
 

Nový Jeruzalém č. 1/2021 

Zpravodaj pro 253. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)  
ve Velkém Mezi říčí – v  úterý 12. ledna  2021  v  17 hodin. 

(Tento zpravodaj – pozvánka je psán 30. 12. 2020. Současná omezení vlády ohledně 
bohoslužeb je datováno do 10. 1. 2021.  Aktuální informace pro 12.1. 2021 budou 
k dohledání na webu farnosti Velké Mezi říčí a nebo autora tohoto zpravodaje .) 

 
Zpráva o pouti NJ a pr ůběhu stálých modliteb v Olešnici.  

V úterý 15. prosince 2020 počet věřících na mši svaté NJ nedosáhl v té době povolený 
počet účastníků bohoslužeb.  Pán Bůh zaplať za obětavou službu kněží – udílení 
svátosti smíření.  
               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. Stanislava Tomší čka  při mši svaté  NJ v Olešnici: 

Když jsem hledal společné téma dnešních biblických textů, řekl jsem si, že jedním 
z nich je NADĚJE.  Trošku se pokusím na začátek o malý vtip.  Z dnešního evangelia 
vyvstává jedno pravidlo, které u katolíků platí,  že totiž je ještě šance, že někdo ještě 
přijde. I když už jsme začali.  Protože, právě ten syn, který řekl, že se mu nechce, tak 
si to ještě třeba rozmyslí a přijde.  
Ale teď trošku vážněji.  Ta NADĚJE není lidská. Ta NADĚJE přichází od PÁNA .  A 
můžeme začít hned od počátku.  Když si vzpomeneme na Abraháma, tak v listu 
Římanům je popsáno, že Abrahám doufal, a čkoli nebylo NAD ĚJE.  Proto také tímto 
byl velmi důležitý.  Potom, když půjdeme dál, tak můžeme najít krásné texty u proroka 
Izaiáše, kde se říká, že ve jménu toho, který má p řijít bude NAD ĚJE všech národ ů.  
V žalmu 146 se můžeme modlit, že kdo s NAD ĚJÍ vzhlíží k Hospodinu svému Bohu, 
tak ten bude blažený.   V žalmu 40 se modlíme: „Pevn ě jsem DOUFAL v Hospodina 
a on vyslyšel mé volání.“  Nebo na jiném místě u Izaiáše se říká:  „Ti, kdo vkládají 
svou NAD ĚJI v Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jak o orlové, b ěží bez 
únavy, jsou bez umdlení.“   Nebo na jiném místě v žalmu 27 se říká: „Svou NAD ĚJI 
slož v Hospodina.“   A takhle bychom mohli pokračovat dalšími citáty.   
Chtěl bych jich říci ještě několik z Nového Zákona.  A to z listu Kolosanům: „V Kristu 
máme NADĚJI na Boží slávu.  To je ta NAD ĚJE,  kterou máme a kterou nám 
nikdo nem ůže vzít.   Nebo v 1. listu Timoteovi se říká: „Máme NAD ĚJI  v živém 
Bohu, který je Spasitel všech lidí.“  Když se podíváme do listu Titovi, tak tam máme: 
„Skrze jeho milost máme podíl na v ěčném život ě, k němuž se upíná naše 
NADĚJE.“   A potom to co jsme slyšeli tuto neděli nebo podobné texty: „Z NAD ĚJE se 
radujte! “ Říká svatý Pavel Římanům nebo to co jsme slyšeli teď: „Radujte se v Pánu, 
Pán je blízko.“  Zajímavé je, že první list Petrův nás vybízí, abychom byli p řipraveni 
dát odpov ěď o NADĚJI, kterou máme.  
Otázka je: „Máme tuto NAD ĚJI? Žijeme podle toho, jako ti, kdo mají NAD ĚJI?   
Když už čtu tolikeré texty Písma, vyvstává z nich jedna skutečnost – JEŽÍŠ JE NAŠE 
NADĚJE.  Jsme-li s Ježíšem – máme NAD ĚJI. NADĚJE není nějaký dobrý pocit, 
dobrá nálada, že máme nějakou jistotu. Myslím si, že v současné době všechny lidské 

jistoty berou za své. A my víme, že všechno je nejisté, ale JEŽÍŠ JE! A pro to máme 
naši NAD ĚJI   
Jeden velmi zajímavý text jsem našel v listu Soluňanům, je tam popis duchovní 
výzbroje a tam se říká: „Jste od ěni pancí řem víry a lásky a p řilbou NAD ĚJE ve 
spásu. “ Zaujalo mně to slovo přilba.  Přilbu si dáváme na hlavu. A proč?  Má chránit 
hlavu. My dnes nechodíme do války, nosíme přilbu spíš z bezpečnostních důvodů.  
Zde je to určitý obraz – přilba je n ěco co chrání naši hlavu, tedy náš rozum .  Co tím 
chci říci?  To je právě to, jaké informace přijímáme.  NADĚJE je pro  nás velmi 
důležitá.   Zvláště tehdy, když se díváme nebo posloucháme různé zprávy nebo si 
čteme zprávy, tak je důležitý postoj NAD ĚJE.  Protože bez NADĚJE nás ty zprávy 
utlu čou.   Vezmou nám chu ť a NADĚJI žít .  Ve chvíli, kdy máme tuto ctnost, tak jsme 
schopni obstát. Řekl jsem nyní skutečnost, která je mnohdy zapomínána.  NADĚJE je 
ctnost.  
Co to znamená?  NADĚJE je dar od Boha .  Kdo má víru, ten má NAD ĚJI, protože 
víra je p řesvědčení, že Bůh je .  A potom NADĚJE je to co vychází z víry.  Pokud Bůh 
je, pokud mě miluje, dá mi všechno, co potřebuji. Z VÍRY vychází také LÁSKA.  
Pokud mám VÍRU, jsem schopen konat skutky LÁSKY .  A když jsem řekl, že je to 
ctnost, znamená to, že je to také mé úsilí.  Moje i niciativa .  To znamená, že to není 
jen to, co mi Bůh dává a já proto nemusím dělat vůbec nic.  Naopak – je to také můj 
skutek.  Jak víme definice zní: dobrý návyk . To znamená, že si navykáme na to, že 
máme postoj NADĚJE.  Máme to v různých modlitbách.  Například na obraze Božího 
milosrdenství, kde máme napsáno:  „JEŽÍŠI D ŮVĚŘUJI TI!“   A mohli bychom 
doplnit i další.  Je to také postoj, který my zaujímáme.  Je to také odpověď naší víry na 
konkrétní situaci.  I v této situaci, ve které žijeme je také důležitý postoj VÍRY.  Kdy 
říkáme:  „Ježíši d ůvěřuji ti, že se o m ě postaráš. Že mi dáš všechno to, co 
pot řebuji, abych se mohl nav ěky radovat s tebou.   Abych měl NADĚJI  na spásu , 
ale také, že mi dáš všechno to co potřebuji pro život zde na zemi pro život, který zde 
žijeme.   
A potom poslední text, který chci zmínit je z listu Židům, kde se říká: „V NAD ĚJI 
máme bezpe čnou a pevnou kotvu pro život.  NAD ĚJE je to co nás ukotvuje, co 
nám dává jistotu práv ě na této zemi.  Radujme se proto a m ějme NADĚJI.  
 
Sbírka  - po zaplacení nutné režie - jsme darovali  1 500 Kč Charit ě v Poli čce. Pán 
Bůh zaplať. Poděkování patří také místnímu faráři otci Tomáši Šímovi a všem farníkům 
z Olešnice, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili. 
      A hlavně - díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ . 
 
Představení hlavního celebranta mše svaté NJ ve  Velk ém Meziříčí, kterým je P. 
Mgr. Jakub  T ůma, administrátor v Lukách nad Jihlavou a ve Vysoký ch 
Studnicích:   
Stru čné p ředstavení – v ěk, dětství, mládí, studia, p ůsobišt ě: 
Je mi 31 let. Pocházím ze čtyř dětí a celý svůj život až do nástupu do kněžského 
semináře jsem prožil v nedaleké Třebíči. Díky Bohu a výborné rodině jsem mohl prožít 
krásné dětství i mládí mezi kamarády zvláště z řad ministrantů a skautů. Maturoval 
jsem v roce 2009 na Katolickém gymnáziu v Třebíči a hned po střední škole jsem se 
přihlásil k přípravě na kněžství. Poté mě čekal rok Teologického konviktu a pět let 
studia a formace v Olomouci. Po čtvrtém ročníku Arcibiskupského kněžského semináře 
jsem byl vysvěcen na jáhna. Na kněze jsem byl vysvěcen hned po absolvování 



teologické fakulty v roce 2015. Mým prvním působištěm se stala farnost u brněnského 
kostela sv. Tomáše. Zde jsem jako farní vikář (lidově řečeno kaplan) působil celých pět 
let. Chvíli mi trvalo, než jsem si na Brno zvykl, ale později jsem si toto krásné město 
plné krásných lidí s dobrým srdcem a výborným smyslem pro humor zamiloval. Získal 
jsem zde mnoho přátel a mnoho cenných zkušeností. Od 1. srpna 2020 jsem byl 
ustanoven administrátorem farnosti v Lukách nad Jihlavou a k tomu jsem ještě dostal 
na starosti farnost ve Vysokých Studnicích a Střední odbornou školu sociální u Matky 
Boží v Jihlavě, kde bych měl působit jako školní kaplan. Vzhledem současné složité 
době mé seznamování s novým působištěm probíhá pomaleji, než bych si přál, ale i 
přesto jsem zde už díky Bohu mohl také zažít mnoho pěkného. 
Otče, co podstatného jste se v d ětství nau čil od rodi čů? 
Rodičům vděčím především za to, že mě naučili velmi jednoduše, a přitom opravdově 
mít rád Pána Boha a snažit se pomáhat druhým. Nikdy jim nebudu moci vynahradit tu 
spoustu času a pozornosti, kterou nám věnovali. Také jim jsem vděčný za příklad úcty 
a respektu vůči prarodičům a starším lidem. 
Kdo byl nebo je pro vás kn ěžským vzorem?  
Přiznám se, že vlastně asi ani nemám nějaký konkrétní kněžský vzor. Je jistě více 
kněží, kterých si velmi vážím, ale netroufl bych si zde uvádět konkrétní jména. Jako 
jeden příklad za všechny bych snad mohl uvést svého zesnulého spolubratra z farnosti 
u kostela sv. Tomáše v Brně otce Josefa Šika. 
Co považujete na služb ě kněze za nejdůležit ější a nejkrásn ější?  
BÝT S – být s Pánem a být s lidmi. 
Co může věřící člov ěk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?  
Věnovat trochu víc času modlitbě, naslouchat druhým a snažit se jim pomáhat. 
Kde vás nejvíc „tla čí boty“?   
Nikdy bych nevěřil, jaký problém mi bude dělat ranní vstávání. Také stále hledám, jak 
správně využít čas, abych nepracoval ani moc ani málo a abych neodbyl modlitbu. 
Na co se nejvíc t ěšíte?   
Nejvíc se samozřejmě těším na spočinutí v Boží náruči. 
Co Vám ud ělalo v poslední dob ě radost?  
Vždy mám velkou radost ze setkání s kamarády a s rodinou. Hlavně když spolu 
můžeme být uprostřed krásné přírody. 
Co je podle vás d ůležité pro život v rodin ě? 
Bude to znít možná trochu vznešeně, ale jsem přesvědčen, že vzorem pro rodinný 
život opravdu nemůže být nic menšího než vnitřní život samotné Nejsvětější Trojice: 
Každý se zde zcela daruje těm druhým, zároveň zde každý ty druhé bezezbytku 
přijímá v jejich jinakosti, přitom zde každý zůstává sám sebou a zároveň všichni 
dohromady vytvářejí dokonalou jednotu 
   
Přehled míst, hlavních celebrant ů, účelů a výsledk ů sbírek poutí NJ za rok 2020.  

Místo  Hl. celebrant  Úmysl sbírky  Částka K č 
Vel. Meziříčí P.J. Kupka bohoslovci  10 377 

Trpín  Mons. J. Socha Adopce na dálku, Betlém nenaro.  5 586 

Křižanov  P. V. Hejč 1. omezení bohoslužeb 2020  0 

Měřín P. J. Havelka  1. omezení bohoslužeb 2020  0 

Nové Veselí  Mons.J.Bartoš  1. omezení bohoslužeb 2020  0   

 

Žďár n/Sáz P. L. Engelmann  Vstaň a choď  9 137  

Rajhrad P. J. Dobeš Aby dobro mohlo růst  4 444 

Bohdalov  Mons. Graubner Křesťané v Iráku  13 381 

Pavlov  P.J. Plhoň  2. omezení bohoslužeb 2020  0  

Vel. Bíteš  Mons. J. Peňáz   2. omezení bohoslužeb 2020  0  

Jámy P. P. Habrovec 2. omezení bohoslužeb 2020   0  

Olešnice P. S. Tomšíček  Charita Polička       1 500   

 
2000 –    90 000 Kč     2001 – 121 400 Kč      2002 – 164 000 Kč          2003 – 189 020 Kč 
 2004 – 168 830 Kč     2005 - 178 160 Kč       2006 – 246 900 Kč          2007 – 263 681 Kč  
 2008 – 189 948 Kč     2009 - 150 948 Kč       2010 -  101 943 Kč          2011 - 161 328 Kč 
 2012 -  125 618 Kč     2013 -   90 271 Kč       2014  –  52 951 Kč          2015 –   58 691 Kč 
 2016 -    52 060 Kč     2017 -   81 650 Kč       2018  –  81 122 Kč          2019 – 104 271Kč 
 2020 –   44 425 Kč 
 
 Náš spole čný dobrý skutek  za dvacet a jeden rok konání poutí NJ – 2 717 217 Kč  
            – všem poutníkům NJ  jménem obdarovaných - Pán Bůh odm ěň a požehnej .  

 
Pozvánky (dá-li nám Pán B ůh život v dob ě „pocovidové“).  

Plán  poutí na rok  2021    15. 5.   poutní výlet r odin s d ětmi  
                                            16. – 18. 7.  – Západní Čechy V.   
                                            15. – 21. 8. -  XXI. pěší pou ť na Velehrad  
                                            11. 9.  – XVIII. pěší smírná pou ť P. MUDr. Ladislava 
Kubíčka 
 
                                  Plán poutí NJ na rok  2021:  
2021  11.(16.) březen  Křižanov 
          13. duben Měřín          12. květen      Nové Veselí        16. červen         Jimramov 
    13. červenec  Slavkovice  12. srpen Nová Ves u N. M. na M.  14.září Radostín n/Osl   
          13. říjen  Rad. Svratka       11. (16.) listopad                 14. prosinec       Olešnice        
 
   Se souhlasem místního pana fará ře je možné p řihlásit další farnosti - po řadí je 
určováno heslem – kdo d řív přijde -... ....  
 
    Srdečné pozvání na 254. pou ť NJ – ve čtvrtek 11. února  2021 v 17 hodin do 
Lysic – hl. celebrant P. Mgr. Jan Pavlí ček, kaplan u sv. Tomáše v Brn ě.   
 
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. 1. 2020. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.  
 
Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém;  Vydává: Římskokatolická farnost Rovečné, 592 65 
Rovečné 14.  
Zodpovědný redaktor: jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz, telefon: 606948970 
 
Časopis je ur čen výhradn ě pro vnit řní pot řebu farností a poutník ů NJ. 


