
Nový Jeruzalém č. 6/2022
Zpravodaj pro 270. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) 

v Olešné – v úterý 14. června 2022 v     18 hodin  .
Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v     Bohdalově:   

Ve čtvrtek 12. května 2022 na mši svaté NJ bylo cca 500 věřících. Pán Bůh zaplať za obětavou
službu čtyř kněží při udílení svátosti smíření a za mši svatou.

Modlitby a mši svatou jsme obětovali 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

Promluva P. Mariána Pospěchy  při pouti Nový Jeruzalém v Bohdalově:
Čtení – Sk 13,13 – 25 a evangelium Lk 1, 39 – 56. 
Přátelé moji! Představte si, že jdete na hory, že máte baťůžek na zádech, že máte kšiltovku,
sluneční  brejle,  svačinku,  čokoládku,  kačku  v  peněžence,  pleskačku  v  náprsence  s  něčím
ostřejším  pro odvážný a svěží krok  a  kocháte se krásou přírody a stvořeného světa.  A
užíváte si to, máte volno, máte šábes, je vám fajn, nic vás netlačí, nehoní, jdete si prostě na
hory. Děláte si túru, těšíte se na to co je před vámi, možná i cíl putování, nějaká hospůdka na
hoře, kde vás čeká zelňačka, pivečko, občerstvení a pocit z dobře vykonané námahy.  A teď
na té cestě potkáte nějakého dřevorubce, který tam maká a dře.  Stahuje klády z lesa, klučí
pařez  a zpocený,  celý  od potu,  znavený  prací  a  vším ostatním a vy mu řeknete:  „Tady je
krásně.“  Určitě by vám od plic sdělil svůj názor o tom, jak je tam krásně. A zeptal by se: „Kde
je tady krásně? Já tady dřu jako blázen.“   Oba ty tábory mají právo na svůj pohled na věc. 
Ten dělník,  který tam dře,  maká, teče z něho jako z chlívových dveří.  Má pravdu, že pod
námahou dřiny zapomněl vnímat celek objektivně. Tu krásu, spektrum nádhery, zpěv ptáků,
horský voňavý  vzduch, a tak dále.  Protože on na rozdíl od vás tam maká a dře.  Máte ji i vy,
kteří jdete s takovou dobrou náladičkou kolem a hodně si to užíváte, protože máte prostor a
čas vnímat krásu stvoření a vůni toho lesa a vůni pořezaného dřeva.  Všichni z vás, kdo
toto znají, víte, o čem já mluvím a pokud máte čichovou paměť, tak se vám teď vybavuje vůně
čerstvě skáceného dříví. 
Podobně takovým způsobem je to i v životě, v mnoha ohledech, třeba když jde o nějaké
vztahy.  Kamarádství, přátelství, nebo i vztah milenecký, snoubenecký, kdy člověk přichází
do prostředí nové rodiny a je „ohúren“ těmi lidmi, jejich názory, jejich světonázorem a říká:  
„Tady je to úžasné.  Ta moje rodina, to jsou zazobanci, já se za ně stydím, možná by bylo lépe,
kdyby vůbec nebyli - ale vy, to je paráda, to nové.“ Na to si jednotliví příslušníci té rodiny říkají:
„Chlapče, buď sis něčeho čichl nebo v něčem jedeš, počkej,  my ti  ukážeme, jak je ta naše
famílie nádherná. Dočkej času, jako husa klasu. Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají, ale
počkej, ty nás poznáš.“ Právo na svůj pohled mají oba tábory. I ta rodina, které připomněl ten
nový  příchozí  jejich  už  dávno  zapomenutou  krásu  toho  rodinného  společenství.  Oni  jsou
obtěžkáni těmi zkušenostmi, které mají, z každodenních třenic, z poznávání jednotlivých osob,
jejich  předností,  jejich  slabostí.  Ale  i  když  jsou  tak  trochu  v  rozpacích,  jsou  tak  trochu
zahanbeni,  nechtějí  ani věřit  ,  že by bylo tak krásné a růžové, jak jim to líčí ten nový
příchozí.   A nicméně  nemýlí se ani on. Protože jestliže něco nahlíží a dívá se na to z ptačí
perspektivy a dálky a všímá si různých věci, které té rodině přijdou jako že normální, setrvačné.
Podobným způsobem to chodí v církevním prostředí. Já nezávidím, ale s lítostí pohlížím na
ty nově příchozí, konvertity, kteří uvěří až v pozdějším věku.  S takovým ostychem, po krůčkách
se osmělují a vstupují do toho církevního prostředí, které je pro ně krásné, zajímavé, lákavé,
úžasné, všechno je nové, všechno je zajímavé, to, co se tam čte, to, co se tam říká, zpívá,
jak se tam ti lidé chovají, jak to slaví, jak to prožívají, každé gesto, každý úkon .  Zatímco
my, kterým byla víra daná do vínku, byli jsme pokřtěni jako děti, se často tváříme jako kyselé
zelí. Jsme rozežraní, jsme rozmazlení.  To nám nevoní, to se nám nelíbí, to se nám nezdá,
farář má kecy, lidé jsou zvláštní, ten je takový, ten je onaký, teď je to brzy, teď je to pozdě,

teď je zima, teď je horko, tak tam nejdu.  Pořád problémy, problémy, problémy, problémy.  
Oba tábory mají pravdu. Jeden se dívá příliš subjektivně, už má příliš velký vhled do zákulisí
věcí, ale nemýlí se, je to tak.  I my v církvi si budeme muset začít mnoho věcí pojmenovat velmi
konkrétně, nahlas, upřímně.  Ale mají pravdu i ti, kteří přichází, kteří na nás pohlíží a kteří jsou
v jakémsi němém úžasu z toho všeho, jak to tady vypadá, co se tady všechno děje, oč tady
všechno jde a jim je to vzácné. Protože ještě nejsou rozežraní, nejsou rozmlsaní, ještě se dívají
seshora, z ptačí perspektivy a připomínají nám to, nač my jsme už dávno zapomněli. Mluvím o
tom, bratři a sestry, z jednoho prostého důvodu: přál bych si, moc po tom toužím, aby
taková  byla  církev,  a  vím,  že  vy  také. Církev,  která  reálně  prochází  soudobým  světem,
soudobými  časy,  reálně  nahlíží  různé  starosti,  potíže,  trampoty,  bolesti,  zklamání,  nesnáze,
všechno to, co k životu patří,  protože církev je složena z hříšníků. To je pravda, protože ji
tvoříme my, lidé z masa a kostí. Ale církev je taky svatá, a to se vůbec nevylučuje, protože
církev není lidská organizace.  Církev je mystické tajemné Kristovo tělo. Takže ona ze své
podstaty  musí  být  svatá,  to  se  nevylučuje.  My  čerpáme z  Krista tu  sílu,  tu  dynamiku,  tu
šťavnatost, tu svěžest, tu nádheru z Krista vzkříšeného, z Krista zmrtvýchvstalého. To je naše
přednost, to je naše privilegium, to jsme my, to je náš obyčej.  Ale nejen to,  Církev je také
krásná. Ať vypadá, jak chce, ať se skládá z různých lidiček - všichni vypadáme nějak - přesto je
církev krásná.  Proč?  Protože na ní spočinul  pohled Krista,  jejího snoubence.  A každý
snoubenec nahlíží svou snoubenku jako krásnou. Jako jedinečnou, jako neopakovatelnou, jako
nezaměnitelnou.  A on sám moc dobře ví, proč to tak je. I když jde někdo kolem a řekne: „No
toto,  tohleto  bych  v  chalupě  zrovna  nechtěl.“  Rozumíte?  Ale  snoubenec  ví,  proč  jeho
láskyplný pohled na jeho milované bytosti spočívá.  
Přál bych vám, celému vašemu milému, krásnému společenství, tady v Bohdalově, kde to máte
jako u Genezaretského jezera.  Taková krása, to je nebe na zemi.  A když tady vidíte tolik
krásných bytostí a milých lidských duší s jejich životními příběhy, s jejich úděly, s jejich svízele-
mi, trampotami, nadějí, radostí, velikou touhou směrem k budoucnosti - no není to nádhera? Je
dobře, že jsme tady, musím říct jako Petr na té hoře proměnění.  Pane je dobře, že jsme
tady, byli tak v úžasu, že nevěděli, co vlastně říkají.  Nám v tom církevním prostředí chybí sku-
tečně   ta svěžest, ta dynamika, ta  šťavnatost,  ta radost ze života, ta přirozenost, o které za
chvíli bude řeč. Ale hledám pomalu konec, ať mi neusnete. Ale ať si zase neřeknete - odbyl nás -
šli  jsme na pouť,  řekl  tři  fórky a šli  jsme domů.  Tak co z toho?  My jsme sem přišli  proto,
abychom se obohatili, povzbudili, inspirovali, nakopli, resuscitovali, probudili. Abychom
hořeli….  
Když takový  svářeč zapálí hořák - teď se chlapi na mě nezlobte, já tomu zas tak podrobně
nerozumím - hoří jako blázen, ale je to na pendrek. S tím akorát založíte požár. Co hoří, to
rychle  shoří.  Všimněte  si,  že  každý  svářeč  se  snaží  tu  líšu,  jak  se  říká  v hantecu  tomuto
velkému plameni,  vytvarovat do téměř neviditelné podoby. Velmi konkrétní, velmi přesné, byť
velmi malé, ale podoby plamene, která skoro není vidět, ale to je plamen, s kterým se dá
pracovat.  On má užitnou hodnotu, s ním se dá řezat, s ním se dá dělat mnoho různých věcí a
svářeči by nám mohli podat velmi brilantní výklad o tom, jak má takový plamen vypadat. Proč o
tom mluvím?  Právě z tohoto důvodu. Nemysleme si, bratři a sestry, že je úplně normální a že
to je nejlepší, když v té své víře nehoříme, ale je dobré, že nejsme takoví úplně hrrrr.  To taky
může být  diagnóza.  To taky nemusí být  v pořádku. Víte,  chci  vás povzbudit  k tomu, abyste
věděli,  že když někdy máte  pocit,  možná zamindrákovaný,  takový ušlápnutý,  takový ubitý  a
říkáte si: „Pane Bože, co já mohu v životě zapálit, vždyť ve mně to jen tak mihotá, takový
plamínek.“ Ono je totiž otázka, jestli ten tvůj plamínek, který ve tvých očích může být docela
malý plamínek, který má velkou užitnou hodnotu. Plamen, který má podobu, který má tvar, který
prošel určitou formací, trápením, bolestí, zkoušek, vlastního zklamání, vlastních proher, všeho
toho, co nahlížíme reálně v životě jako takovém.  A potom není důvod se domnívat, že když
mám pocit, že mám víru docela maličkou, že to za nic nestojí.  Ne, ne, ne! Ta podoba takovéto
víry může mít  charakter  daleko trvalejší,  daleko konkrétnější,  daleko užitečnější,  i  v  tom
slova smyslu, že se nestanete provokatéry, kteří spíš druhé odradí. Víte, člověk si může někdy
říct: „Já mu závidím tomu člověku, on je takový hr.“ Ale to může také odradit. To může působit



jako červený hadr na býka. To také není v pořádku.  Víte i tyhle věci je fajn nahlížet docela
reálně. 
Pojďme na to konkrétně a tím také zakončíme.  Církev dnes hledá možnosti, jak nově začít.
Co dělat, co vymyslet. Jak se světu znovu připomenout, jak zmobilizovat  život Božího lidu.
Jak nabízet evangelium, jak hlásat, jak zvěstovat, jakými možnostmi, jakými způsoby, jakými
prostředky, jakými technickými a technologickými možnostmi.  Těch nápadů může být tisíc. Jak
na to jít prakticky, jak zvěstovat, jak nést Krista světu a lidem ve svém okolí. Já jsem to dlouho
nevěděl.  Mě nikdy nebyl  blízký takový ten jehovistický styl:  chodit,  šmejdit,  klepat,  nabízet,
ukazovat...já nevím. Odpověď mně pomohla  najít poslední sloka písně 410.  Možná ji také v
době velikonoční ve vaší diecézi zpíváte - Aleluja, církev zpívá. Tam se krásně v poslední sloce
říká: „Dnešní svět o tobě neví, jak tě, Pane, představím, líp než ústy, víc než slovy celým
žitím svým.“ 
Jak začít? Pozdravem.   Četli jsme dnes nádherný  fragment mariánského evangelia a všimněte
si, jak  Maria svou naprostou přirozeností vstupuje do domu Alžběty a pozdraví tak, že
Alžběta ucítí veletok naděje a balzám veškeré útěchy.  Jak je důležité, aby si Boží lid dával
záležet  na podobě pozdravu.  Pozdrav je  vstupní  branou jakékoli  komunikace.  Pozdravem
člověka vedle sebe zabijete nebo dorazíte. Nikdy nevíte, koho vám Pán Bůh pošle do cesty,
dejte si záležet na tom, jak zdravíte lidi kolem sebe. Neříkám tak nějak teatrálně, okatě, dávat
zájem tak najevo. Ale s takovým cíleným konkrétním zájmem o osobu, který vám jde do cesty. 
Panna Maria mohla do toho domku vtrhnout unavená, naštvaná, deprimovaná, tím, co měla na
svých bedrech, tím, co zažila, co zkusila, hodně by se o tom dalo vyprávět.  Mohla mít tisíc a
jeden důvod být naštvaná. Ne, uprostřed svých traumat, svých těžkostí, náročností, okolností,
všeho, čím procházela, pozdravila tak,  že Alžběta řekne:  „To ti je zvláštní,  jakmile se tvůj
pozdrav dotkl mých uší, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně.“ 
Moc vás o to prosím, bratři a sestry, chcete-li kvalitně světu zvěstovat evangelium, chcete-li
lidem dopřát dotek Boží blízkosti a vůni nebes, učme si hezky zdravit. Aby člověk, který se s
vámi setká, mohl říct: „To ti je zvláštní, jakmile se tvůj pozdrav dotkl mých uší, něco se živě a
radostně pohnulo v mém nitru.“  Tím by měl být charakteristický Boží lid. O to víc Boží lid
Moravy, Boží lid brněnské diecéze.  Ze srdce vám to přeju, ze srdce se za to dnes chci modlit.
Dej Bůh, na přímluvu té, která uměla zdravit ze všech nejlépe. 
Sbírka - po uhrazení nutné režie NJ a díky dalším darům jsme darovali 53 000 Kč na provoz te-
levize NOE.  Poděkování patří také místnímu faráři Mons. Janu Peňázovi a farníkům z Boh-
dalova, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně připravili.   Díky za každodenní modlitbu
na výše uvedené úmysly poutí NJ.

Představení hl. celebranta NJ v Olešné, kterým je Mons. Mgr. Zdeněk Krček, farář v     Polné:  
Bratři  a  sestry,  drazí  ctitelé  Panny Marie.  Dovolte  mi,  abych se Vám představil.  Jmenuji  se
Zdeněk Krček a působím v duchovní správě na děkanství v Polné. Mnozí z vás jistě znáte
toto malé, ale krásné město na Vysočině. Žije nás tu něco přes 5 tisíc obyvatel a máme zde 4
katolické kostely.   Ten největší a to nejen ve městě, ale i v Čechách je zasvěcen Panně Marii
Nanebevzaté. Naši  předkové  tento  chrám  budovali  s přáním,  aby  se  jednou  stal  kostelem
katedrálním,  měl  oslavit  Pannu Marii,  která  je  v tomto kraji  velice ctěna,  a  také se měl  stát
kamenným  relikviářem  pro  ostatky  svatého  Liguriáše,  které  do  Polné  věnoval  papež
Inocenc X.   Místní  šlechta,  ale  i  měšťané,  sedláci,  ale  i  ti  nejchudší  v     Polné nelitovali  
žádných  prostředků,  aby  postavili  a  vyzdobili  jeden  z     nejkrásnějších  kostelů  v     zemi.  
Tenkrát zde platilo, že pro Pána Boha jen to nejlepší.  A nejen místní, ale poutníci z dalekého
okolí přicházeli a přichází a to nejen o mrkvancové   pouti, aby se u  svatého Liguriáše a u
Panny Marie učili křesťanskému stylu života. Učili se žít Mariinu  Fiat a Liguriášovu vyznání.
Vám asi  svatý Liguriáš nic neříká,  protože   patří  mezi  málo známé světce, a jeho kult  je
rozvinutý  snad  jenom  v Polné.  Byl  to  řecký  mnich,  který  byl  ve  třetím  století,  během
pronásledování křesťanů zabit pro svoji víru. Když ho objevili vojáci a ptali se ho, kdo je, a čím
je, tak tento poustevník jim nevyprávěl svůj životopis, nezmínil se o titulech, či vznešenosti své
rodiny, neřekl ani své jméno, ale prostě vyznal: Jsem křesťan. Stálo ho to život, ale získal tím
věčnou slávu. Je pravda, že svět ho stále nezná, ale my v Polné ho máme rádi. Hlavně, že ho

zná Bůh a za jeho odvahu a věrnost ho již odměnil v nebi.  A v den jeho svátku k jeho hrobu
do Polné míří tisíce poutníků. A právě u tohoto kostela více jak 25 let působím. Vzpomínám,
když mne zde před lety otec biskup představoval, zmínil se o tom, že mi nezávidí, až jednou
budu kostel opravovat. Tenkrát jsem si říkal, že i já, který krom teologického vzdělání absolvoval
všechny stupně vzdělání zemědělského, mu důvod k závisti neposkytnu. A že v žádném případě
nic opravovat nebudu.  Jenže člověk míní a Pán Bůh mění.   V našem kostele se nachází i
milostný obraz Panny Marie Karmelské. Stejný poutní oltář je i v kostele v Bystrém, kde jsem
slavil primici, a též prožil velkou část života. A právě u tohoto oltáře padlo rozhodnutí, že stavět
budeme.  Ne já, ale my, celá farnost, která si opraví kostel. Za ta léta jsme vybrali mezi sebou
miliony  korun,  odpracovali  tisíce  brigádnických  hodin.  Pořídili  nové  zvony,  vybudovali  první
církevní muzeum v diecézi a chrám nyní je důstojným stánkem Božím. Rekonstrukcí  prošly i
další dva městské kostely. A v tom posledním, u svaté Kateřiny, nyní probíhají stavební práce. A
ještě jednu radost mám. A tou jsou vesnice spadající do naší farnosti. Je jich osm a v pěti
byly postaveny nové kaple, kde jsou slaveny pravidelně bohoslužby, a v těch třech byly
opraveny stávající.  Z polenského děkanství je spravovaná i farnost Ždírec a expozitura Střítež.
V posledních letech jsme zde prožili i dvě primice, a i pan jáhen a výpomocný duchovní na
odpočinku,  kteří  zde  působí,  jsou  místní  rodáci.  A  na  závěr.  Ptáte  se,  komu  mají  být
poskytnuty  peníze  se  sbírky.  Já  osobně  bych  je  předal  nemocnici  Milosrdných  bratří
v Brně.                                                                   Na setkáni s vámi všemi se těší Mons. Krček 

Poutní výlet do Pardubic – zpráva a poděkování.  Nakonec nás jelo 29 dětí a 14 dospělých.
Krásné počasí při projíždění Žďárskem.  Mše svatá s otcem biskupem Josefem Kajnekem.  Sou-
částí prohlídky kostela sv. Bartoloměje bylo také prohlídka znaků, podle kterých poznáme bisku-
pa.  Nečekané překvapení v podobě krásných veteránů na nejkrásnějším starobylém náměstí –
Pernštýském. Modlitba před zavřeným kostelem Zvěstování Páně.  Velmi dobrý oběd ve restau-
raci pasáž Velvet.  Procházka kolem zámku na nábřeží Labe.  Prohlídka hradu na Kunětické
hoře.  Pokřik dětí:  „Zastavte!“ při projíždění poutními atrakcemi na žďárské pouti. Pán Bůh od-
plať a požehnej všem našim dobrodincům, kteří svými dary přispěli dětem na tento výlet.  
Západní Čechy VI. 15. – 17. července 2022.  V současné chvíli je přihlášeno33 poutních výlet-
níků – 17 míst je zatím volných.  Cena za dopravu, obědy, noclehy, vstupy – vinou zdražování  -
bude vyšší než loni, počítám, že nepřekročí 4000 Kč, děti budou za polovic, děti z početných ro-
din ještě méně (díky dobrodincům).  Program – budu připravovat při  průzkumné a přípravné
cestě, na kterou pojedu 4. – 6. 7., potom ho sdělím přihlášeným.  

Duchovní  služba  v     Nemocnici  Nové  Město  na  Moravě  -  katolický  kněz  P.  
Sylwester Jurczak, svátost nemocných, svátost smíření, sv. přijímání, rozhovor s pa-
cientem.  Telefonický kontakt: 733 741     473  

Plán poutí na rok 2022
21. – 27. 8. - XXII. pěší pouť na Velehrad  
10.9. – XVIII. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka     17. 9. - Králíky 

Plán poutí NJ na rok 2022:
12. červenec                     16. srpen       Velká Bíteš                      13. září             Pavlov 
13. říjen                             15. listopad   Radešínská Svratka        13. prosinec     Olešnice. 
Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - kdo dřív přijde -..
 Srdečné pozvání na 271. pouť NJ – zatím nevíme, čekáme   - v úterý 12. července 2022 v
18 hodin. 
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. 2022. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným. 
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