
Nový Jeruzalém č. 10/2015 

Zpravodaj  pro 190. prosebnou mariánskou pouť, 
která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v  Jámách – v úterý 13. října  2015  v  18 hodin . 

 
Zpráva o pouti NJ a pr ůběhu stálých modliteb  v Radostín ě. 

   V úterý 15. září přijelo a přišlo na pouť NJ do Radostína pěti autobusy, auty a pěšky asi  400 
poutníků. Svátost smíření udělovalo 7 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.                                 
               Modlitby a mši svatou jsme ob ětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém : 
1) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání  2) o věrné a obětavé spolupracovníky duchovních      
   3) o vzrůst víry v našem kraji                             4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách        
      5) o život těla a duše pro všechny počaté děti      6) na smír za hříchy celého světa 
                 Kázání P. Ing. Petra Koutského na pouti NJ  v Rados tíně: 
    Svátky Panny Marie, tak jak je v průběhu roku slavíme, nám vždy přibližují Pannu Marii a 
každý z nich nám poodhaluje něco jiného.  
   8. prosince - slavnost Panny Marie po čaté bez poskvrny prvotního h říchu , nám připomíná 
skutečnost, že Bůh od v ěčnosti vyvolil Pannu Marii  za matku svého Syna, proto ji zahrnul 
milostí.  Díky svému vyvolení je Panna Maria milostiplná  (Lk 1,28) a proto v jejím životě nemá 
místo hřích.  
   25. března máme slavnost Zvěstování Pán ě a ta nám připomíná, že Panna Maria s celou duší 
přijímá Boží v ůli za svou , cele se odevzdává Bohu, a proto andělovi říká ta známá slova: „Jsem 
služebnice Pán ě, ať se mi stane podle tvého slova!  (Lk 1,38).  V těchto slovech je skryta 
ochota a pohotovost Panny Marie, která bez jakékoliv zábrany způsobené hříchem se ztotož ňuje 
s Boží v ůlí.  Souhlasí, že bude matkou Božího Syna a navíc se plně spojuje s posláním Ježíše 
Krista.  
    31. května máme svátek Navštívení Panny Marie , ten nám připomíná návštěvu Panny Marie u 
tety Alžběty a my zde vidíme živé spole čenství víry, které se kolem Panny Marie vytvá ří.  
   1. leden slavnost Matky Boží a váno ční svátky  nám připomínají její mateřství.   Ježíš Kristus, 
ač jeden z Trojice, je skute čně jejím synem .  Díky tomuto nejpřirozenějšímu lidskému vztahu: 
matka a dítě se Maria, Matka Boží bytostně spojuje s dílem svého Syna,  proto jej celý život 
provází a proto na svatbě v galilejské Káně říká: „Ud ělejte všechno, co vám řekne.“  (Lk 2,5) 
   15. září – dnešní památka Panny Marie Bolestné  nám ukazuje její věrnost Kristu až do 
konce, až k jeho poslednímu výdechu.  
   15. srpen – slavnost Nanebevzetí Panny Marie  – nám ukazuje její oslavení, tedy i to kam náš 
život sm ěřuje. 
   Církevní otcové přirovnávají Pannu Marii k hv ězdě, nazývají ji „Hvězdou jit řní“, hvězdou, která 
ukazuje správný směr života.  Ve vesmíru skutečně vidíme jeden mimořádný jev, tam je hvězda 
Severka, která vždy ukazuje jedním sm ěrem . Tento jev je skutečně více než mimo řádný .  
Vždyť naše planeta země se neustále otáčí kolem své osy, obíhá kolem slunce, při tom se různě 
naklání….a navzdory všem pohybům, které ve vesmíru jsou, jediná hvězda Severka vždy ukazuje 
směrem k severu. Kdyby tomu tak nebylo, byli by mořeplavci na širém moři zcela bezradní, neměli 
by pevný bod, který by udával správný směr jejich plavbě.  A Panna Maria – „Hv ězda jit řní“ – 
vždy ukazuje na Krista, na toho, který dává správný  směr každému lidskému životu.  
   My, kteří žijeme na přelomu novověku a světověku máme zkušenost s vůdci nepravými , kteří 
svedli lidstvo na mnohé scestí .  Můžeme si uvědomit to, co Ježíš Kristus přináší do života. Ježíš 
přináší život, který m ůže být žitý v pravd ě a lásce , což jinde v takové šíři a plnosti skutečně 
nenajdeme.  V současné době poznáváme, že svět Islámu je tvrdý . Východní náboženství 
neznají soucít ění s trpícím člov ěkem .  Srovnejme Budhu sedícího na trůně s Ježíšem trpícím na 
kříži.  Budha sedí majestátně, za to ukřižovaný Ježíš se ztotož ňuje s utrpením každého 
člov ěka.  Tím je dána skutečnost, že východním náboženstvím není dáno soucítění s trpícím, 
proto do Indie přišla Matka Tereza , aby pečovala o nemocné a odložené ubožáky v ulicích 
Kalkaty.  Pak je zde ještě ateizmus,  který nemá odpověď na všechny otázky lidského života, a 

navíc všichni víme, že z ateizmu se zrodily dv ě ideologie , které ve XX. století přinesly dvě 
diktatury, mnoho utrpení a smrt.  Ježíš p řináší život, který m ůže být žitý v pravd ě a lásce.  
   Na Ježíši Kristu  vidíme, že on jako „Dobrý pastý ř dává život za své ovce .“ (Jan 10,10) Ježíš 
dává sám sebe, vidíme na n ěm vydanost jdoucí až do krajnosti, až na k říž.  A jeho matku 
vidíme stát pod křížem.  Maria v této těžké hodině prožívá nesmírnou bolest, slyší strašný výkřik 
svého syna:  „Bože  m ůj, Bože m ůj, pro č jsi m ě opustil?“ (Mk 15,34).  Maria vidí zkázu 
všeho. Ona v té chvíli patří mezi ty, které Ježíš nazývá: „Blahoslavení pla čící, nebo ť oni 
budou pot ěšeni.“ (Mt 5,4)  Ona v této chvíli patří mezi ty, kteří doufají i v situacích beznadějných.  
Po Kristově vzkříšení vidíme Pannu Marii ve spole čenství s apoštoly .  Kolem ní se shromažďují 
Kristovi v ěrní a spole čně se modlí .  Ona je ta, která se snaží shromáždit rozptýlené děti Boží 
kolem Ježíše Krista.  Proto ji nazýváme Ochránkyní k řesťanů, Pomocnicí k řesťanů či Matkou 
Církve.   
    Ještě jednu věc na závěr.  Krásné je vše, co člov ěka povznáší výš  – např. krásná příroda. 
Východní otcové přirovnávají Pannu Marii k diamantu .  Diamant je krásný, ač má stejné složení 
jako škaredé černé uhlí.  Ovšem diamant, na rozdíl do uhlí, se leskne a třpytí, odráží sv ětlo, 
odráží slunce .  A Panna Maria takovým diamantem skute čně je, neboť ona nám ukazuje, že i 
naše tělesnost může být prozářená Bohem.  
   Vždyť i obyčejné uhlí vlivem mohutných teplot a tlaků může být změněno, prozá řeno až ke 
kráse diamantu,  proč by i naše oby čejné lidství nemohlo být prozá řeno Boží milostí k takové 
dokonalosti, jakou vidíme u Panny Marie,  neboť na ní jako v krásném diamantu vidíme, kam 
chce B ůh přivést stvo ření.  Ovšem nic velikého není možné bez ob ěti, bez p řekonání 
velkých t ěžkostí.   V tom je pro nás příkladem, oporou a pomocí Panna Maria Bolestná, stojící 
pod křížem, doufající i v beznad ěji  a tím je nám blízká.  
    Po mši svaté - poslední slovo hlavního celebran ta, který žije a slouží na Šumav ě:  
Šumava je krásná, zamyšlená a ukazuje nám sílu víry , sílu k řesťanství.  Do první světové 
války lidé na Šumavě žili pokojn ě.  Češi i Němci společně navštěvovali poutní místa.  Lidé 
z českého Podlesí rádi putovali do Kašperských hor, do Srní, do Železné Rudy…. a obráceně 
Němci z hor rádi navštěvovali česká poutní místa v Pošumaví:  Strašín, Nicov u Plánice, dokonce 
i Svatou Horu u Příbrami….Na těchto místech se spole čně modlili, spole čně zpívali  a do dnes 
existují písně, ve kterých se jedna sloka zpívá česky a druhá německy.  Podle spisovatele Karla 
Klostermanna došlo k veliké zm ěně asi v roce 1912, kdy němečtí studenti ze severních Čech 
zdemolovali Českou besedu v Kašperských Horách, to už byl viditelný projev vznikajícího 
nacionalismu, který pozd ěji p řerostl v n ěmecký nacismus, který p řinesl dv ě světové války , 
které přinesly nesmírné utrpení a smrt milionům lidí.  Příchod Hitlera Němci i na vzdálených 
horských samotách vítali.  Ovšem brzy poté musely jejich děti narukovat do nesmyslné války, ve 
které většinou zahynuly.  Válka připravila šumavské Němce o děti, pozdě vystřízlivěli. Českému 
obyvatelstvu přinesla těžké útrapy, lidé umírali v koncentračních táborech, či prožívali jiné 
útrapy…. Poválečné události připravily německé obyvatelstvo a jejich domovy, ze kterých byli 
násilně vyhnáni.  Jejich vesnice byly často srovnány se zemí, kostely byly zničeny, kříže vyrvány 
ze země, aby byly z krajiny vymazány veškeré vzpomínky na p ůvodní obyvatelstvo .  
Následně byla Šumava rozdělena železnou oponou a trpěla vším, co tato nová epocha 
přinesla…… Proto právem můžeme říci, že historie XX. století se skutečně vryla do šumavské 
krajiny.  A dnes se zde obnovují kříže, kaple.  Dnes se znovu probouzejí k životu stará poutní 
místa, a opět se zde společně scházení, přátelsky rozmlouvají, modlí se Češi i Němci.  Nyní si 
zkusme odpovědět na jednu otázku:  Bylo by možné, aby lidé, po tak t ěžké historii, se 
dokázali sejít u jiných symbol ů než u Kristova k říže nebo u znovu postavené kaple?  Není 
to nenápadné Boží vít ězství v d ějinách?  
     Po zaplacení autobusů a nutné režie zůstalo a na pomoc domácí hospicové péči Vysočina 
jsme poslali  4 066 Kč. Pán Bůh zaplať. Poděkování patří P. Pavlovi a všem farníkům 
z Radostína, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili. Díky za každodenní 
modlitbu na  úmysly poutí NJ.  
 
Představení hlavního celebranta NJ v Jámách, kterým j e  P. Mgr. Józef Wojciech Gruba, 
SAC,  kaplan ve Fulneku, exorcista v Ostravsko-opav ské diecéze.  



Stru čné představení d ětství, mládí, studia, p ůsobišt ě…  Pocházím z početné rodiny ze severu 
Polska. Je tam nádherná krajina. Spolu se svými devíti sourozenci jsem vyrůstal a byl jsem 
vychováván na vesnici, kde měli rodiče velký statek. Do kostela, do školy, na ministrování jsme 
chodili vždy do kopečka dva kilometry. Bylo to moc fajn. Opravdu. Vyučen jsem truhlář, pak po 
delší době jsem absolvoval střední školu s maturitou, a pak cesta ke kněžství. Utíkal jsem před 
tím, možná proto, že jsem ve škole a doma skoro ze všech nejvíce zlobil. Nevím.  
 Otče co podstatného jste se v d ětství nau čil od rodi čů?   Pracovitost, rychlost, upřímnost… 
 Co bylo tím nejd ůležit ější impulsem pro rozhodnutí stát se kn ězem?   Vážně? Knězem jsem 
se nikdy nechtěl stát. Stačí…☺    Kdo byl nebo je pro vás kn ěžským vzorem?  Těch bylo 
hodně a je pořád mnoho. V dětství a dospívání mě provázel hlavně sv. Maxmilián Maria Kolbe.    
 Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?   Opravdově ji žít, a to s 
radostí a nadějí.    Co vidíte jako d ůležité, na co kladete d ůraz ve Vaší práci, ve svém život ě, 
ve farnosti?  Pro mne vždy bylo důležité, abych lidem, tedy svěřeným farníkům, ale nejen 
farníkům, naslouchal. To znamená snažit se cítit spolu s nimi. Vnímat prostě jejich touhy a 
potřeby. Velkou roli v tom hraje to, aby kněz, duchovní měl k nim osobní a důvěrný přístup. Lidé 
rychle poznají a vycítí, kterému knězi se mohou svěřit a kterému ne. Na tom je postavena 
pastorační diagnóza. Zkrátka důvěrná komunikace a osobní přístup jsou v tomto nezbytné.  
Mohl byste nám p řiblížit úmysl sbírky. Sbírku bychom rádi jako fulnečtí pallotini určili na šíření 
úcty k Božímu milosrdenství v rámci naší diecéze. Hledáme cesty a možnosti k tomu, aby se co 
nejvíce lidem dostalo nejenom informací, ale také možností setkání se s Bohem, který se k nám 
lidem sklání jako Bůh plný milosrdenství. Hlavně myslím tady na tiskoviny, materiály a projekty, 
díky kterým budeme moci lidi formovat a vést v duchu milosrdenství. Touha po Boží lásce a 
Božím doteku je v lidech čím dál hlubší. Vše sou visí s blížícím se  Jubileem milosrdenství, které 
v celé církvi letos 8. prosince slavnostně zahájí papež František. Je to obrovská výzva i šance pro 
nás všechny. Takový je cíl sbírky.        Kde vás nejvíc „tla čí boty“?   Že nemůžu jít zavolat ani 
napsat mamince, kterou Bůh vloni k sobě povolal. Cítím, že za ty roky v České republice jsem se 
trochu vzdálil své rodině.    Na co se nejvíc t ěšíte?  Na setkáni s Vámi, milí čtenáři a poutníci. Na 
viděnou na pouti NJ v Jamách.      Co Vám ud ělalo v poslední dob ě radost? No toho bylo a je 
hodně. Jednou z těch velice radostných událostí, kterou v poslední době prožívám a nosím v srdci 
je ta, že na jaře přišli za mnou (nečekaně a skoro ve stejném čase) čtyři dospělí lidé z okolních 
farností s otázkou: jestli bych je nepřipravil na svátost křtu. Čili ta moje radost pramení z toho, že 
lidé mají zájem o duchovní život. A musím říct, že z těchto setkání mam skutečně velikou radost. 
Kráčet spolu s nimi k Bohu je nádherná cesta i pro mne.  
                                                              Poděkování.  
Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli ke zdárnému průběhu 12. pěší smírné pouti P. L. 
Kubíčka z Kunštátu do Sloupu.   Celkem putovalo 75 poutníků – z mnoha farností naší vlasti 
(výčet podle počtu): Chomutov 8,  Olešnice  8,  Praha 6,   Brno  5, Bystřice n/Per 4,  Letovice  4, 
Rozsochy 4, Prosetín  3,   Velké Meziříčí 3,  Hrotovice   3,  Dalečín  2,  Boskovice 2,  Jaroměřice u 
Jevíčka 2,  Kunštát  1,  Sebranice u Litomyšle 1,   Bedřichov 1,  Lysice  1,  Radešínská Svratka 1,  
Bílina 1,  Hradec Králové 1       Křtiny   1,   Rychnov n/Kn  1,  Štěpánov n/Svr  1,  Jimramov 1, 
Olomouc 1, Znojmo 1, Úvaly u Prahy 1, Kladeruby 1, Bystré 1, Dolní Loučky 1,  Nové Veselí 1, 
Bobrová 1,  Strážek 1, Bohuňov – 1.     Počasí jsme měli – pro pěší pouť ideální.  Letos jsme 
zařadili novinku  – pro  starší a nemocné poutníky, pro které by byl velmi těžký výstup k Malému 
Chlumu a výstup přes Holešín – auto, které je vyvezlo na kopec.     Kněží, kteří s námi šli, byli od 
začátku do konce, žádáni o svátost smíření a duchovní rozhovory. Cestou jsme se pomodlili celý 
svatý růženec, zpívali písně a rozjímali slova z poslední knihy P. Ladislava Kubíčka:  O svobod ě.  
 Na faře v Doubravici a v jejím areálu jsme měli občerstvení (oblíbené a vynikající klobásky 
z Trpína a chléb z Věchňova) a vzornou obsluhu obětavých místních farníků.  Po občerstvení a 
odpočinku – v uvnitř krásném doubravickém kostele sv. Jana Křtitele nám paní spisovatelka Marie 
Svatošová  pověděla o cest ě obrácení jednoho z vrah ů P. L. Kubí čka.   Hlavním celebrantem 
mše svaté v Sloupu byl Mons. Jan Peňáz, kázal P. Jan Fatka z Prahy.  V promluvě rozjímal nad 
větou P. Marie – „Jsem služebnice Pán ě“  a povzbuzoval k obětavé službě bližním.  Před 
závěrečným požehnáním P. Alois Heger z Chomutova vydal svědectví o 15 letech, kdy mohl žít a 
čerpat z osobního p říkladu P. Ladislava Kubí čka.   Následovala tradiční poutnická tombola,  

tentokrát děti losovali pro  poutníky knížečku od P. Petra Pi ťhy o sv. Anežce.   Do svých domovů 
jsme se vydali s pozváním na 13. pěší smírnou pou ť P. Ladislava Kubí čka, která – bude – dá-
li Pán B ůh a všichni svatí – 10. zá ří 2016.  
                                                        Pozvánky.  
NEK 2015 – Brno.   Koncert Podané ruce  proběhne v pátek 16. října od 17.30 na nám. 
Svobody. Vystoupí Pavel Helan, Espé či The Tap Tap.  Doprovodné programy  se v brněnských 
kostelech uskuteční v pátek 16. odpoledne a večer, ale i v sobotu 17. po skončení hlavního 
sobotního programu, tedy odpoledne 17. října.  Hlavní mše na nám ěstí Svobody a 
eucharistický pr ůvod na Zelný trh . V sobotu 17. října 2015 budou otevřeny sektory v Brně na 
náměstí Svobody od 8 hod.; v době 9–10 hod. je p ředprogram Biskupského gymnázia ze 
Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Jana Davida, SAC  (písně, modlitby kněží, svědectví). 
Od 10.30 hod. se uskute ční mše svatá, kterou celebruje papežský legát kardi nál Paul 
Cordes, emeritní p ředseda Papežské rady Cor Unum .   Po mši svaté ve 12.30 hod. bude 
eucharistický pr ůvod , jehož čelo budou tvořit kromě otců biskupů, kněží, jáhnů a ministrantů 
také řeholní sestry, krojovaní, tedy ti, kteří v objednávce vstupenky patří do kategorii A, B, C. 
Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají za jednotlivé farnosti či komunity na 
webu:www.nek2015.cz .   Pro dny od 8. do 16. října bude připravena společná novéna, jako 
příprava; na webu NEKu by měla být ke stažení do 2. října.  Organizátoři nabízí jednoduché 
přespání v tělocvičně ve vlastním spacáku; podrobnosti budou předem přihlášeným zaslány do 
12. října 2015. Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/MbKYz9UA2k.  Podrobnější program 
hledejte na www.nek2015.cz . 
                                   P-ěší  P-outí  P-odpo řme  NEK  
V pátek 16. října  se sejdeme v 10:15 ve Sloupě u Panny Marie Bolestné  a půjdeme  16 km 
Moravským krasem s modlitbou  Rozjímavého biblického růžence. Po celou pouť doprovázejí 
kněží ze Křtin. První zastavení bude v 15:00 ve Křtinách: Korunka k Božímu milosrdenství ve 
stejnojmenné kapli a  mše sv. u hlavního oltáře. Pak setkání s dalšími poutníky (mohou vyjet 
Staré osady v 16.00 nebo v 16.15) a v 17:00 odchod ze Křtin  16 km po staré poutnické cestě 
zase s modlitbou růžence. Mezi 21:00 - 22:00 zakončíme v Husovicích  v kostele Nejsvětějšího 
Srdce Páně adorací a večerní modlitbou. Pak bude poutnický nocleh u bratří františkánů (spacáky 
a karimatky svoje), brněnští přespí doma. V sobotu 17. října bude v kostele od 7:00 -  8:00 ranní 
modlitba, adorace  a v 8 hodin odchod, takže počítáme že v 9 už budeme na náměstí Svobody na 
přípravném programu. Přihlášky: poutnik-jan@seznam.cz nebo 736529221 
 
Pouť – Sloup,  K řtiny, Vranov u Brna (autobusem)  – Neděle 18. 10. 2015. Na termín 13. 9. se 
přihlásilo 12 poutníků a tak nabízíme druhý termín  18. 10.  Program: 7,30 mše svatá v  Sloupu,  
10,30 - mše svatá ve Křtinách, možnost oběda ve Křtinách, 15 - svátostné požehnání na Vranově 
u Brna.   Je nutné se přihlásit – (přihlášky  co nejdříve, nejpozději do 10.10. 2015) u jáhna L. K 
ince.                                       
         Plán konání prosebných putovních mariánský ch poutí NJ rok  2015, 2016  
2015       prosinec   Olešnice 
2016       leden        Velké Meziříčí        únor          Měřín                 březen      Křižanov 
               duben       Rad. Svratka          květen      Bohdalov            červen      Bystřice                
               červenec  Oslavice                  srpen       Olešná               září           Pavlov 
               říjen          Jámy                      listopad                                prosinec   Olešnice 
Se souhlasem místního pana fará ře je možné p řihlásit další farnosti - po řadí je ur čováno 
heslem – kdo d řív přijde - ……..….    
Srdečně Vás zveme na 191. pou ť NJ – v pátek 13. listopadu 2015  v  18 hodin do By strého, 
hlavní celebrant – P. ThLic Jan Linhart z Hradce Kr álové.  
     Pán Bůh zaplať za Vaše dopisy a příspěvky do tohoto zpravodaje. Zprávy, oznámení, články, pozvánky 
do tohoto zpravodaje můžete posílat na níže uvedenou adresu. Uzávěrka příštího čísla je 20. 10. 2015. Po 
přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.    Zpravodaj NJ sestavuje, vydává, o Vaše modlitby 
prosí a všem čtenářům žehná –   jáhen Ladislav Kinc, 59264 Prosetín 79, tel č. 516 463 315, 606 948 970, 

731136801(církevní síť)   e.mail–kinc@biskupstvi.cz     Plakátky, zpravodaje a vše ostatní také na 
internetových stránkách: www. rovecne.farnost.cz. 


