
Nový Jeruzalém č. 6/2014 

Zpravodaj  pro 174. prosebnou mariánskou pouť, která 
se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Radešínské Svratce - v pátek 13. června 2014 v 18 hodin.  

 
Zpráva o pouti NJ a pr ůběhu stálých modliteb  v B řezí. 

  V úterý 13. května 2014  přijelo a přišlo na pouť NJ do Březí čtyřmi autobusy, auty a pěšky asi 
350 poutníků. Svátost smíření udělovalo 7 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou 
službu.  Dopoledne zavolal  pan opat Pojezdný, že onemocněl.  Jako svého zástupce navrhl P. 
Josefa Havelku z Měřína – on na tuto prosbu řekl ano.  
                 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. Mgr. Josefa Havelky  na pouti NJ v B řezí:   
Bratři a sestry!  Jak se máte?  Dobře. To jsem chtěl slyšet. Ale nevím, jestli se máte hodně dobře, 
protože ta odpověď  byla dost slabá, ale to je proto, že nejste zvyklí na odpovídat v kostele na 
otázky. A navíc, co je komu do toho, jak se máme.  Víte, proč se ptám?  Přemýšlel jsem o tom, 
pro č se Panna Maria zjevila ve Fatim ě, pro č se zjevuje i na jiných místech .  Víte, proč to je?  
Kdo to ví?  Dnes je výročí – první zjevení ve Fatimě bylo 13. května a to je dnes.  Víte kolik je to 
roků?  97.  Proč se P. Maria zjevuje?  Řeknu vám to, protože byste na to nepřišli.  Došlo víno!   
Proto se P. Maria zjevuje.  Je tomu třeba rozumět.  V Bibli je víno spojováno s radostí . V Písmu 
je psáno, že víno obveseluje lidské srdce.  Víno má přispět k lidské radosti – s mírou.  Myslím si, 
že P. Maria se zjevuje, proto že došlo víno.  Lidé na tomto světě ztrácí opravdovou radost – 
radost z Boha .  Lidé cítí, že to potřebují, ale protože neví, kde čerpat, tak se upínají, ani ne tak 
k radosti, jako k veselí.  K veselí potřebujeme dva, tři půllitry.  Člověk potřebuje vnitřní radost.  
Písmo říká: Radost z Boha, to je vaše síla . Ne, že s někým posedíme, prohodíme několik vtipů, 
zasmějeme se, to není špatné, ale radost z Boha to je vaše životní síla, protože Bůh je vaše 
životní síla.   Když se mluví o zjevení, považujeme zjevení P. Marie za n ěco mimo řádného .  A 
lidé, když zjistí, že se stalo něco mimořádného, vyjdou ze svých domovů  a snaží se na to místo 
dostat.  S čím přichází lidé na ta místa zjevení?   Přicházíme tam, abychom P. Marii a přes ni 
Pánu Bohu něco řekli. Protože cítíme, že při tom zjevení se nám otevírá šance.  Dobře víme, že 
P. Maria vyslýchá lidské prosby a když nás n ěco tíží a trápí, tak jí to jdeme říct .  Víme, že 
máme šanci být vyslyšeni a že se v našem životě něco změní.  Někdo prosí o uzdravení, jiný za 
rodinu nebo o počasí.  To jsou všechno dobré prosby.  Bratři a sestry – ale mám dojem, že toto 
má kosmetickou vadu.  Kdyby za vámi pořád někdo chodil – kdybychom byli mocní – lidé by nás 
svým způsobem využívali. Když ty to umíš, tak nám to dej .  Splním to, ale cítíme, že tomu něco 
chybí.  Byli bychom z těch stálých proseb a žádostí byli unaveni.  Časem by nás to přestalo bavit.  
Nechci říct, že to Pána Boha unavuje, to vůbec ne. Víte co by Pán Bůh, Pán Ježíš, P. Maria na 
prvním místě chtěli slyšet?   Pane Ježíši, já t ě mám rád.   Kolik lidí, když jde na pouť, tuto větu 
řekne.  Přicházíme na pouť  a jsme obtěžkáni různými těžkostmi života. Pán Ježíš, P. Maria se 
dozví, jak to funguje u nás v kuchyni. …a nemyslíte, že by Pán Ježíš rád slyšel: „Pane mám t ě 
rád. “  Myslím si, že zjevení, o kterých mluvíme jsou p ředevším projevem Boží lásky .  Nejde 
jen o to, že se máme modlit – nejlépe růženec, že máme konat pokání, atd.  Jde o to, že Bůh nám 
projevuje lásku.   Dobří rodiče, když mají své děti rádi  - prvně je zahrnou láskou, potom je 
poučují. … a děti, pokud prvn ě zakusí lásku od rodi čů, potom jim nevadí, že musí d ělat n ěco 
těžkého.   Zjevení P. Marie vnímáme, že Bůh nás miluje a protože mě má rád, tak poslal někoho, 
aby mně připomenul důležité věci – ať je to pokání, ať je to modlitba a další a další – není to nic 
jiného, než že B ůh tímto zp ůsobem člověku prokazuje lásku.  Kdyby po nás pán Bůh chtěl 
jenom pokání, modlitbu – tak bychom mohli být velcí úderníci – On to  po nás chce, tak to budeme 
dělat, tak se to musí.  Když ale vnímáme, že nás miluje, že nás vede, chce nás poučit a říká: 

„Člov ěče, pokud chceš ud ělat krok dál, je pot řeba se modlit, je t řeba udělat pokání .“  
Vnímáme, že je to úplně něco jiného a říkáme si, že do toho jdeme. Je to naše odpověď na Boží 
lásku. Když se díváme na život Pána Ježíše, jak se setkával s hříšníky - nikdy neřekl: Jsi špatný 
člověk, srovnej se nebo žádné nebe nebude.  Dal jim lásku. A dokonce nás učí,  když někdo dělá 
něco špatného – máš ho mít rád, povzbudit ho, aby to nedělal. Když tě neposlechne, vem si na 
pomoc dalšího, pomozte mu.  Když tě neposlechne, pomozte mu všichni.  Když ani ti ostatní 
nepomohou, ať je pro tebe jako celník a pohan. A jak se choval Pán Ježíš k celníkovi a 
pohanovi?   Projevoval jim daleko větší lásku než těm spravedlivým.  To je, bratři a sestry, velice 
důležité, při těch zjeveních – Bůh nás miluje, zahrnuje nás svou láskou. Uvědomme si to.  Na 
prvním místě – Pane Bože, když ty mě miluješ – já to moc neumím, pomoz mně, abych tě miloval.  
Další jsou jednotlivé kroky – co máme dělat, jak nám Pán Bůh pomáhá. 
 První zjevení ve Fatimě bylo malým dětem – dvě děvčata a jeden chlapec.  Děvčata P. Marii 
viděla a slyšela, chlapec ji jen viděl, ale neslyšel.  P. Maria si toho všimla a říká – on se musí 
ješt ě hodn ě modlit a potom bude také slyšet.   Zde můžeme myslet na naši víru, víru v našich 
rodinách.  Proč lidé jsou nebo nejsou věřící.  Víra souvisí s modlitbou.  Je to jako s lidskou řečí. 
Když s někým hovořím, toho člověka poznávám. Když ho poznávám, mohu ho milovat.  Modlitba, 
ve vztahu k Pánu Bohu, je velmi důležitá.  My křesťané se musíme modlit.  Nemusíme se modlit, 
ale je dobré se modlit .  Modlitba pro náš život je totéž co dýchání pro tělo. Když dýcháme, 
žijeme.  Když nepravidelně dýcháme, tak voláme 155. Protože je náš život ohrožený. Co je 
dýchání pro tělo, to je modlitba pro duši. Jestliže má někdo absence v modlitbě, – tak jejich život 
s Bohem vážně ohrožen.  A proto přichází P. Maria a říká:  MODLETE SE.   Modlete se, protože 
váš život je ohrožen.  Vyzývá k modlitb ě růžence .      Kolik času věnujeme modlitbě?  Modlitba 
je vztah a o vztah se musí pořád zápasit.  Lidé říkají – jsem roztržitý při modlitbě. Není to, že musí 
být nutně roztržitý.  Kolik ráno minut v ěnuji modlitb ě?  Jednu, dv ě, tři?   Tři, to už je hodně.  
Možná jste na tom vy lepší, vidím to na vás.  Večer, kolik času věnuji modlitbě?  10 minut?  Ale 
podívejte, když člověk přes den bdí nejméně 14 hodin, tak k němu 14 hodin přicházejí různé 
informace.  A mezi tím věnuje 13 minut modlitbě.  Myslíte, že naše mysl bude plná Boha, když 
jsme mu věnovali jen 13 minut?  Zapomeňme na to. Budeme nutně roztržití.  Proto jsou velmi 
důležité – přes den – střelné modlitby .  Vy staří dáváte krásný  příklad – člověk se modlí – i při 
práci, to je velice důležité.  P. Maria říká – musí se ještě mnoho modlit, aby slyšel.  Když chceme 
slyšet Boha, znát jeho cesty, tak se musíme modlit.  Musíme, protože tady jde o život nebo o 
smrt,  nejde jen o to, zda plním nebo neplním přikázání.  Když P. Maria vyzývá k modlitbě sv. 
růžence – a to je ve všech zjeveních – je to velmi d ůležité .  Svět má strach ze zbraní 
hromadného ničení. Stačí zmáčknout jeden knoflík a všichni jsme na hoře….snad – pokud jsme 
připravení na smrt. Růženec je také zbraní hromadného ni čení, ale ni čení zla , démona.  Každý 
máte růženec v ruce.  Když slyšíme – tam se děje něco zlého, ten soused je takový nebo jiný – 
uchopme růženec.   Máš zbraň hromadného ničení zla.  Tam se odvíjí celé dějiny spásy člověka, 
to co pro nás vykonal  Bůh.  A potom bych k tomu ještě řekl – z toho poselství ve Fatimě jste si 
něco odnesli – je to ta modlitba: Pane Ježíši, odpus ť nám naše h říchy, uchra ň nás pekelného 
ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvlášt ě ty, které tvého milosrdenství nejvíce 
pot řebují. P. Maria nám říká, že mnoho lidí přijde do pekla, proto, že se za ně nikdo nemodlí.  A 
my se umíme modlit.  Modlíme se za ně?  Proto se v růženci dodává tato modlitba, jako odkaz na 
toto zjevení, které je velmi důležité. Poslední věc je velmi důležitá - P. Maria řekla těm dětem – 
musíte mnoho trp ět.  A kdo by toužil po takové cestě, na které musí hodně trpět.  Budete trpět – 
budete nepochopeni  P. Maria nás vybízí, abychom každé utrpení, bolest obětovali za duše 
v očistci nebo za ty, kteří od Pána Boha odešli jdou cestou, která nejde do nebe.   To je odkaz 
Fatimy – oběť a modlitba růžence.  To je pokání.  Pokání je přijmout  naplno cestu od Pána Boha, 
kterou  nám ukázal nebo nabídl. Nedávno svato řečený Jan Pavel II. říká: pokání sm ěřuje 
k tomu, abychom se intenzivn ě zamilovali do Boha a zasv ětili mu celý sv ůj život. Kéž se tak 
stane.  Amen.   
       Po zaplacení autobusů a nutné režie zůstalo   2 544 Kč, které jsme poslali na stavbu 
pomníku sv. Zdislavy v Křižanově. Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také místnímu faráři P. 
Bohumilovi a farníkům z Březí, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili.  
Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.  



Představení hlavního celebranta  pout ě NJ v Radešínské Svratce  
                                                                                  P. Slavomíra Peklans kého SAC z Fulneku.    
Stru čné představení – v ěk, dětství, mládí, studia, p ůsobišt ě    Věk: 31. Dětství a mládí jsem 
prožil na Slovensku v Spišské Nové Vsi. Studia v kněžském semináři otců pallotinů v Olterzeve u 
Varšavy v Polsku. První působiště v Radešínské Svratce. Od řina 2011 ve Fulneku v ostravsko 
opavské diecézi.    Otče  co podstatného jste se v d ětství nau čil od rodi čů?       Rodiče mi dali 
základ víry a naučili mně vytrvalosti v protivenstvích. Připravili mně k samostatnosti a 
zodpovědnosti, snad je nezklamu.     Co bylo tím nejd ůležit ější  impulsem pro rozhodnutí stát 
se kn ězem?    Hluboce se mně dotkl způsob života, práce, modlitba otců pallotinů v mé farnosti. 
Zatoužil jsem se k nim připojit, s tím co mám a kdo jsem.     Kdo byl nebo je pro vás kn ěžským 
vzorem?     Jednoznačně zakladatel pallotinů, sv. Vincenc Pallotti, Apoštol Říma. 
Co považujete na služb ě kněze za nejdůležit ější a nejkrásn ější?   Být s lidmi a pro lidi. Mše 
svatá a svátost smíření. Sjednocování úsilí pro evangelizaci a radost z živé víry u mnoha farníků.   
Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí?     V pokoře nést 
každodenní kříž bez reptání jako svědectví živé víry. Plnit své povinností s úsměvem a snaha 
pochopit druhé. Žít tak, aby druzí mněli hodně otázek.    Co vidíte jako d ůležité, na co kladete 
důraz ve Vaší práci, ve svém život ě, ve farnosti?     Být sebou a zároveň nástrojem v Božích 
rukou. Důraz na Boží vůli a spolupráci s lidmi při její realizaci. Na osobní modlitbu a disciplínu 
v duchovném životě. Tvořit ve farní rodině skutečný domov skrze vzájemnou službu a společné 
prožívání smutků i radostí.        Kde vás nejvíc „tla čí boty“?     Momentálně neschopnost 
přitáhnout lidí, kteří „normálně“ do kostela nechodí.     Na co se nejvíc t ěšíte?    Na odměnu 
v budoucím životě.   Co Vám ud ělalo v poslední dob ě radost? Můj 2,5 letý synovec mi řekl: „Ujo 
Slavo…“ A farnice: „Ocko Slavo…“ Potěšilo mě to.   Prožíváme rok rodiny – co je pro rodiny 
podstatné co pot řebují, čím může církev rodinám pomáhat?    Stačí, když se rodina stane 
místem bezpečí, místem společné modlitby, jednoty, spolupráce, radosti. A pomoci může 
společně trávený čas ne jen na grilovačce, ale také na vzájemném sdílení své víry. Dobře padnou 
texty papeže Františka k rodinám. Sbírka na pouti NJ v RS – a ť je dnes ob ětována na 
výstavbu nových varhan v kostele v Radešínské Svrat ce. 
 
Rok rodiny  (rodina a duchovní povolání – (4) – odp ovídají rodi če duchovních:  
Rodiče: Martin a Ludmila – děti: Marie, Antonín, Martin, Ludmila, Anna, Anežka, P. Josef , Pavel, 
Helena, Pavla, Václav 
1. Když jste plánovali spole čný život – kolik jste cht ěli mít d ětí?  Od počátku našeho 
manželství jsme chtěli mít velkou rodinu, spolu s manželem jsme chtěli tímto způsobem 
v nesnadné době pomoci církvi a předat víru. Manžel vždycky dospělým dětem říkal: - Peníze 
vám na cestu do života nedáme, protože je nemáme, ale chceme vám s Boží pomocí předat víru 
a naučit vás postavit se k práci. 
2. Napadlo Vás, že by z Vaší rodiny byl kn ěz?  S přáním a touhou, aby si někoho z našich dětí 
Bůh povolal do duchovního stavu, jsme se už od počátku spolu s manželem ztotožnili. Na tento 
úmysl jsme se modlili. Pokaždé, když se mělo narodit další dítě, jsme ho chtěli zasvětit Bohu.  
3. Pamatujete, co jste cítili, když Vám syn oznámil zp rávu o povolání stát se kn ězem? Byli 
jsme z toho překvapeni a zároveň jsme byli moc rádi. Naplňovalo nás to velkou vděčností Bohu. 
 
Kněžství a jáhenství.    V měsíci červnu se většinou v naší diecézi světí noví d ělníci na vinici 
Páně. Tento rok je dost bohatý: 6 kněží a 6 jáhnů, k tomu kněz a jáhen -řeholníci.  V následném 
období také dochází ke personálním změnám ve farnostech. Katolická církev má hierarchickou 
strukturu a mimo papeže ostatní služby se ur čují jmenováním.  Prosme Boží Trojici, abychom 
konali jen to, co je Boží vůle a jí vše svěřujme. Snažme se být dobrými dětmi Božími. Ať nám 
Panna Maria i všichni svatí k tomu vyprošují hojnost darů Nebe.  Na primice se můžeme těšit 
v Šošůvce, Letovicích, Olešnici, Obyčtově, Deblíně a Lavičkách.                   Bratr Klement Maria. 
 
 Poděkování.  Pán Bůh zaplať všem dobrodincům, kteří svými dary podpořili poutní výlet rodin 
s dětmi – 8. 5. 2014.  Dva takřka naplněné autobusy – jeden z Olešnice, druhý z okolí – nás 
přivezli do Jaroměřic u Jevíčka.  Poutní část programu jsme začali na návsi u prvního zastavení  

křížové cesty a pokračovali v této pobožnosti až na horu Kalvárii.  Tam nás přívětivě přijal P. 
Tomáš, pasionista. Po prohlídce krásně opraveného poutního areálu jsme měli mši svatou pro 
rodiny a za rodiny.  P. Lazárek v promluvě podle slov sv. Jana Pavla II. podtrhl význam rodiny na 
volbu duchovního povolání, zvláště jaký vliv měl na svatého papeže jeho zbožný otec. V druhé 
hlavní myšlence zdůraznil za co vděčíme rodině Šubířových a jejich panu faráři – Bůh vyslyšel 
jejich prosby o uzdravení a oni zbudovali toto nádherné poutní místo – aby další lidé v následných 
staletích zde nacházeli to co potřebují – víru a uzdravení.  Následoval oběd v místní restauraci u 
Trojanů, který nás všechny překvapil  kvalitou, množství a cenou, příjemně.  Odpoledne jsme 
přijeli do  esesáky vypálené vesnice Javoříčko (5. 5. 1945), kde jsme se na hromadném hrobě 38 
místních mužů pomodlili za jejich duše, za duše jejich vrahů, poděkovali Pánu Bohu a Panně 
Marii za mír, za naši krásnou vlast a za oběti, z kterých vyrostla a svoboda.  Po prohlídce místních 
nádherných jeskyní jsme zakončili poutní výlet májovou pobožností na starobylém poutním místě 
P. Marie v Sebranicích u Boskovic.  Děkuji také všem účastníkům za jejich chování a příkladné 
dodržení všech, zvláště časových, pokynů.  Těším se na Vaše návrhy na rok 2015-jL 
                                                   Pozvánky:              
Štěpánov n/Svr:    Srdečně Vás všechny zveme na program spojený s připomínkou stého výročí 
od zahájení 1. světové války. Čtvrtek 5. 6. 2014 – kostel 18 – mše svatá za padlé vojáky,  v 19 
hodin bude v p řísálí kulturního domu p řednáška - doc. PhDr. Stanislav Balík Ph.D.: Sto let  
od začátku I. sv ětové války.  Po přednášce bude pan docent odpovídat na otázky posluchačů.  
 
Doksany – sv. Anežka.  Rok 2014 – slavíme jako 25. výro čí svato řečení svaté Anežky, 
osvobození od totalitního režimu, svobodu pro člověka a Církev .  V sobotu 14. 6. 2014 – 
budeme v Doksanech mší svatou děkovat za obláčku sv. Anežky. Po společném obědě si 
prohlédneme zámek Žleby.  Cena místa v autobuse 400 Kč, děti polovic, děti z početných rodin 
nic.  K tomu cena oběda a vstupného na zámek.   Přihlášky a informace – co nejdříve – u jLK 
 
Společenství Cyrilometodějských poutníků vás srdečně zve na PPoouuťť  nnaa  ssllaavvnnáá  ppoouuttnníí  mmííssttaa  
ČČeesskkoobbuudděějjoovviicckkéé  ddiieeccéézzee  ((JJiižžnníí  ČČeecchhyy  IIII))::  MMiilleevvsskkoo,,  SSeeppeekkoovv,,  MMaakkoovváá  hhoorraa,,  BBaavvoorroovv,,  LLoommeecc,,  
PPrraacchhaattiiccee,,  zzáámmeekk  KKrraattoocchhvvííllee,,  PPooddssrrpp,,  ČČeesskkéé  BBuudděějjoovviiccee..  Termín:  pátek 18. -  ned ěle 20. 
července 2014.  V ceně pouti :  doprava, 2 x nocleh se snídaní a večeří ve Štěkni, 3x oběd, 
vstupy a režie.   Přihlášky (co nejd říve) se zálohou (dospělí: 2000, děti a studenti: 1000, děti a 
studenti z početných rodin: 500) na adrese: jáhen Ladislav Kinc, 592 64 Prosetín 79; tel. 
516463315 nebo 606948970; e-mail: kinc@biskupstvi.cz - srdečně zve Mons. Jan Peňáz a jLK Kinc 
 
        Pěší pou ť na Velehrad   v pořadí již čtrnáctá – bude letos v termínu 18. – 23. srpna 2014 .  
Všechny důležité  Informace na:http://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad 
11. pěší smírná pou ť P. MUDr. Ladislava Kubí čka v sobotu 13. 9. 2014.  
        Plán konání prosebných putovních mariánskýc h poutí NJ rok  2014, 2015  
2014       13. srpen     Olešná                 12. září          Pavlov 
               13. říjen         Jámy                  13. listopad  Měřín             15. prosinec  Olešnice 
2015       leden        Velké Meziříčí         únor    Rad. Svratka           březen      Křižanov 
               duben        Lísek                      květen  Nové Veselí           červen      Jimramov              
               červenec   Oslavice                 srpen   Olešná                    září           Radostín 
               říjen    Jámy                             listopad  Bystré                   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 175. pou ť NJ – v pond ělí 14. července 2014  v  18 hodin do Oslavice 
u Velkého Mezi říčí,  hlavní celebrant  P. Mgr. Karel Satoria, fará ř v Dob říši.  
     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. 2014. 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.  


