
  Pochválen buď Ježíš Kristus!  
Milí přátelé!  
Díky sv. Janu Boskovi a jeho duchovním synům salesiánům se nezapomíná na dnešní 
svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů.  
Připomíná nám to i papež Benedikt XVI. svou výzvou, abychom dnes prosili za katolíky 
v Číně.  
Dnes je také 7. den novény - připravných  modliteb  slavnost Seslání Ducha Svatého - 
Narozeniny Církve. Dnes prosíme o dar zbožnosti. 
K této kytičce Vám přidávám myšlenky a pozvánky ve zpravodaji k "150" pouti  NJ do 
Rožné.  
Přidávám duchovní kvítko z promluvy opata Michaela Pojezdného, kterým nás 
obdaroval ve Slavkovicích při oslavě 50. výročí svatořečení sv. Vincence Pallotiho: 
"Když n ěkoho milujeme, tak se mu snažíme zalíbit."  
Když budeme ve správném slova smyslu zbožní, pak se budeme líbit Bohu i lidem - tak 
jako náš Mistr a Pán.  
  
Krásnou nedělní slavnost Vám vyprošuje a všem žehná - jáhen Ladislav 

 

 

 Nový Jeruzalém č. 6/2012 

                                       Zpravodaj  pro 150. prosebnou mariánskou pouť, 
        která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v  Rožné - ve st ředu 13. června 2012 v 18 hodin.   
 
                     Zpráva o pouti NJ a pr ůběhu stálých modliteb  v Bohdalov ě 
   V  pondělí 14. května přijelo a přišlo na pouť NJ do Bohdalova čtyřmi autobusy, auty a pěšky 
asi  550 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. Benedikta Hudemy na pouti NJ  v Bohdalov ě 
    Je docela zajímavé sledovat, jak to fungovalo v prvotní křesťanské církevní obci. Nebylo to tak, 
že oni sami vybrali ty nejschopnější, že by vybrali  toho, kdo byl učený a vzdělaný, ale vždycky 
se ptali, koho si B ůh k n ějakému úkolu volá.   Ono losování apoštola Matěje byla jasná ukázka 
toho, že jim chtěli naplnit i v těch podstatných i v t ěch mén ě důležitých v ěcech Boží v ůli . 
Zjistit co chce sám Bůh.   Na příkladu svatého Matěje můžeme vidět, že se necítil dotčený tím, že 
byl povolán do sboru apoštolů až po Jidášově zradě, ale vnímal, že to, co se po n ěm chce bude 
vždycky stát za to.  A tím se dostáváme k tomu podstatnému, co nám přináší dnešní bohoslužba 
Slova, ale co můžeme nádherným způsobem vidět na životě Panny Marie.  
      Bůh nás zná daleko lépe než se známe my sami. V okamžiku, kdy budeme mít odvahu 
slyšet jeho hlas, slyšet to, co po nás chce a mít o dvahu to napl ňovat, potom vždycky 
v našem život ě budeme nejš ťastn ějšími lidmi v tom nejlepším slova smyslu, tedy náš život 
bude skute čně napln ěný.   Někdy se nám zdá, že to, co po nás Bůh chce jsou věci zdánlivě 
nepodstatné, věci drobné, že bychom měli být povoláni k nějakým větším věcem. Když jsou lidé 
mladší, možná i tady ministranti přemýšlejí čím budou – kosmonautem, hajným, popelářem – já 
nevím, co všechno mě napadalo v mém dětství.  Teprve později zjišťujeme, že nás Bůh volá 

v konkrétním životě nějakému konkrétnímu úkolu.  Ale není to tak, že bychom se na začátku učili 
plnit Boží vůli  tím, že nás Bůh hned zavolá jako manžela, manželku, kněze, či jako někoho 
z apoštolů jako biskupa, ale začínáme to poznávat na těch úplně drobných malých věcech.  Matěj 
by nebyl ochoten následovat svého Pána jako apoštol,  kdyby nebyl ochoten plnit Boží vůli  
v úplně obyčejných věcech. Panna Maria by nepochybně nedokázala říct své ANO – staň se mi 
podle Tvého Slova  – kdyby nehledala během svého života v těch drobných okamžicích svého 
života to co po ní Bůh chce. A jak už tady bylo řečeno na začátku, naše životy nejsou tvořeny  
nějakými hrdinskými okamžiky, které vypadají tak – alespoň z vnějšího pohledu – že bychom byli 
povoláni, abychom obětovali kvůli Kristu svůj život.  Upřímně řečeno, někdy by to vypadalo 
poněkud jednoduše – stoupnout si před kostel, zakřičet: „Kristus je král!“ a nechat se někým 
zastřelit.  
      Naše hrdinství, naše plnění Boží vůle začíná tím, že ráno vstaneme ze své postele, že dáte 
králíkům, že se pomodlíme, že uděláme to, co ud ělat máme . A tímto způsobem dokážeme 
poznávat a naplňovat Boží vůli  tak, abychom v těch klíčových okamžicích, když půjde o náš život 
nebo něco podstatného, jako je třeba povolání ke kněžství, manželství nebo řeholnímu životu 
dokázali říkat Bohu své ano.  
To co je nádherné na postavě Panny Marie i na postavě všech světců a světic je právě to, že 
dokázali v t ěch úpln ě samoz řejmých v ěcech  naplňovat Boží vůli .  V evangeliu není tolik 
zmínek o životě Panny Marie. Ten její život z velké části zůstává  skrytý, ale nepochybně je plný 
těch drobných okamžiků, kdy se ptá co Bůh po ní chce a měla odvahu to naplňovat. Podobně 
jako život Ježíše Krista není dán jen jeho veřejným působením, ale těmi téměř třiceti lety toho 
zdánlivého obyčejného života, kdy dělá to co po něm chce jeho nebeský otec.  Před lidmi to 
vypadá jako úplně obyčejná věc, ale přesto to patří k Jeho spasitelnému vystoupení, stejně jako 
jeho smrt na kříži.   
    A  proč vlastně mluvím o pln ění Boží v ůle, proč vlastně mluvím o tom, abychom byli ochotni 
naslouchat tomu, co Bůh po nás chce v těch úplně obyčejných okamžicích našeho života.  
Protože cílem našeho života je spole čenství s Bohem .  Tedy  nebe.  Když to slyšíme a možná 
se to učíme v náboženství anebo jsme se to učili, automaticky to opakujeme a někdy si ani 
neuvědomujeme, co to znamená.  Ale cílem našeho života je opravdu spole čenství s Bohem – 
tedy nebe .  A to nedosáhneme jiným způsobem než, že budeme plnit Boží v ůli . Tehdy náš život 
bude stát zato a my dojdeme k Hospodinu.  Pokud jste dobře naslouchali té vstupní modlitbě, 
byla tam řeč o tom, že Matěj byl připočten ke sboru apoštolů, ale také prosba za to, abychom 
dokázali svým životem putovat tam, kam máme.  Dokázali být na tom místě, kde máme být.   
    Pokud se podíváte na všechny možné sochy světců, světic, obrazy, které vidíme tady v kostele 
– často nám připadají poněkud neživotné.  Ale oni byli úplně obyčejnými lidmi, v tom smyslu, že 
Bůh je volal ke konkrétním v ěcem v jejich život ě.  Měli odvahu znovu a znovu vstávat, znovu 
a znovu dělat to co dělat mají na tom svém místě.  A díky tomu doputovali do nebeského 
Jeruzaléma, tedy do nebe.  
     Pokud dnes pamatujeme zvláštním způsobem na Pannu Marii a prosíme ji o přímluvu, potom 
bychom měli vnímat, že její postava s tím plněním Boží vůle velice úzce souvisí.  Nejen s těmi 
velkými okamžiky – „Staň se mi podle Tvého Slova“ – ale úplně s těmi úplně obyčejnými 
okamžiky, kdy doma chodila pro vodu, kdy pečovala o domácnost, kdy se starala o malého 
Ježíše, kdy předtím mnohem dříve pomáhala svým rodičům. Měla odvahu dělat to co, se po ní 
chtělo na tom pravém místě.  Víme, že náš život není stvo řen jen z toho, kdy volíme dobro 
nebo zlo, ale je tvo řen i tím, že d ěláme to co po nás B ůh chce.   
    Když jsem byl o něco mladší, dobře si pamatuji, že když po mně doma chtěli, abych uklízel, 
většinou jsem se velice ochotně začal učit. Když jsem se měl učit, velice ochotně jsem pomáhal 
s uklízením a různými pracemi.  Ale vtip našeho života je práv ě v tom, abychom d ělali to, co 
dělat máme.  To co po nás chtějí nejen rodiče, ale to co po nás chce Bůh.  A náš život bude 
nádherný, naplněný a doputujeme do onoho nebeského Jeruzaléma, tak jako Panna Maria.  Bůh 
po ní chtěl celou řadu věcí.  Mnohdy netušila kam ji volá, mnohdy netušila, co po ní chce, ale 
vždycky měla odvahu znovu vstát a být na tom místě, kde měla být a dělat ty věci, které Bůh po 
ní chtěl. Tedy růst ve svatosti, ke které jsme povoláni také my.  Jestliže směřujeme do nebeského 
Jeruzaléma spolu s Pannou Marií a všemi svatými, pak není jiná cesta, než plnit Boží v ůli.   
V těch úplně obyčejných věcech.  A jestliže to dokážeme, potom náš život bude stát za to, ale 



také spolu s ní doputujeme do nebeského Jeruzaléma.  Můžeme přijít v životě o leccos.  Můžeme 
přijít - a byli jsme toho svědky během povodní  a různých živelných katastrof – o své domy, o 
peníze, o všechno možné.  Ale to o co p řijít nem ůžeme – pokud se toho sami nevzdáme – je 
nebe.  A to je tím nejcennějším – spole čenství s Bohem, se svatými a s t ěmi, které máme 
rádi , a u nichž také chceme, aby také s námi doputovali do nebeského Jeruzaléma.  Kéž se tak 
stane – na přímluvu Panny Marie – v našich životech i životech našich blízkých.  
 
   Po zaplacení autobusů a nutné režie zůstalo 12 822 Kč, které jsme darovali na podporu 
občanského sdružení Parentel, které buduje rodinné školy na křesťanských zásadách.  Pán Bůh 
zaplať všem dárcům.  Poděkování patří také otci Miroslavovi, bohdalovským farníkům a všem, 
kteří jakýmkoli způsobem celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili. Díky za 
každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.  
 
Rozhovor s hlavním celebrantem pout ě NJ  v Rožné – Mons. Ji řím Mikuláškem, generálním 
viká řem brn ěnské diecéze  
Otče  co podstatného jste se v d ětství nau čil od rodi čů?    Když jsem se maminky ptal, jestli 
můžu ministrovat, souhlasila. Když se mi pak ráno nechtělo vstávat (mše svatá byla v půl sedmé 
ráno a tak jsem musel vstávat už v šest), řekla mi: „ Buď to dělej pořádně nebo toho nechej!“ 
Rodiče mě naučili věrnosti i v malých věcech. 
Co bylo tím nejd ůležitější  impulsem pro rozhodnutí stát se kn ězem?  Nedovedu říct, co bylo 
nejdůležitější, moje povolání se vyvíjelo postupně, ale jistě k tomu přispělo přijetí svátosti 
biřmování, protože několik měsíců po něm jsem se rozhodl.  
Kdo byl nebo je pro vás kn ěžským vzorem?  Poznal jsem několik obětavých a zbožných kněží 
a tak jsem si postupně utvářel představu, jakým knězem bych chtěl být. Ze světců mě nejvíc 
ovlivnil příklad svatého Jana Boska. 
Co považujete na služb ě kněze za nejdůležit ější a nejkrásn ější?  Jeho osobní zkušenost 
s Bohem.     Co může věřící člověk dělat pro to aby vzrostla víra v jeho okolí?   Když je na 
něm vidět, že víra mu dává radost, pokoj a důvěru. 
Co vidíte jako d ůležité, na co kladete d ůraz v roce Písma Svatého, bi řmování  ve Vaší 
práci, ve svém život ě, na svých cestách?     Jako důležité vidím poznat Boží vůli a mít odvahu 
ji vždy hned přijmout a vykonat. K tomu pomáhá Boží slovo, jestliže se je snažíme žít, dávat mu 
„tělo“ podobné Panně Marii a sílu k tomu dává právě svátost biřmování. 
Mohl byste nám  p řiblížit úmysl sbírky, která je dnes ob ětována jako p říspěvek na 
celostátní setkání mládeže ve Ž ďáře nad Sázavou?   Pro mládež je to šance, které by měli 
využít…Určitě to pro ně nebude ztracený čas, ale může to být zážitek, který je nasměruje na celý 
život.     Kde vás nejvíc „tla čí boty“?  Mě boty netlačí. Na co se nejvíc t ěšíte?    Já nevyhlížím, 
co přijde, ale snažím se žít naplno každý přítomný okamžik, těším se z toho, co právě prožívám.  
Co Vám ud ělalo v poslední dob ě radost?   Letošní „Jeden den na Petrově“, když se katedrála 
zaplnila dětmi, protože ty jsou budoucností církve.                                                       P.B.z. 
 
Poutní výlet rodin s d ětmi – Krom ěříž 2012  Chtěl bych poděkovat všem dobrodincům, kteří 
přispěli na tatínkům a dětem z početných rodin na krásný den prožitý v krásném městě – při 
putování po stopách  A. C. Stojana.  jLK 
 
        Kněz     Kdo je to? Je to muž Bohem vyvolený a povolaný, pracující na vinici Páně. Je to 
člověk jako každý jiný, ale uposlechl Pánovo volání: „Pojď za mnou a učiním z tebe rybáře lidí 
(duší).“ Vkládáním biskupových rukou a pomazáním posvátným olejem se stal „druhým Kristem“, 
služebníkem lidí. Dosti často slyším o kněžích hanlivá slova znevažující je. Mají lidé na to právo? 
Jednoznačně NE. Přece si je vyvolil sám Pán Ježíš. Pamatuj si, člověče, co si Bůh vyvolil, nemáš 
právo ty soudit. Soudit může jedině Bůh. Je-li na těchto služebnících Božích něco špatného, 
pomoz jim se toho zbavit modlitbou a obětí! Maria, Matko kněží, všichni svatí, proste za naše 
kněze i za nás, abychom byli dobrými dětmi církve.                                 Bratr Klement Maria  
 
                             150.  pou ť Nový Jeruzalém – díky, povzbuzení, stru čná bilance  

    V našem životě je nejdůležitější přítomnost, v které se máme snažit napl ňovat Boží v ůli  – 
viz výše přepsané kázání P. Benedikta v Bohdalově. Budoucnost křesťana je v NEBI, do kterého 
má být cesta vydlážd ěna dobrými a spln ěnými p ředsevzetími.   Důležitá je i minulost , která 
nás vede k díkům Pánu Bohu za dary, které jsme p řijali a lítosti nad tím, co jsme pokazili 
svým h říchem a neuskute čněním skutk ů lásky  a dobra, které nám Pán B ůh nabídl.   
   Vysočina je zapsána v povědomí lidí jako kraj zbožných, věřících lidí.  Je to pravda? Kolik je u 
nás farností, v kterých roste počet praktikujích věřících,  kolik naše farnosti daly Církvi kněží a 
Bohu zasvěcených osob?   Tak jako touží země v době sucha po vláze, tak touží duše člověka 
po Bohu , Církev po t ěch, kte ří budou sloužit Bohu a lidem na cest ě k Němu .   A tato touha 
se může naplňovat ve vděčnost a prosbách.  Pán Ježíš často vzývá, abychom prosili……o Ducha 
svatého, dělníky na vinici,….. 
      U příležitosti malého jubilea (150. pou ť NJ) děkujeme za to, čím nás Pán B ůh na 
přímluvu P. Marie obohatil - je za námi 12,5 roku, kt eré jsme díky Boží milosti naplnili: 
Např.: pravidelná svátost smíření – jedenkrát za měsíc, každodenní společenstvím  modlitby 
v různých farnostech  a rodinách (sv. růženec na úmysly NJ každý den před putovní sochou a 
obrazem Panny Marie),   náš společný dobrý skutek (2 082 509 Kč na různé dobročinné účely 
určené hlavním celebrantem),  poznání kostelů a farností (36) v našem kraji,  slavnostní mše 
svatá, poznání bohatství Církve v jejich biskupech (2) a kněžích – hlavních celebrantů bylo 105 
(někteří víckrát) a mnoho dalších zbožných, dobrých skutků a obětí.  
Díky Pánu Bohu, P. Marii, andělům, svatým, otcům zakladatelům, kněžím - zpovědníkům 
dobrodincům, ministrantům, varhaníkům, pořadatelům, řidičům autobusů, účastníkům, pekařkám 
a všem, které jsem zapomněl vyjmenovat.     Poděkování patří všem hlavním celebrant ům 
(uvedeno jen příjmení podle abecedy bez titulů) duchovní otcové : Balát, Balík, Bartoš – 2x, 
Beneš, Boesner, Cetkovský, Cikrle K., Cikrle V. - 3x, Czendlik, Čtvrtečka, Čamek, Daněk J., 
Dokládal - 4x, Doubrava - 2x, Dunda – 3x, Grmolec,  Habrovec – 4x,  Havelka, Havlát  - 7x, 
Hudema, Hejtmánek, Hlávka, Holík M., Holík J., Charouz, Chocholáč, Chylík K., Janoušek, 
Javora – 2x, Jindra, Kabrda, Kafka, Kalina, Kazaňski, Kazík, Knotek, Kodet, Konzbul, Kopecký, 
Kosík – 5x, Koukal, Koumal, Kozár, Krátký – 3x, Krasucki, Krpálek, Kubín – 2x, Kufa, Lazárek, 
Matras, Merta, Mičánek, Mikulášek – 3x, Moravec, Mráz J., Mráz F., Němeček B., Němeček M., 
Nešpor, Novák, Pacner P., Pacner S., Peklanski, Peňáz – 5x, Piťha, Plíšek, Pohanka, Pojezdný, 
Polášek, Pospíšil, Prnka, Provazník, Puvák, Rob, Römer, Rössler – 2x, Rous, Ryška, Satoria, 
Sedlák, Simandl, Slouk – 2x, Smejkal, Stříž, Suchý, Svoboda, Szendzielorz, Šikula, Šimek, 
Šindar - 2x, Škarvada, Šlégr, Škoda, Špaček, Těžký, Tvarůžek, Tvrdoň – 3x, Valerián, Vavro, 
Veith, Veselý, Volný, Vrbacký, Zahálka – 2x, Zahradníček – 2x, Záleský – 2x, Zatloukal, 
Zubkowicz.   Poděkování pat ří farářům a farník ům farností, kde pou ť NJ prob ěhla:  Bohdalov, 
Brno – katedrála, Březí u V.B.- 3x, Bystré – 5x, Bystřice – 8x, Dalečín – 2x, Doubravník – 3x, 
Fryšava, Heřmanov, Jámy – 8x, Jimramov – 6x, Křtiny, Křižanov – 2x, Lísek – 7x, Letovice – 3x, 
Lysice – 2x, Měřín, Nedvědice – 3x, Nové Veselí – 8x, Obyčtov – 4x, Olešná – 5x, Olešnice – 
12x, Oslavice – 5x, Osová Bítýška – 2x, Radešínská Svratka – 10x, Radostín, Rovečné – 3x, 
Rozhrání, Rožná – 11x, Svojanov, Štěpánov n/Svr, Trpín – 6x, Velká Bíteš – 3x, Velké Meziříčí – 
10x, Vír – 3x, Žďár n/Sáz – klášter – 3x.  
Poděkování patří všem nemocným,  kteří na poutě nemohli, ale podporovali je svými modlitbami 
a svou obětí. Poděkování patří třem osobám , které byly pro mnohé „neviditelné“ – ale mají na 
tomto díle podstatnou zásluhu svou službou, morální podporou a připomínkami: oblíbený 
zpovědník P. Jan Kubát,  Marie Kincová (matka) a Marie Kincová (manželka).  
 
                                                                   Pozvánky  
Pouť do Litom ěřické diecéze – slavná poutní místa Severních Čech.  Mons. Jan Peňáz a 
jáhen L. Kinc Vás zvou na tuto pouť ve dnech 19. – 21. července 2012.  Podrobnosti zájemcům 
sdělí jáhen Ladislav.  
Pěší pou ť na Velehrad   v pořadí již dvanáctá – bude letos v termínu 20. – 25. srpna 2012 .  
Všechny důležité  Informace na:http://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad 
9. pěší smírná pou ť P. MUDr. Ladislava Kubí čka Sobota 8. 9. 2012.  
Pouť do Lurd, Fatimy, Compostely a na další místa ve Fr ancii, Špan ělsku a Portugalsku   
Termín 7. – 20. 10. 2012,  cena 14 290 Kč,  přihlášky na faře v Radostně – 566670136, 



fara.radostin@seznam.cz 
Slavkovice – kostel Božího Milosrdenství a sv. Faus tyny   Rádi bychom pozvali všechny do 
Slavkovic:      1) Každou třetí sobotu v měsíci – 16 h. začátek programu – modlitby a sv. zpověď, 
v 17 hod. mše svatá  2) Každou sobotu a neděli po celý rok od 15 – 17 hod. v kostele ve 
Slavkovicích je možnost zpovědi nebo duchovního rozhovoru s knězem. Kontaktní čísla: Farnost 
Jámy: 566 502 857;  Slavkovice:  /bohoslužby, poutě, prosby, Kniha milosrdenství, nahlašování 
skupin/ 566 502 855, email: info@slavkovice.cz; Na stránkách www.slavkovice.cz najdete další 
informace. Děkujeme a přejeme Vám hodně Božího požehnání  - za otce pallotiny:  P. Wojciech 
Zubkowicz SAC 
                 Plán konání prosebných putovních m ariánských poutí NJ rok  2012, 2013  
2012       13. srpen     Olešná              13. září          Pavlov                  12. říjen          Zvole                     
                13. listopad Měřín                13. prosinec  Olešnice 
2013       14. leden        Velké Meziříčí      12. únor       Žďár n/Sáz I.          březen  
               12. duben       Lísek                    13. květen    Nové Veselí     13. červen   Jimramov 
               12. červenec  Oslavice                       srpen                                    září 
               14. říjen         Jámy                             listopad                           13. prosinec Olešnice 
2014       13. květen  Březí 
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 151. pou ť NJ – ve st ředu 13. července 2012 v 18 hodin do Oslavice  
     Srdečné 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. 6. 
2012. 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,   e.mail–kinc@biskupstvi.cz     Plakátky, zpravodaje a 
vše ostatní také na internetových stránkách: www.novyjeruzalem.cz a www. rovecne.farnost.cz.           

 
 


