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Letošní pouť ve Zvěroticích připadá na neděli 10. května. Jistě jste
už pozvali své příbuzné a známé, abyste se po roce opět sešli
a popovídali si. V loňském roce byla zrenovována kaple na návsi.
Zub času zapracoval i na dřevěném oltáři a lavičkách. I tato
oprava byla zdárně dokončena.
Chtěli bychom obnovit tradici poutí u kaple. Vy, starší občané si
jistě pamatujete, že se o pouti konala nejenom mše, ale byl
položen věnec u památníku padlých – vše za doprovodu živé
hudby. V této podobě se nám to jistě nepodaří. Chceme ale zkusit
alespoň část.
V neděli 10. května ve 14 hodin
přislíbil páter Mgr. Jan Hamberger ze Soběslavi kapli znovu vysvětit
a poté sloužit pouťovou mši. Zveme proto na toto setkání všechny
občany a jejich hosty. Nejen, že si prohlédnou vnitřek opravené
kaple, ale mohou se setkat s dalšími známými.
Často, hlavně v letních měsících, se stává, že u kaple zastavují
náhodně projíždějící auta a turisté si kapli a její okolí prohlížejí.
Je dominantou návsi a od ní je krásný výhled.
Podpořte tedy i vy, občané Zvěrotic, naší snahu.
Škoda že nevíme nic o jejím vzniku.....

Víme pouze, že kaple je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému.
Jan z Pomuku se narodil někdy kolem roku 1340 v Pomuku, který
náležel nedalekému cisterciáckému klášteru pod Zelenou Horou.
V místě, kde dnes stojí barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, stál
podle ústního podání domek, kde se Jan narodil. Janův otec Velfín
(či Welfin, Iohannes natus quondam Welflini de Pomuk) byl v
Pomuku v letech 1355 až 1367 rychtářem, o matce není nic známo.
Základní vzdělání získal zřejmě ve škole zřízené roku 1344 při farním
kostele sv. Jakuba. Další studia nejsou s jistotou doložena, dále
studoval na pražské univerzitě. Dne 20. března 1393 se brzy ráno
sešel král Václav IV. s Janem z Jenštejna. Po krátké hádce nechal král
zajmout čtyři muže z arcibiskupova doprovodu, Jana z Pomuka,
Mikuláše Puchníka, míšeňského probošta Václava Knoblocha a laika
arcibiskupského hofmistra Něpra z Roupova. Ti byli vyslýcháni na
Pražském hradě, poté na Staroměstské radnici, kde byl posléze držen
Něpr a ostatní byli přesunuti do staroměstské rychty (dnes dům
č. 12 na rohu ulic Rytířské a Na Můstku), kde byli mučeni. Jan zemřel
během tohoto mučení, ostatní byli propuštěni. Okolo deváté večer
pak bylo jeho tělo svrženo z dnešního Karlova mostu do Vltavy.
Až do průzkumů tělesných pozůstatků antropologem Emanuelem
Vlčkem se předpokládalo, že Jan zemřel utonutím, Vlček objevil
poranění hlavy, která vznikla nejspíš při mučení a vedla ke smrti
ještě před svržením do řeky.
Osudy Jana z Pomuku nekončí jeho smrtí – legenda o jeho životě
a především smrti prochází v průběhu dalších českých dějin velmi
zajímavými a vrtkavými peripetiemi.
Na neděli 10. května připadá také Svátek matek. Nezapomeňte
popřát vašim manželkám, maminkám, babičkám a prababičkám.
Udělejte jim radost několika pěknými slovy a možná i kytičkou.
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