
Nový Jeruzalém č. 2/2019 
Zpravodaj pro 230. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh)  

v Lysicích – ve st ředu 13. února 2019 v 17 hodin.  
 

Zpráva o pouti NJ a pr ůběhu stálých modliteb ve Velkém Mezi říčí. 
V úterý 15. ledna přijelo a přišlo na pouť NJ do Velkého Meziříčí čtyřmi autobusy, auty a pěšky 
asi 300 poutníků. Svátost smíření udělovalo 5 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 probošta P. Pavla Pacnera na pouti NJ ve Vel kém Mezi říčí: 
Úvod do mše svaté : Pěkně Vás vítám, před chvílí dojel poslední autobus (a v něm čtyři poutníci 
– pozn. jL), mnozí máte za sebou několik hodin cesty v tomto počasí, ale Bohu díky jsme zde, 
v tomto spole čenství, abychom se spole čně modlili. 
Promluva : Milí přátelé – z různých koutů – nejen Vysočiny, je tady krásně teplo, tady ve Velkém 
Meziříčí. To si mnozí velmi užíváme, protože nejen v Mikulov ě, ale v mnoha vašich 
farnostech takové teplo v kostelech není .  
Začnu takovou jakoby veselou vzpomínkou. Je to několik let, co jsem byl s přáteli na horách, 
v zimě v Krkonoších. Jako správní katolíci jsme vyrazili v neděli na mši svatou. Tam byl kostel na 
vršku. Neskute čná zima v n ěm byla a já jsem z ůstal s t ěmi p řáteli sed ět v lavici, tak 
nenápadn ě. Pan farář, který tam statečně přijel, celkem dlouho hovo řil. Na začátku mše, 
kázání i na konci mše, však to znáte n ěkteří, když se my kn ěží nepat řičně rozhovo říme, je 
to náro čné. A mně v té lavici byla velká zima a občas jsem ke svým kamarádům něco zašeptal 
nebo nevhodně pronesl. Po skončení té dlouhé mše svaté, když jsem zmrzlý stál před kostelem 
venku, ke mně přišla jedna z pěti místních farnic a řekla: „No vy asi nechodíte moc často do 
kostela, že?“ Tak Bohu díky, že tady máme teplo.  
Ale nebojte, nebudu mluvit dlouho a zneužívat toho, že je tady teplo. Já vás velmi obdivuji, 
mnozí máte za sebou opravdu, jak jsem slyšel mnohahodinovou cestu náročnými podmínkami, 
teď tady krásný duchovní zážitek, duchovní boj a zase cesta zpátky . Takže to není nic 
jednoduchého, máte můj obdiv.  
Začali jsme nový rok 2019 a když jsem tak přemýšlel, co bychom si měli přát, myslím si a 
vnímám to i podle sebe, že bych vám i sobě přál v tom novém roce více důvěry v Boha . Více 
důvěry v Boží milosrdenství.  Slyšeli jsme dnes evangelium o tom, že Ježíš u čil jako ten, kdo 
má moc. Ježíš má moc . Ale asi mi dáte za pravdu, že se nám někdy zdá, jako by Bůh tu svou 
moc neprojevoval v naší době a kolem nás. Někdy bychom čekali, že se ta Boží moc více ukáže. 
Někdy si říkáme, jak to Pán B ůh myslí nebo pro č nezasáhne . Častokrát máme strach. Často 
máme strach o své zdraví, o zdraví svých bližních, máme strach z toho, co nás čeká. Mnozí 
zakoušíte nelehkou tíhu samoty, opuštěnosti. Máme strach, bojíme se mnoha věcí. A já bych rád 
řekl jenom takovou krátkou myšlenku, která mě jednou moc oslovila: „Ten náš strach je často 
způsobený tím, že nedokážeme žít p řítomný okamžik. “ A když o tom mluvím, zcela upřímně 
přiznávám, že ani já to nedokážu. My buď žijeme v minulosti – vzpomínáme stále na to co 
bylo nebo co se nepoda řilo. Mnoho v ěcí z minulosti nás trápí. Anebo žijeme moc 
v budoucnosti. P řemýšlíme jen, co nás čeká, bojíme se, co bude. Jak je pro nás t ěžké žít 
přítomný okamžik.  Třeba i teď přemýšlíme, jaká bude cesta domů. Nebo přemýšlíme nad 
důležitými věcmi, které nás čekají. Jak je těžké pro nás žít přítomný okamžik – tady a te ď. A 
tak se mnohdy trápíme minulostí, trápíme se i budoucností. A uniká nám, uniká mn ě 
přítomnost, kterou nám B ůh dává . Byl jsem kdysi na exerciciích – duchovní obnově s otcem 
Karlem Satoriou – mnozí ho znáte, minimálně z televize NOE – a právě téma té duchovní 
obnovy bylo – „Žít tady a te ď“.  Jedině v přítomném okamžiku se mohu setkat  s Bohem. B ůh 

mně dává tuto chvíli, tady a te ď se s ním mohu setkat . Minulost už neovlivníme ale můžeme 
ji svěřovat Božímu milosrdenství . Často nás trápí mnohé slabosti a hříchy. Už jsme je i vyznali 
ve svátosti smíření. Zdá se mně, říkají to moudřejší lidé než já, že často ten zlý se snaží nám 
to p řipomínat a znejiš ťovat nás, abychom tolik nev ěřili v Boží odpušt ění. Ale minulost patří 
Bohu. A my chceme d ůvěřovat v Boží odpušt ění, v Boží milosrdenství . Tady a teď – v této 
chvíli se m ůžeme setkat s Bohem.  Tehdy otec Satoria říkal slova svatého Augustina , která 
jsem do té doby ani neznal – on prý řekl: „Dělej, co d ěláš.“ D ělej, co d ěláš.  To znamená – 
právě v přítomné chvíli se m ůžeš setkat s Bohem  – když umýváš nádobí, když se modlíš, 
když řídíš auto, když žiješ p řítomný okamžik . Když se setkáváš s druhým člověkem a jsi pro 
něj v tu chvíli – můžeš se setkat s Bohem. Dělej, co d ěláš .  
  Nedávno jsem se bavil s jedním pánem a on mi úplně upřímně řekl: „Víte, vy se se mnou 
bavíte, ale já vidím, že už p řemýšlíte o tom, co vás pak čeká.“ Řekl to přímo a přesně. Mluvil 
jsem s ním, ale v duchu jsem už spřádal plány, co se potom musí vykonat nebo zařídit. Žít 
přítomný okamžik, tady a te ď se mohu setkat s Bohem . Tak to bych moc přál vám i sobě do 
nového roku, abychom více důvěřovali v Bo ří milosrdenství. Minulost pat ří Bohu, 
budoucnost také pat ří Jemu, ale B ůh nám dává p řítomnou chvíli.  Přeji vám i sobě, abychom 
se ve všem, co děláme mohli setkávat s Bohem. Aby se to Augustinovo dělej, co d ěláš  mohlo 
říct i takto: „To, co d ěláš, d ělej naplno. To co d ěláš, snaž se d ělat co nejlépe, co 
nejpoctiv ěji.“ Abychom v tom p řítomném okamžiku mohli zakusit, že je B ůh s námi, že 
nás má rád.  
Po zaplacení autobusů a nutné režie jsme darovali 4 136 Kč domovu sv. Alžb ěty v Žern ůvce. 
Poděkování patří také místnímu faráři otci Pavlu Šenkyříkovi a všem farníkům z Velkého 
Meziříčí, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili. A hlavn ě - díky za 
každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ . 
 
…….Cesta k domovu (sv ědectví o jedné z mnoha cest tam a zp ět na a z pout ě NJ veVM ) 
Začalo to otázkou: A jak jste v čera dojeli? A jak to zvládly autobusy?  My jsme jeli autem se 
sousedy a nakonec se z toho stala částečně i pou ť pěší.:-) Za Zásekou stál v kopci kamión, tak 
jsme se to snažili objet na Stráneckou Zhoř. Jenže v polovině kopce jsme zapadli do závěje. 
Tlačení nepomohlo. Naštěstí se nám podařilo vycouvat zpět pod kopec. Telefonem jsme sehnali 
pomoc s traktorem, ten nám cestu prohrnul. Mezitím se již za námi seřadilo cca 7 dalších aut, 
jejichž řidiče napadla stejná objížďka. Kopec po prohrnutí se však stal klouzačkou, tak se nahoru 
dostala jen 3 auta s lepšími pneumatikami. My jsme to nebyli .:-) Po cca hodině se rozhodl 
traktorista, že nás do toho kopce vytáhne. Malý synek se vezl, my šlapali do kopce pěšky.:-) Ale 
bylo to pěkné. Po tu dobu, co jsme šlapali do kopce, přestalo sněžit a i vítr jako by odpočíval. 
Šťastně jsme dojeli a připsali si i zásluhu částečné pěší poutě.:-) Jen doufám, že vy jste měli 
méně dobrodružnou cestu a že i všechny autobusy dojely v pořádku. Moc jsme na Vás všechny 
mysleli.  Přejeme požehnané dny. 
 
Rozhovor s hlavním celebrantem pout ě NJ v Lysicích P. Mgr. Ond řejem Špindlerem, 
farářem v Sádku u Poli čky a Korouhvi  
Stru čné představení – v ěk, dětství, mládí, studia, p ůsobišt ě: Jmenuji se Ondřej Špindler, 
jsem mlád 38 let, pocházím z vesnice pod Orlickými horami nazvané Dolní Dobrouč. V třiceti 
letech mi Pán řekl: „Pojď“, a tak jsem šel. Zdolal jsem všechny hory studií, nad mnohým kroutil 
hlavou, ale nakonec jsem tu saň zvládl a otec biskup Jan Vokál shledal, že by to snad se mnou 
šlo. A tak jsem byl vysvěcen na kněze královéhradecké diecéze. Pak dva roky jsem byl 
v Pardubicích a teď sídlím a panuji v obci Sádek a Korouhev nedaleko Poličky. 
Otče, co podstatného jste se v d ětství nau čil od rodi čů?  Že za každým dobrým dílem stojí 
spousta práce, že bitvy se vyhrávají slabostí a že lidské srdce je nakloněno k sebeklamu.  
Co bylo tím nejd ůležit ější impulsem pro rozhodnutí stát se kn ězem? Srdcem uvěřit, uslyšet 
a mít odvahu vykročit na bojiště s ďáblem. Takže impuls byl Duch svatý, který mě uschopnil. 
Kdo byl nebo je pro vás kn ěžským vzorem?  Každý kněz, bohoslovec či chlapec zamýšlející 
se nad kněžstvím musí vidět žitou kněžskou víru. Někdo potřebuje vidět chytrého kněze, někdo 



moudrého, někdo vřelého a někdo naprosto obyčejného, který svou věrností svědčí a 
neměnném. I já ho měl a vzpomínka na něj mě posiluje ve dnech méně vlídných. Jméno je 
nepodstatné, to je v mém srdci. 
Co považujete na služb ě kněze za nejdůležit ější a nejkrásn ější? Hlásat Krista prostředky, 
kterými mě On sám vybavil. Hlásat radost prýštící z Pravdy a odhalovat smutek, vyvěrající ze 
zla. Odpouštět hříchy, obvazovat zraněné, léčit nemocné. 
Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí? Misijní poslání každého 
z nás je velkým tématem. Musí však vzejít z čistého srdce zaplaveného láskou a zbaveného 
neřestí a těžkých hříchů. Jinak je to marnost. Je tak tenká linie mezi evangelizací a manipulací. 
Druhá činnost je zlo. První je povinností. A bojiště je v našem srdci. Takže abych já mohl přivést 
ke Kristu celý svět, což není problém, potřebuji být v Bohu, svobodně a uvědoměle, pořád, což 
problém je. 
Co vidíte jako d ůležité, na co kladete d ůraz ve Vaší práci, ve svém život ě? Modlitba, zrání 
v lásce, věrnost. Dorůstání v slabosti, která si nechá pomoci. 
Mohl byste nám p řiblížit úmysl sbírky, která je pouti NJ ob ětována (ze sbírky se hradí 
režie, autobusy a co zbude, tak se pošle tam, kam u rčí hlavní celebrant)? 
Pokud zbydou nějaké peníze, dejte je na misie. 
Kde vás nejvíc „tla čí boty“? Jsou dvě kritická místa. Buď takhle vepředu u palce, anebo vzadu 
u paty, tam se rád dělá puchýř. Své tlačení si s dovolením nechám pro sebe. 
Na co se nejvíc t ěšíte? Na smrt. Pak se dozvím, jaký to má všechno smysl. 
Co Vám ud ělalo v poslední dob ě radost? No, když poodstoupíme od světských záležitostí, tak 
mi velkou radost udělal revidovaný překlad proroka Izaiáše od doc. Hřebíka. A dělá mi také 
radost má farnost, kde mohu být a kde se mohu učit „farářskému řemeslu.“ Také mi chodí zprávy 
o narozených dětech, což zvláště z povzdáli je takové hezoučké. A také když se podaří 
„zaopatřit“ umírajícího, to je veliká radost. Všechno je radost, i to, když člověk odevzdá večer 
upachtěný a mizerný den. 
Co je pro rodiny podstatné, co pot řebují, čím může církev rodinám pomáhat, jak to 
prožíváte ve své služb ě?  Opět velká otázka. Rodina je první realizací mé lásky prožívané 
s Bohem. To je primární mé poslání, ne černouškové v Africe, ale můj otec, matka, manželka, 
manžel, děti. Církev rodinám pomáhá ve všem podstatném. Tady bych nic neměnil. Hlásat 
Evangelium, udílet svátosti, učit rozlišovat dobro od zla. Od toho je Církev. Jistě mohou přicházet 
další činnosti, kavárničky, „žvanírničky,“ ale to může být, nebo nemusí. Rodina by měla být 
prostředím, které předjímá Boží království. Vztah důvěry rostoucí ve společném žití z Boha. Plně 
v rukou lidí, kteří se rozhodují, a to i pro to, jestli Pána vpustí za práh svého domu. Připravíme u 
stolu místo i pro Pána? Bude domov místem osvěžení po práci? Můžeme si tam říci to, co je 
v našem srdci? Protože jestli v rodině ne, tak i náš duchovní svět bude podstatně ochuzen. A to 
třebas o důvěru k druhým lidem. Je to velká práce pěstovat krásnou rodinu, ale právě takové 
rodiny jsou tím nejzdravějším podhoubím pro nová kněžská a řeholní povolání. Důvěřovat 
rodičům vede k tomu, aby člověk důvěřoval i Bohu. A to ne v hlavě, ale v srdci. 

Pozvánky.  
FATYM zve na faru do Prosim ěřic na duchovní obnovy exerci čního typu v roce 2018.  
Začíná se vždy ve čtvrtek v 18:00, zakončení v neděli ve 14:00.S sebou: spací pytel nebo deku, 
Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně. Cena: 300 Kč (vzhledem ke skutečným 
nákladům budeme vděční i za případné dary navíc). Přihlášky: ŘKF Náměstí 20, 671 03 Vranov 
n/D, e-mail: marek@fatym.com, telefon 515 296 384. Pokud na n ěkterý z turnus ů nebude 10 
dní p řed začátkem p řihlášeno alespo ň 10 účastník ů, bude turnus zrušen!  Nabízíme:  
7. – 10. 2. – muži – jáhen Ladislav Kinc – téma: Ra dujte se a jásejte; 15. – 17. 2. (až od 
pátku) – Marianky dosp ělé – P. Marek Dunda – téma: Využitá šance; 21. – 24 . 2. – maminky 
Marianek a Solu ňáků – P. Marek Dunda – téma: Nový pohled; 7. - 10. 3. – pro Solu ňáky – 
P. Marek Dunda – téma: Ne čekané možnosti; 14. – 17. 3. – ženy – jáhen Ladisla v Kinc – 
téma: Radujte se a jásejte; 21. –24. 3. – ženy – P.  Milan Plíšek – téma: Hovory o ví ře.  
 
Plán poutí na rok 2018: 8. 5. poutní výlet rodin s dětmi (Litomyšl)  
                                          19. – 21. 7. – Západní Čechy III.  

           18. – 24. 8. - XIX. pěší pou ť na Velehrad  
           21. 9. – XVI. pěší smírná pou ť P. MUDr. Ladislava Kubí čka  
           28. 10. – Praha – po stopách sv. Anežky České  
 

K 1150. výro čí smrti sv. Cyrila v Římě – 14. 2.  869 
Matici velehradské se s pomocí Boží a jistě na přímluvu Panny Marie, Matky Unie, podařilo 
vybudovat Poutní cestu růžence. Začíná u vlakového nádraží ve Starém Městě a vede až 
k bazilice na Velehradě. Navrhl ji Milivoj Husák z Lelekovic u Brna a z božanovského pískovce 
vytesal Josef Kozel z Klepáčova u Blanska. Stála skoro 3 miliony a uhradila se tak, že na každé 
z 20 zastavení věnovali potřebných 135 tisíc jednotlivci, rodiny, farnosti nebo jiné právnické 
osoby (zastavení 19. poutníci z Vysočiny a  Znojemska). Pán Bůh zaplať napořád. Požehnal ji 
arcibiskup Jan Graubner v roce 2010.  
Dalším úkolem, který Matice dostala, jsou kamenné sochy v průčelí poutního areálu. Zde bylo 
třeba uspořádat výběrové řízení, toho se ujalo Arcibiskupství olomoucké. Byl vybrán návrh 
brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka za necelých 700 tisíc. Matice pak 
vyzvala své členy a přátele k finanční pomoci. 
Ukázalo se však, že to už je úkol nad naše síly. Složité je také vyhlášení veřejné sbírky. Proto se 
všech těchto starostí ujalo opět arcibiskupství a vytvořilo pro veřejnou sbírku zvláštní účet. 
Matice na něj uložila vše, co mezi svými členy vybrala, byla to zhruba třetina potřebné sumy. 
Teď už se přispívá přímo na ú čet 44 33 66 22 / 0800 u České spořitelny. Z něj byly uhrazeny už 
tři dílčí faktury za 450 tisíc, takže jsme – Bohu díky - za polovinou. 
Financí stále není dostatek. Proto jsme požádali o pomoc i Televizi Noe a s ní navštívili autory 
díla. Natáčení proběhlo v Blansku ve venkovním atelieru kameníka Jana Leitgeba, který s umělci 
spolupracuje. Sem byly přivezeny dva bloky vytěženého vyhnanovského pískovce. Podle modelů 
a plánů, které dodala autorská dvojice, kameník průběžně pracuje na hrubé podobě soch. Autoři 
ji pak doladí. Podle jejich slov je ještě dost času, aby se dílo stihlo dokončit a instalovat při hlavní 
pouti už letos v roce 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila. 
Jen ještě najít vhodný počet dárců. Proto vás, milí poutníci a ctitelé našich slovanských apoštolů, 
prosím o příspěvek na ten účet. Všem vám děkuji upřímným Pán Bůh zaplať.  
Velkorysé opravy velehradské baziliky a celého areálu byly hrazeny z příspěvků EU, ministerstva 
kultury a Zlínského kraje. Bude pěkné, když tyto sochy, které poutník uvidí jako první hned u 
vstupu a které jsou i závěrečnou tečkou za celým dílem, věnují lidé přímo.  
Tak se naplní heslo známé i odjinud: Národ sob ě! Poutníci, farníci i ob čané z vd ěčnosti 
našim v ěrozvěstům.                                                    Jan Peňáz, předseda Matice velehradské 
Plán poutí NJ na rok 2019 a rok 2020: 
2019  11. duben Měřín – opat M.R. Kosík     14. Květen   Nové Veselí   13. červen   Jimramov 
           16. červenec Křoví                                13. srpen     Žďár I              12. září         Radostín 
           15. říjen          Bystré                             13. listopad Jámy               12. prosinec Olešnice 
2020   14. leden       Velké Meziříčí                 13. únor       Trpín               12. březen    Křižanov 
            14. duben     Měřín                               13. květen    Bohdalov       16. červen  
            14. červenec                                         13. srpen                            15. září          Pavlov 
            13. říjen                                                12. listopad  Jámy              15. prosinec  Olešnice 
Se souhlasem místního pana fará ře je možné p řihlásit další farnosti - po řadí je ur čováno 
heslem – kdo d řív přijde -... ....  
Srdečné pozvání na 231. pou ť NJ – v úterý 12. b řezna 2019 v 17 hodin do K řižanova –  
hlavní celebrant – P. Mgr. Karel Adamec, kaplan ve Velkém Mezi říčí, Netíně a Borech.  
 
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. 2. 2019. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.  
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