského výrazu De Pomuk (Pomucký), z ktorého sa utvoril
NEPOMUK (Nepomucký).

pražskej univerzite. Na ďalšie štúdium odišiel do Talianska
na Padovskú univerzitu , kde v roku 1387 dosiahol doktorát
cirkevného práva.
Po návrate do Prahy sa stal kanonikom Vyšehradskej kapituly. V tom čase v Čechách vládol kráľ Václav IV. syn slávneho Karola IV. Na rozdiel od svojho otca chýbala mu však
ušľachtilosť, rozvážna múdrosť ako aj úcta ku kresťanským
zásadám a cirkevným predpisom.

Priame historické dokumenty o Jánovi Nepomuckom sa
zjavujú od roku 1370, keď vyhotovuje a podpisuje úradné
listiny ako verejný notár v kancelárii pražského arcibiskupa. Až
do roku 1380 bol notárom na generálnom vikariáte pražského
arcibiskupstva. Pravdepodobne koncom tohto roku bol vysvätený za kňaza a stal sa farárom v pražskom Kostole sv.
Havla.

Jeho opakom bol pražský arcibiskup Ján z Jenštejna, ktorý
bol cirkvi oddaný služobník a vo svojej zásadovosti neváhal
vystúpiť aj voči kráľovi. Takto zákonite vznikalo napätie,
ktoré sa kráľovou neústupčivosťou stále zvyšovalo. V tejto
situácii v roku 1389 odišiel z arcibiskupstva generálny vikár a
na jeho miesto bol vymenovaný doktor cirkevného práva Ján
z Pomuku.

V roku 1381 dosiahol bakalarát (nižší akademický stupeň) na
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Vtedajší arcibiskup Ján z Jenštejna v spise z júla 1393, v
ktorom podáva správu pápežovi Bonifácovi IX., nazýva
zabitého vikára martyr sanctus – svätý mučeník. Arcibiskupov životopisec uvádza, že po smrti Jána z Pomuku sa stali
zázraky.

V roku 1393 sa situácia medzi kráľom a pražským arcibiskupstvom vyhrotila, keď bez kráľovho schválenia ( v tom čase
bol mimo Prahy) bol pražským arcibiskupom za nového opáta
benediktínskeho opátstva v Kladuboch zvolený opát Olen. Ján
z Pomuku, ktorý bol arcibiskupským generálnym vikárom,
10.marca 1393 potvrdil platnosť tejto voľby. Tento ukončený
cirkevný akt kráľa Václava po návrate do Prahy tak rozčúlil, že
sa vyhrážal smrťou arcibiskupovi a jeho úradníkom.

Tzv. Česká kronika, ktorá zachytáva udalosti z rokov 1348
– 1411 a najstarší rukopis Starých letopisov českých dávajú
do spojitosti s utopením arcibiskupovho vikára takmer úplné
vyschnutie rieky Vltavy, zapríčinené katastrofálnym suchom v roku 1393.

Arcibiskup s členmi svojho sprievodu prišiel 20. marca 1393
z Roudnice do Prahy aby s kráľom našli zmierlivé riešenie.
Namiesto toho kráľovi ozbrojenci zajali štyroch najbližších
spolupracovníkov arcibiskupa, medzi nimi aj Jána z Nepomuku a odviedli ich do mučiarne na staromestskú radnicu. Arcibiskup odišiel do Talianska odovzdať správu pápežovi.

Kroniky z polovice 15. storočia píšu o zvláštnej ochrannej
mreži okolo jeho hrobu. V polovici 16. storočia dávajú okolo
hrobu novú ozdobnú mrežu s latinsko – českým nápisom, v
ktorom sa označuje Ján ako mučeník spovedného tajomstva.
Úcta k pražskému mučeníkovi vzrástla v druhej polovici
16. storočia, keď po 140 – ročnom osihotení bol znovu
obsadený pražský arcibiskupský stolec. Postupne vznikali
rozličné maľby a sochy, ktoré už jednoznačne uvádzali Jána
Nepomuckého ako mučeníka spovedného tajomstva. Na
žiadosť pražských arcibiskupov a rakúskych panovníkov sa v
Ríme začal kanonizačný proces. V súvislosti s procesom
svätorečenia bol 16. apríla 1719 otvorený mučeníkov hrob a
vykonaná prehliadka jeho telesných pozostatkov. Všetko sa
robilo v prítomnosti úradnej komisie, v ktorej okrem očitých
svedkov a odborníkov bolo aj 5 významných lekárov. Pri
vyberaní kostí z hrobu a pri ukladaní na stôl, vypadol z lebky
hlinou obalený kus hmoty. Po jeho očistení a narezaní nožom prítomní lekári vyhlásili, že je to dobre zachovaný ľudský jazyk. Relikviu uložili do strieborného puzdra.

Zo štyroch uväznených cirkevných hodnostárov sa kráľov
záujem sústredil na Jána z Nepomuku. Sám schytil fakľu a
neuspokojil sa, až kým neprepálil nešťastnému vikárovi bok. Z
celého mučenia, ktorého sa zúčastnil kráľ je vidieť, že popri
túžbe po pomste sa za každú cenu chcel dozvedieť čosi, čo ho
zvlášť zaujímalo. Zo zachovaných dokumentov sa nedá zistiť,
čo sa vypytoval kráľ na staromestskej radnici. Očití svedkovia,
ktorí Jána prežili sa museli prísažne zaviazať, že nič neprezradia. Túto prísahu dodržali až do smrti. Faktom však ostáva, že
medzi ľudom sa rozšírila mienka, že kráľ sa chcel od vikára
Jána z Pomuku dozvedieť niečo, čo mu kráľovná mohla prezradiť iba pod pečaťou spovedného tajomstva. Kráľ sa teda
od Jána nedozvedel, čo chcel a Ján za to zaplatil životom.
Kým jeho spoločníkov prepustili na slobodu, jeho polomŕtveho vyvliekli na Karlov most a odtiaľ ho zviazaného hodili do
rieky Vltavy. Bol štvrtok 20.marca 1393 okolo deviatej hodiny večer.

V roku 1720 bol Ján Nepomucký vyhlásený za blahoslaveného. Pri opakovanej prehliadke o 6 rokov neskôr – 27.
januára 1725 zistili, že jazyk sa medzičasom zosušil a nadobudol šedohnedú farbu. Po vyňatí zo schránky však v prítomnosti 19 úradných svedkov pomaly asi do troch štvrtín
navrel a získal sviežu purpurovú farbu ako pri prvom náleze.
Jazyk uložili do zvláštneho relikviára, kde bol predmetom
úcty veriacich. Na základe týchto skutočností bol v roku
1729
Ján
Nepomucký
vyhlásený
za
svätého.

Podľa Zlatokorunskej latinskej kroniky z polovice 15. storočia bolo Jánovo telo v rieke do 17. apríla. Vtedy ho vylovili a
prechodne pochovali v blízkom Kostole svätého Kríža. Neskôr ho preniesli do Katedrály svätého Víta, kde ho pochovali v pravej bočnej lodi.
Jána z Pomuku hneď po smrti mnohí pokladali za mučeníka.
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