
Nový Jeruzalém č. 7/2022
Zpravodaj pro 271. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) 

v Nedvědici – v úterý 12. července 2022 v     18 hodin  .
Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v     Olešné:   

V úterý 14. června 2022 na mši svaté NJ bylo cca 140 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 Mons. Zdeňka Krčka  při pouti Nový Jeruzalém v Olešné:
Čtení – 1Král 21, 17 -29 a evangelium Mt 5, 43 – 48. 
Bratři a sestry! Přátelé buďte dokonalí! A nebo česky – buďte svatí, protože, když nebudete
svatými, tak nebudete ničím. Ano jsou to tvrdá slova, ale jsou to pravdivá slova, protože to říká
sám Bůh.  „Kdo není svatý, ten nevstoupí do nebeského království, protože já Hospodin
jsem svatý.“  Každá pouť, každé setkání pří Eucharistii, každá modlitba, každá chvíle v tichosti
před Bohem to je škola svatosti. A kdo je svatý?  Ten, kdo je u Boha. Ten, kdo kráčí po této
zemi, pevně na ní stojí a má hlavu v oblacích.  Přicházíte se učit, učit svatosti.  A přicházíte se
učit k dobré učitelce – ke svaté Máří Magdaléně.  Ta by vám o této škole mohla dlouho a
dlouho vyprávět. A že jste použili mnoho cest, abyste přijeli sem do Olešné. A ono těch cest
kolem nás – v životě je strašně moc.  Statisíce a miliony. A  každá cesta někam vede.  Jsou
cesty široké a úzké, cesty polní i dlážděné. A ty cesty někam směřují. A Bůh nás volá také na
cestu a nenabízí nám širokou asfaltku, ale  cestu kamenitou a úzkou, protože to je jediná
cesta, která vede do nebeského království.  Takže jsme přišli. Vyšli jsme ze svých domovů.
Opustili jsme to, co nás v životě živí, co nám dělá starosti a přišli jsme se učit. A svatá Máří,
vlastně všichni  svatí – ono je jich jako těch cest  – statisíce,  miliony svatých, kteří  chtějí  být
našimi učiteli.  Nevím odkud jste,  ale když jste vyjížděli  ze svých domovů, tak tam jistě byly
ukazatele – Olešná – 15, 20, 18 kilometrů apod. To všechno, přátelé dělají  svatí. I  oni jsou
ukazatelé našich cest – svatá Máří, svatý Jan Nepomucký, svatí Václav, Ludmila, Anežka, ti
všichni ukazují,  říkají vám, každému z nás osobně:  „Půjdeš-li touto cestou, kterou jsem si
vybral  já,  dojdeš k svému  cíli,  dojdeš k Bohu.“ A každý z vás je originál.  Originál,  který
dostal svobodu, nejste žádné loutky, aby vás někam nacpali – a řekli, že tohle musíš dělat!  Vy
se dobrovolně a svobodně rozhodujete.  Proto máme miliony svatých, miliony cest, abyste si
svobodně vybrali, po které cestě chcete jít. Ale co je důležité, abyste si vybrali správně, aby to
byla skutečná cesta, která má svůj cíl.  Protože mnoho cest v lidském životě se ztrácí někde
v místě, kde je zákaz vjezdu.  Někde v polích a lesích a už nikam nevedou. Takže se přicházíte
učit.  Právě  svatí, to jsou nejlepší učitelé, protože oni nebyli  vytrženi ze života.  To nejsou
nudné dámy a pánové, kteří se narodili a už uměli Zdrávas a Otče náš a celý svůj život proklečeli
na kolenou, to vůbec ne.  Všichni do jednoho museli projít svým obrácením.   V každém
životopise  uslyšíte  příběhy,  že  budete  žasnout.  Budete  žasnout,  co  ti  lidé  prožili.  Veliké
osobnosti Církve, ty největší – mají za sebou takové prohry, o kterých vám se vůbec nezdá.
Máří  by mohla  vyprávět  a  nejen ona.   Vezměme nejrannější  Církev –  svatého Augustina,
jednoho  z největších  křesťanských  antických  biskupů.  Co  ten  prožil,  co  se  jeho  matka
namodlila, co slz, co vzdechů. Všichni se jí smáli,  z toho holkaře a opilce nikdy nic nebude.
Ale síla modlitby  a víra matky dokázala, že nám vymodlila největšího světce. Člověka, který
ovlivňuje Církev svými spisy až po dnešní dobu.  Našel správnou cestu. Vymodlila mu ji jeho
matka.   Bloudil  po  širokých  silnicích  a  matka  mu vymodlila  tu  správnou cestičku,  která  ho
dovedla k Bohu. Nebo – my často používáme označení – nevěřící Tomáš. Ale, přátelé, copak ti
jeho přátelé byli hluboce věřící? Na Velký pátek, kdo byl pod křížem?  Matka Maria, apoštol Jan
a kde byli ti všichni, kteří říkali:  „Pane, já tě tolik miluji. Nikdy tě neopustím.“  Byli schovaní.  Oni
v tom okamžiku sešli z cesty.  I  apoštol Petr, budoucí první papež, v okamžiku, kdy mu jakási
služka říká:  „Ty jsi byl s ním taky?“ Tak on sloup a hlava Církve říká: „Ne, toho vůbec neznám!“

Sešel z cesty. Ale, přátelé, když se jednou vrátíme, neznamená, že jsme vyhráli.  Petr litoval,
hluboce litoval, to byl rozdíl mezi Petrem a Jidášem.  Petr poprosil Pána o odpuš tění a Pán
mu řekl – Petře mám tě rád a já ti věřím. Jsi na správné cestě, jdeš po správné cestě, díky své
lítosti. Ale stejně Petr sešel. Až jednou pojedete do Říma, stavte se u jedné starobylé cesty,
která se jmenuje Via Appia.  A tam stojí starobylý kostelík, jmenuje se Quo vadis Domine.  Ten
kostelík může také vyprávět o tom, jak první papež zklamal.  Bylo to době, kdy je Petr v Římě,
v době  pronásledování  křesťanů,  v době,  kdy  v arénách  umírají  křesťané,  kdy  na  hořících
hranicích umírají ženy a děti.  Oni vyznávají svoji víru, bojí se, mají strach, jsou to obyčejní lidé.
Vyznávají svoji víru, položí za Krista život.  A první papež z Říma utíká, utíká pryč, protože
on se bojí. Utíká z té správné cesty.  Ale, přátelé, když my utíkáme před Kristem, on neutíká
před námi.  On se stále snaží nás pozvat zpátky.  Snaží se nám ukázat tu správnou cestu.  A
proto na té Via Appia si Kristus Petrovi zjeví a Petr mu padne k nohám a Petr říká:  „Quo vadis
Domine? – Kam jdeš Pane? “  A Ježíš se na něj smutně podívá a říká: „Petře, když ty utíkáš,
tak já se vracím.  Jdu tam mezi své, abych si  mezi nimi opět vysloužil  smrt.“ To byla
poslední slova, která Petrovi sloužila k tomu, aby se vrátil na správnou cestu zpátky.  A pak
podstoupil na Vatikánském pahorku mučednickou smrt.  Proč o tom mluvím?  Protože lidský
život  znamená,  že  tak  často  bloudíme.  A  to  často,  líbí  se  nám  krásné  cesty,  lemované
báječnými obchody, kde jsou hezké kavárny, kde je zábava a smích.  Málokdo chce jít tou
cestou  kamenitou,  kde  je  utrpení,  a  málokdo  chce  padat  pod  křížem.  Tak  často
zabloudíme. Ale neznamená to, že se musíme ztratit.  Vzdalujeme se od Krista, ale On se
nikdy nevzdálí  od nás.   Ignác z Loyoly, další  veliký  muž,  který  se díky svému špatnému
způsobu života – byl to voják za peníze, který zabíjel, - setkal s Kristem díky válce.  Byl zraněn,
možná i umíral a setkal se s Kristem. A z těch válečných cest se vrátil  na cestu správnou a
snažil se z celého svého bytí pomáhat těm, kteří zabloudili.  Ukazoval jim cestu domů.  Takže
Kristus po nás chce jediné.  Když se topíme, když jsme na dně, abychom mu také ruku podali.
On nám ji podává. A to všechno se učíme na pouti.  To se všechno učíme na pouti, to se
učíme v kostele, to se učíme u Matky Boží, Panny Marie.   Podat Kristu ruku.  Ano,  Bůh
doslova nenávidí hřích, ale Bůh miluje hříšníka.  Každá svátost smíření, každá chvilka, kdy
dokážu před Bohem vyznat to: „Mea culpa, mea maxima culpa (moje vina, moje veliká – největší
vina).“  To je to nejdůležitější, co jsem mohl v životě udělat!  Bůh nás neodsoudí, protože
Bůh je láska.  Bůh nám v tom rozhřešení, abychom to slyšeli tím vnitřním duchovním sluchem
říká:  „Ty jsi můj milovaný syn, ty jsi má milovaná dcera.“  Žádné odsouzení, to, co právě teď
děláš,  to  je  to  nejdůležitější  v tvém životě.   V tomto  okamžiku,  kdy toužíš  po  uzdravení,  se
vydáváš po cestě svatosti.  Děláš to, co udělala kdysi dávno Máří Magdaléna.  Děláš to, co
kdysi dávno udělal apoštol Petr, Ignác z Loyoly. Co udělal svatý Augustin. Vydáváš se na
cestu svatosti.  A nejsi na ní sám.  Máš s sebou mocnou a velikou průvodkyni Pannu Marii.
Ta ti  pomáhá, to je ta,  která za nás prosí. Vždycky si říkám, že to je právě ona, která nám
vyprosí tu cestu domů, cestu do zpovědnice, cestu do kostela.  Vždycky mě strašně mrzí, když
u nás doma potkám ministranty, a bývaly časy, kdy jsem jich míval 60, a oni ani nepozdraví.
Říkají  mně  maminky,  jak  je  to  bolí,  když  jejich  děti,  které  vychovávaly,  nepřijdou  do
kostela.  Když jejich vnučka nemá v kostele ani svatbu, když nemá ani pokřtěné děti.  Když
jsem byl ještě mladej kluk, mladej farář, tak jsem se snažil jim dávat jakési moudré teologické
rady.  Dneska už to nedělám.  Nedělám to, protože  vím, že když člověk do člověka něco
dobrého vloží, tak to dobré a krásné si nikdy nemůže ztratit.  Protože i ty děti, ty vnuci, i ti
ministranti,  kteří  dnes už nepozdraví  –  jednou zažijí  těžké chvíle.   A  možná v tom těžkém
okamžiku  si  vzpomenou, v čem byli  vychováni.   Protože  každá těžká chvíle je jako Boží
dotek. Ta podaná ruka, upozornění, chlapče vrať se.  Děláš špatně, ničíš život sobě i těm,
kteří tě mají rádi. Nic dobrého se nemůže ztratit.  Já pevně věřím, že ti, kteří se nyní ztrácí
nebo se ztratili, že se mají k čemu vrátit.  Bůh na ně čeká. Matka Boží Panna Maria se za
ně přimlouvá.  A ta  cesta,  cesta správná je  pro ně připravena.   Svatý  Augustin  říkával,  že
v lidském životě má všechno svůj čas.  Asi  je to  pravda.   Člověk svobodně musí  dozrát
k tomu, že chce Bohu říci, jak to řekla Maria:  ANO.  Celým svým životem.  Ano, jsem připraven
celým svým životem jít za tebou.  Takže vám všem přeji, vám poutníkům, kteří jste zde u svaté
Máří, abyste se od ní učili.  Učili se, jak žít.  Každý den – znova a znova, protože o tom je



lidský život.  Slovo putovat a pouť je od pohybu.  Učte se v pohybu, nestavějte, když se člověk
zastaví, zůstane ležet, tak to prohrál.  Kristus pod křížem také padl, ale vždycky vstal.  To
bylo úžasné, že mu k tomu pomáhal člověk.  Šimon.  Vám k tomu pomáhá Církev, vám k tomu
pomáhají nekonečné zástupy svatých, máte Matku Boží Pannu Marii, využívejte toho.  Znovu a
znovu začínejte!  A jak říkával svatý Augustin, když člověk spadne až na samé dno, tak má
veliké štěstí. Že už hlouběji spadnout nemůže.  A od toho dna se můžu odrazit a jít vzhůru.
Amen. 
Dodatek na závěr, před požehnáním na cestu:  U nás v Polné se slaví druhou neděli v září tři
poutní slavnosti najednou – mariánská pouť, posvěcení kostela a sv. Liguriáš.  Za těch 27 let
si  jediný  biskup  nevzal  kázání  o  sv.  Liguriášovi.  Vždycky  máme  posvěcení  kostela  nebo
Nanebevzetí  Panny  Marie.   Jeden  to  zkusil.  Kardinál  Duka  a  tenkrát  říkal,  že  o  tom  sv.
Liguriášovi se vůbec nic neví.  Je to světec třetího století, je podobný každému z nás – taky se o
vás nic neví, o mně se také nic neví, o něm se také nic neví. Je to svatý Řek, který žil na poušti,
o samotě, byl jednou zastaven vojáky.  Oni se ho ptali: „Chlape, kdo jseš?“  A on jim nezačal
vyprávět – jsem Liguriáš, jsem z Řecka, ne, ale on řekl jedinou autentickou větu, kterou známe:
„Jsem křesťan!“ To ho stálo život, to ho stálo místo na oltáři.  Díky této větě máme v Polné
pouť. Díky této větě přichází tu neděli a v pondělí 25 000 poutníků i v dnešních dnech. Díky této
větě je sv. Liguriáš patronem našeho města, díky této větě je svatý.  Co bylo potřeba?  Stát za
tím, co říkám, a to také žít.   A to sv. Liguriáš udělal, ta věta ho stála  život, vyznal Krista.  A
ještě jeden takový svatý, který by nám mohl být přímluvcem.  Kdybych byl dneska ve škole a
zkoušel bych, tak bych se vás zeptal milé děti:  „Kdopak je první oficiálně svatý katolické
církve?“ „Sv. Dismas.“ – „A to byl  děti  kdo?“ – „To byl  ten zločinec na kříži,  kterého sám
Kristus prohlásil za svatého. První svatý zločinec a na kříži.  I v té poslední vteřině, v poslední
minutě  můžeme z té  špatné cesty  vejít  do nebe.  Chce to  jediné,  litovat  všeho co jsem
v životě blbě udělal, litovat toho co se mě nepovedlo. Umět Kristu podat ruku a říci – Pane
odpusť mi. Ale přátelé, pamatujte si do života a do zpovědnice, když vám  Bůh  odpouští,
odpouští vám definitivně a hlavně si vy musíte  odpustit sami.  Protože, když si neodpustíme,
nebudeme věřit tomu, že nás Bůh tak miluje.  Ano je to neskutečné, nepochopitelné, ale je to
pravda. Když  nás  miluje,  tak  nás  objímá,  odpouští  a  myslí  to  stoprocentně  vážně.   Takže
nebojte se na tu cestu ke svatosti vyrazit a když spadneme, tak vždy zkoušejte vstát.  Stojí
to za to – život máme jen jeden.  A po ohláškách bude požehnání.   

Sbírka - po uhrazení nutné režie NJ a díky dalším darům jsme darovali  15 000 Kč na provoz
nemocnice milosrdných bratří v Brně.  Poděkování patří také místnímu faráři Mariuszovi a
panu kaplanu Tomaszovi a farníkům z Olešné, kteří vše velmi dobře a obětavě organizačně při-
pravili.  Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.

Představení hl. celebranta NJ v Nedvědici, kterým je děkan  P. Mgr. Josef Rybecký,  farář
v Tišnově a Předklášteří: 
Stručné představení – věk, dětství, mládí, studia, působiště:   Jmenuji se Josef Rybecký, je
mi  42  let  a  pocházím z Ivaně,  kde  jsem vyrůstal.  Jsem  nejmladší  ze  čtyř  sourozenců.  Po
arcibiskupském  gymnáziu  v Kroměříži  jsem  strávil  rok  v konviktu  v Litoměřicích,  po  kterém
následovalo pět let v kněžském semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Knězem jsem 17
let. V Tišnově působím sedmý rok. Před tím jsem byl sedm let farářem ve Tvarožné. Na začátku
kněžské služby jsem kaplanoval u sv. Tomáše v Brně a v Telči.    Otče, co podstatného jste se
v dětství  naučil  od  rodičů?   Naši  rodiče,  když  dají  své  slovo,  tak  to  platí.  Tuto  jejich
spolehlivost  jsem doma bral  za samozřejmou. Až později  jsem poznal,  že to není tak úplně
běžné. Jistě jsem se od nich naučil vytrvalosti, která s tím souvisí.    Co bylo tím nejdůležitější
impulsem pro rozhodnutí stát se knězem?   Touha po kněžství ve mně byla od dětství, ale
v určitém období trochu zasypaná. V době střední školy mne ovlivnily dvě události: 1. svěcení
oltáře jednoho kostela a 2. divadlo, které jsme jako středoškoláci hráli. I když jsem měl jen malou
vedlejší roli, pomohla mi překonat různé životní bariery, které se týkaly i mé tehdejší představy o
kněžství.     Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem?   Téměř každý kněz, kterého potkám,
mne tím, jak osobitým způsobem přistupuje ke své kněžské službě, v něčem obohatí. 

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?   Víc a víc objevovat, že
Pán je tady a že to hlavní dělá on.  Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v
jeho okolí?  Bude to znít jak fráze, ale podle mne je jde o toto: poctivě hledat Ježíše a mít rád
lidi okolo sebe.   Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz ve Vaší práci, ve svém životě? 
Abych se ptal na to, co po mně chce Pán. Důležitých a užitečných věcí totiž může člověk dělat
hrozně moc, a při tom jeho úkol může být někde jinde.  Mohl byste nám přiblížit úmysl sbírky
na pouti NJ v Nedvědici?  Toto rozhodovat nechci, protože jsem tu jen host.   Kde vás nejvíc
„tlačí boty“?   Často si kladu otázku, jak být na blízku lidem, kteří sami nepřijdou. Těch je
mnohem více než lidí v kostele a jsou to také farníci.   Na co se nejvíc těšíte?    Od té doby, co
učím  náboženství  tak  vždycky  na  prázdniny.  Samozřejmě  na  nebe.  Na  adoraci.  Na  různá
neformální setkání ať už s kněžími, nebo s dalšími lidmi.    Co je pro rodiny podstatné co
potřebují,  čím může církev rodinám pomáhat,  jak  to  prožíváte  ve  své službě?    Tady
nejsem odborník. Za sebe bych řekl, že je důležité, aby rodiny mohli vzájemně sdílet své radosti
i bolesti a svou víru. Společně se modlit a pomáhat si navzájem tam, kde je to třeba. Církev je
k tomu  může  povzbudit.  Dát  jim  k dispozici  místo  pro  setkání.  A  také  nabídnout  svátostné
doprovázení. Jsem rád, že v naší farnosti tyto příležitosti mnohé rodiny využívají.

Pozvánky a oznámení.
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  

22. pěší pouť na Velehrad. Začíná se  v neděli 21. 8. ve 13 hodin v Radešínské Svratce –
pod vedením Tomáše Mahela – je třeba se u něj přihlásit. Ve Vítochově bude v 19 hodin mše
svatá. Vítochov v pondělí 22. 8. V 11,30 hodin – žehnání poutních křížků novým poutníkům a
požehnání na cestu ze starobylého, krásného poutního cyrilometodějského Vítochova přes Vír
(sv. Sedmipočetníci) do Olešnice. V úterý 23. 8. ráno z Olešnice přes Letovice do Boskovic
Ve  středu  24.  8.  z Boskovic přes  Sloup,  Senetářov  do Ruprechtova  Ve  čtvrtek  25.  8.
z Ruprechtova přes Kučerov do  Milonic  V pátek 26. 8. z Milonic,  přes Koryčany, horu sv.
Klimenta  do Boršic  V sobotu 27. 8. posíleni poutníky, kteří  přijedou za námi autobusy
z Boršic na Velehrad. Mše sv. s biskupem  je v 11:30 hodin, před ní společný růženec a
příležitost ke svátosti smíření. 
J  e  třeba se  přihlásit  co  nejdříve   u  jáhna Ladislava  Kince  na  níže  uvedených kontaktech.
Záloha na dopravu zavazadel, pití na cestě a další – 200 Kč, děti 100 Kč (děti z početných rodin
a jejich rodiče neplatí – díky podpoře dobrodinců).               
Sobotní pouť autobusem na závěrečnou etapu 22. pěší poutě na Velehrad - 27. 8. 2022 –
do Boršic a společná poslední etapa na Velehrad. Záloha 250 Kč. Také na tuto pouť je nutné se
co nejdříve přihlásit u jLK.
Západní proud 22. PPnV: Na hranicích diecézí v Újezdě za Novým Veselím začínáme pouť v
neděli 21/8 v 16.00.     Z Nového Veselí vycházíme v pondělí 22/8 v 8.00, v Netíně je mše sv. v
15.15, z Velkého Meziříčí vycházíme od kostelíka na Špitálku v úterý 23.8. v 6.30 h.

Plán poutí na rok 2022:  10.9. – XVIII. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka;  17. 9. 
- Králíky                                
                                             Plán poutí NJ na rok 2022:
14. září  Pavlov;   13. říjen Křoví;     15. listopad   Radešínská Svratka;   13. prosinec     
Olešnice. 
Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - kdo dřív přijde -..
Srdečné pozvání na 272. pouť NJ do Velké Bíteše  - v úterý 16. srna 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. 7. 2022. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným. 
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