
Rodopisná revue on-line, roč. 13, 1,  2011

9

Miloslav Trnka

Genealogie prvního světce Severní Ameriky

Prachatický rodák Jan Neumann (*28. března 1811) vystudoval bohosloví v Českých Budějovicích a Praze.
Na americké pevnině působil od roku 1836 jako člen řádu redemptoristů - misionář a duchovní pastýř
přistěhovalců. Zasloužil se o rozvoj římsko-katolické církve v USA, včetně školství. Napsal zde velmi potřeb-
nou učebnici „Kleiner Katechismus“ pro výuku náboženství na farních školách. Koncil v Baltimore (1852)
tehdy řešil složité otázky výchovy dětí z mohutné evropské imigrační vlny, takže Neumannova knížečka
se v letech 1853-54 dočkala řady dalších vydání.

Filadelfský biskup J. N. Neumann zemřel 5. ledna 1860 ve věku ne-
celých 49 let a je pohřben v tamní katedrále sv. Petra a Pavla. Dne 13.
října 1963 byl blahořečen papežem Pavlem VI. v Římě a 19. června
1977 tamtéž prohlášen za svatého. Kromě zasvěcení některých kos-
telů a kaplí v zámoří dnes nesou jeho jméno i některé české instituce,
např. Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v Českých Budějovi-
cích, nebo Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

První výsledky práce na poli světcovy genealogie představil  MUDr.
Jan Antonín Mager v roce 1996 v prachatickém muzejním sborníku
Zlatá stezka. Tamtéž o rok později  Dr. Raimund Paleczek rodopisné
vědomosti  rozšířil informacemi o Neumannových předcích
z Německa a z Rakouska. Badatelskou pozornost věnoval i biskupo-
vým šumavským předkům Salzerům z Volar a Mayerům z Horní
Plané. Další zjištění o některých příslušnících Neumannova příbuzen-
stva prezentoval emeritní ředitel prachatického okresního archivu
PhDr. Václav Starý ve své monografii v roce 1997. Nové, dosud ne-
publikované údaje ke světcovým prachatickým předkům a k jeho
zdejšímu pobočnému příbuzenstvu připravil MUDr. Jan A. Mager pro
stránky časopisu Rodopisná revue on-line v létě 2010.

Přehled prací k rodu sv. Jana Neumanna:

Mager, Jan Antonín: Příspěvek k vývodu prachatických p ředků sv. Jana Neumanna .
In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea, roč. 3, 1996, s. 301-302.

Paleczek, Raimund: Světec nejen ze Šumavy . K předkům sv. Jana Neumanna. Dokumentární přílohy z Archivu města
Obernburg,  z matriky fary Obernburg, Rodokmen sv. Jana Nepomuka Neumanna.
In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea, roč. 4, 1997, s. 219-234.

Starý, Václav: Prachatice a Jan Neumann . Vydal Městský úřad Prachatice v nakladatelství galerie Nahoře, Prachatice,
1997. Kniha má 230 stránek, fotodokumentace v příloze. ISBN 80-900811-0-X.
Obsahuje zejména podrobný přehled dosud vydané životopisné literatury k osobnosti světce. Genealogii je pak věnována
III. část díla nazvaná Jan Neumann a jeho rod. Kapitoly: Jeho otec Filip Neumann, Mládí a školská léta Jana Neumanna
(1811-1824), Pobyt Jana Neumanna v Českých Budějovicích (1824-1833), Jan Neumann v Praze (1833-1835), Jan Neu-
mann opět v Prachaticích (1833-1835), Jan Neumann na cestách Evropou (1836),  Jan Neumann v USA (1836-1860):
Knězem (1836-1840), Redemptoristou (1840-1852), Biskupem (1852-1854), Cesta Evropou a návštěva rodiště (1854-
1855), Poslední léta života (1855-1860), Vystěhovalectví do Ameriky, Založení kláštera sester sv. Karla Boromejského
v Prachaticích.

Mager, Jan Antonín: Příspěvek k poznání prachatického p říbuzenstva sv. Jana N. Neumanna .
In: Rodopisná revue on-line, roč. 12, 2010, č. 5-6, s. 6-14. Dostupné na http://rodopisna-revue-on-line.wz.cz/
1.Textová část, 2. Fotopříloha, 3. Rodopisné tabulky: Tab. I. - Rozrod prachatických Salzerů, tři generace descendentů
Antona Salzera (*1712).  Tab. II. - Rozrod prachatických Wendlů, tři generace descendentů Antona Wendla (1744-1822).
Tab III. - Prachatičtí potomci Antona Miko (1776-1850), rozrod ve čtyřech generacích.
Tab. IV. - Světcovo nejbližší příbuzenstvo. Tab. V. - Prachatická rodina Mathiase Bergera (1785-1848) a Kathariny roz.
Neumann (1806-1889). Tab. VI. -  Prachatická rodina Antona Kandla (1788-1865) a Veroniky roz. Neumann (1809-1850).

Nová zajímavá sdělení  k životopisu světce přinesl Jihočeský sborník historický ve stati o podmalbách na skle,
od PhDr. Nory Jelínkové z českobudějovického muzea. Na s. 366-7 popisuje dvě jemně provedené podmalby,
které J.  Neumann vytvořil během studií na budějovickém semináři před rokem 1835 (Panna Maria s děťátkem
a Sv. Markéta s palmovou ratolestí a drakem. Barevná fotopříloha obr. 9 a 10). Autorka zmiňuje i nepříliš
známou okolnost, že Jan Neumann svými krajinkami a portréty malovanými na papíře i na skle často obdaro-
vával své příbuzné a přátele. (Jelínková, Nora: Řemeslné podmalby na skle ze sbírek Jihočeského muzea.
Jihočeský sborník historický, roč. 77-78, 2008-2009, s. 361-380.)


