Životopis sv. Jana Nepomuka Neumanna
(28. 3. 1811 - 5. 1. 1860)
Sv. Jan Nepomuk Neumann je nejvýznamnějším rodákem města Prachatice.
Jan Neumann se narodil 28. března 1811 v Prachaticích na Šumavě v rodině
české matky a německého otce. Jeho tatínek Filip přišel z Obernburgu nad
Mohanem, kde se narodil v roce 1774. V Prachaticích se stal punčochářským
mistrem. Uzavřel zde první manželství s dcerou prachatického měšťana, která
však zemřela po dvou letech manželství. Filip se po čase znovu oženil s Anežkou
Lebischovou, dcerou sedlářského mistra.
Z tohoto manželství se jako čtvrtý ze sedmi dětí narodil i Jan. Ten po základní
škole v Prachaticích studoval v Českých Budějovicích a v Praze. Ovládal osm
jazyků a velmi se zajímal o botaniku a astronomii. Po studiích, protože nemohl
dosáhnout kněžského svěcení ve své diecézi pro množství kléru, se rozhodl odjet
na misie do Severní Ameriky. Ve svých 25 letech byl newyorským biskupem
vysvěcen na kněze a působil několik let mezi německými přistěhovalci u
Niagarských vodopádů.
V roce 1840 vstoupil do řádu redemptoristů založeného v roce 1732 Alfonsem
z Liguori. Sliby složil 16. 1. 1842. V letech 1847 – 1849 byl představeným celé
americké misie redemptoristů. Tehdy též uvedl do Ameriky kongregaci Chudých
školských sester Matky Boží a otevřel jim dům v Baltimore. Pro své vynikající
pastorální působení byl 1. února 1852, ve svých 41 letech, jmenován biskupem
ve Filadelfii a 28. března 1852 přijal v Baltimore biskupské svěcení.
Biskup Neumann založil 80 kostelů, kolem 100 škol a neúnavně cestoval po své
diecézi. Proslul nesmírnou horlivostí, vzdělaností, obětavostí, mírností a
skromností. Roku 1855 založil na radu papeže Pia IX. Kongregaci František
z Glenn Riddle, zaměřenou na péči o mravně ohrožená děvčata a nemocné a
později i na vyučování. Dodnes je brán jako zakladatel církevního školství v USA.
O jeho heroickém životním nasazení svědčí mimo jiné i to, že zemřel 5. ledna
1860, ve svých 49 letech, naprostým vyčerpáním na ulici cestou na poštu. Byl
pohřben v redemptoristickém kostele sv. Petra ve Filadelfii. 19. června 1977 ho
papež Pavel VI. prohlásil za svatého.
Rodiče sv. Jana N. Neumanna, Filip a Anežka, jsou pochováni
na prachatickém hřbitově. Právě k hrobu rodičů a do chrámu sv. Jakuba, kde byl
Jan pokřtěn, přijíždějí poutníci jak z Německa a Rakouska, tak i z USA.

