
Nový Jeruzalém č. 9/2022
Zpravodaj pro 273. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) 

v Pavlově – v úterý 13. září 2022 v     18 hodin  .

Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb ve     Velké Bíteši:   
V úterý 16. srpna 2022 na mši svaté NJ bylo cca 80 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. Mariusze Leszka SAC při pouti Nový Jeruzalém ve Velké Bíteši:
Drazí bratři a sestry. V posledních dnech dost často je mi na blízku a doprovází mě myšlenka
papeže  Františka.  On  má  spoustu  krásných  myšlenek,  ale  ta  jedna,  kterou  jsem  našel
v posynodální apoštolské exhortaci „Kristus žije“ je pro mě zvláštní. Je to myšlenka, ve které
Svatý otec říká: „Neptej se: kdo jsi? Ale důležitější pro tebe je, abys se ptal: komu patříš?“ 
Opravdu vím, komu patřím? Vím to? Pamatuji na to, komu patřím? Možná to vím, ale žiji podle
této pravdy? Je to skutečně vidět v mém každodenním životě, že patřím Bohu, že to On je mým
Otcem? 
V tomto týdnu jsem přemýšlel, jaké texty zvolit k dnešní poutí Nového Jeruzaléma, aby to, co
dnes  máme prožit  na  tomto  místě,  se  pro  nás  stalo  povzbuzením a  občerstvením  v tomto
dnešním nejednoduchém životě, při rychle se měnicí světové situace v různých oblastech života.
Na konec jsem se rozhodl, že to bude text, kdy Jan s Ježíšovou Matkou a několika ženami stojí
pod křížem. Je to zvláštní text. Nikde jinde v Písmu svatém nemáme zaznamenánu tuto scénu,
tento obraz, který se odehrával pod křížem. Je pouze v evangeliu sv. Jana. Jako by o tomto
tajemství mohl říci pouze ten, který to zažil, pouze ten, který na vlastní kůži prožil to, co se stalo
v tento vzácný okamžik, kdy společně s Pannou Marií tváři v tvář ukřižovanému Synu sledovali
jeho smrtelný zápas.
Je  to  evangelium,  ve  kterém se  dozvídáme,  že  Panna Maria  pod křížem se stala  i  naší
MATKOU, že to bylo rozhodnutí samotného Ježíše, jeho niterné přání. Tak jako by Ježíš dobře
věděl, že dřív nebo později budeme její pomoc ve svém životě moc potřebovat, protože nejenom
život Ježíše, ale život každého z nás je cesta, namáhavá cesta, která vede skrze kříž do nebe.
On odchází k Otci, ale Matka zůstává. Ona se bude i nadále o své děti, o nás starat a hlídat nás.
Navíc v tomto úryvku evangelia vidíme Matku, která stále stojí na jednom místě. Nic při tom
neříká, nedělá... pouze stojí. Ona dobře ví, že někdy jsou slova zbytečná. Ona ví, že přítomnost
je důležitější než jakékoliv slovo. Možná tu pravdu pochopila na křížové cestě, v okamžiku, kdy
nic jiného nemohla dělat – jen tam BÝT. To tam se možná ujistila, že někdy není nejtěžší to, jak
moc toho člověk udělá… nejtěžší je to, když nic dělat nemůže.
Teď se zdá, že v této chvíli je pasivní, ale to není pravda. Jejím největším projevem lásky je to,
že tam je a stojí u kříže a soucítí se svým synem. Má tak velkou víru a důvěru, že ví, že poslední
slovo má vždy Bůh, ona ví, že všechno u Boha se končí dobře, i  když teď prožívá strašnou
bolest a utrpení.
To od Matky během pozemského života se Ježíš učil vytrvalosti,  naslouchání lidem, obětavé
službě, přijímat s radostí Boži vůli.
Celý její život směřoval k této chvíli pod křížem. Všechno, co dříve ve svém životě prožita, co
se naučila, svoji celoživotní formaci Bohem teď zúročila pod křížem, ve svém tichém postoji v
kontrastu k dramatu, které se dokonávalo na kříži.
JAK JE DOBŘE, ŽE PANNA MARIA JE I NAŠÍ MATKOU. JAK JE DOBŘE, ŽE MÁME TAK
VÝBORNOU  PRŮVODKYNI  A  UČITELKU  NA  CESTÁCH  NAŠEHO  KAŽDODENNÍHO
ŽIVOTA. JE  S  NÁMI  V  RADOSTECH  A  BOLESTECH,  V  ÚSPĚŠÍCH  I  NEÚSPĚŠÍCH,

KAŽDÉHO  DNE  V  KAŽDÉ  SITUACI,  JE  S  NÁMI  PŘESNĚ  TAM  KDE  SE  PRÁVĚ
NACHÁZÍME. A JAK BY NEBYLA?
Jednou, když jsem se zamyslel nad tím, kým je pro mě Panna Maria, uviděl jsem velký panelák
jako symbol lidského života. A v něm byly dvě cesty: schodiště a výtah. A já jsem pochopil, že
Panna Maria je výtah, jednodušší cesta do nebe, cesta méně namáhavá.
Jak je dobře, že i náš život je spojený s Matkou, že Ona stojí i u našeho umírání, u každé naší
bolesti, kterou ve svém životě, v rodinách, v tomto světě prožíváme.
Když sledujeme pozorně dějiny, vidíme i dnes aktivní přítomnost Matky v tomto našem světe. Do
těch nejvýznamnějších je třeba zahrnout především zjevení Panny Marie, která v době dvou
posledních století mnohokrát  přicházela na zem. Většinou měla v rukách růženec. Toto nám
dává poznání, že pro Pannu Marii není milejší a drahocennější modlitba, než je modlitba svatého
růžence. Maria povzbuzuje k této modlitbě nejenom svou účastí, ale také neustálými prosbami.
Při zjevení ve Fatimě v roce 1917 prosila děti, aby se každý den modlily svatý růženec. Přidala
jim rovněž úmysly, na jaké se mají modlit. Mezi nimi prosila o pokoj ve světě, o rychlé ukončení
války, o zadostiučinění za hříchy a za obrácení hříšníků. „Modlete se, modlete se hodně“ –
prosila Panna Maria. „Čiňte oběť za hříšníky, protože mnoho duší jde na věčné zatracení a
nemají nikoho, kdo by se za ně obětoval a modlil.”
S prosbou o každodenní modlitbu růžence Maria prosí také na severu Polska,  v Gietrzwaldě.
„Přeji  si,  abyste  se  každodenně  modlili  růženec.”  Ta  slova  připomínala  Matka  Boží
mnohokrát. Poslední její  slova zněla: „Modlete se růženec horlivě a snažně.” Když se děti  v
Gietrzwaldě  obracely  na  Pannu  Marii  s  různými  úmysly,  které  jim  předávali  lidé,  Maria
odkazovala na modlitbu růžence a jejich splnění  záviselo vždy na horlivé modlitbě růžence.
„Budou nemocní uzdraveni?” – ptala se děvčata Panny Marie v Gietrzwaldě. Ona odpovídala:
„Modlete se růženec.“ „Budou smutní potěšeni?” Panna Maria odpovídala: „Modlete se růženec.“
„Tam pláče manželka a maminka, protože manžel a tatínek je závislý na alkoholu, kde hledat
pomoc?“  „Modlete se  růženec.“  „Jsou zavřeny kostely,  jsou  deportováni  kněží.“  Maria  řekla:
„Modlete se růženec.”  Pokud v takových situacích Maria prosila, aby se lidé modlili  růženec,
znamená to, že je modlitba růžence skutečnou Boží pomocí v každém utrpení, v každé lidské
bídě, ve všech těžkostech duše i těla. Důrazně to potvrzují slova sestry Lucie z Fatimy:  „V
lidském životě není takový problém, který by se nedal rozvázat růžencem.“
Koneckonců možná lze říci, že:
1. Růženec je Božím darem daným nám samým Bohem skrze Pannu Marii. Bůh nejenom vidí
problémy světa, ale také nám dává skutečný lék, který může zachránit svět před Božím trestem.
Ano, Panna Maria a růženec je mocnou silou před Božím trestem. Člověk skrze svou pýchu,
troufalost a neposlušnost zašel tak daleko, že se postavil na místo Boha. V dnešní době sám
rozhoduje,  co je dobré a co je zlé,  kdo má žít  a kdo má zemřít,  kdy má pracovat a kdy si
odpočinout. Tak člověk přitahuje na sebe Boží trest, to je peklo. Ne Stvořitel, ale sám člověk se
odsuzuje. Ale Pán Bůh nezůstává k tomu všemu lhostejný, není schopen mlčet. On už křičí, aby
ho lidé poslouchali. Proč to dělá? Protože v každém člověku, ve všem, co povolal k životu, vidí
sebe, vidí, jak svět a dnešní člověk trpí, proto vychází vstříc, jak otec naproti marnotratnému
synovi. Ví, co se děje, a tak nás chce zachránit skrze růženec.
2.  Růženec, kterému nás vybízí  Maria je modlitba, která nám pomáhá být blízko Boha.
Dává nám poznat, co je v životě důležité, říká nám, co má hodnotu, učí nás poznávat skutečný
život. Dnešní člověk má v hlavě takový guláš, že už často vůbec neví, co je správné a dobré, a
co je špatné a zlé. Sám se často setkávám s takovými situacemi, kdy mě lidé prosí, abych jim
řekl, vysvětlil, zda ten skutek je dobrý či špatný, zda je to hřích či naopak. Jako exorcista mohu
také říct, že se často setkávám s lidmi, kteří šli do špatných věcí s myšlenkou, že je to dobré.
Výsledky jsou teď takové, že nemohou už dnes normálně fungovat,  potřebují  pomoc kněze,
psychiatra, či terapii.
3.  Růženec nám dává sílu ve válce s mocnostmi zla. Ano, ten svět zlých duchů opravdu
existuje.  To  není  pohádka.  Ďábel  to  není  čertík  z  pohádky  „Anděl  Páně“.  Takový  milý,
sympatický kamarád. Je to zlý duch, který se postavil proti Pánu Bohu a řekl Mu: „Nebudu ti
sloužit.”  Je jako řvoucí  lev,  obchází  celý svět a  hledá,  koho by mohl zhltnout.  V první  řadě
ovlivňuje ty,  kteří  nějakým způsobem poznali  Boha,  a  teď žijí  v hříchu a nic  s  tím nedělají,



přestože mají hodně duchovních možností. Když se sv. Maximilian Kolbe šel modlit růženec,
vždycky říkal:  „Jdu střelit do ďábla“. V této modlitbě je opravdová síla a naše záchrana, kterou
dostáváme každý den od Boha skrze Pannu Marii.
4. Růženec je školou rozlišování a svatosti. Dává nám poznat svět a život tak, jak ho vidí 
Bůh. Bůh nás chce nejenom zachránit, ale také si přeje, abychom se každý den stávali 
opravdovými apoštoly Jeho lásky, milosrdenství a odpuštění v dnešním světě. Všude, kdekoliv 
se Panna Maria zjeví, říká stejná slova: „Modlete se růženec, protože tím způsobem zachráníte 
svět před hříchem, před Božím trestem.“ Tak mluvila Panna Maria ve Fatimě, v Lurdech, 
v Gietrzwaldě, v Pompejích, v Ravenně v Itálii, v Akitě, v Japonsku, v Cuapě (Nikaragua) a také 
na mnoha jiných místech světa.
Můžeme vůbec k tak naléhavým prosbám Panny Marie zůstat  lhostejní,  když jsme její  děti?
Můžeme říct, že nás to vůbec nezajímá, když ona je naší Matkou?
Drazí, jaká bude budoucnost světa, naší české země, našich rodin? Na tuto otázku je jenom
jedna odpověď, kterou Panna Maria dala dětem v Polsku v Gietrzwaldě: „Modlete se růženec”.
Jaká bude budoucnost, ví jenom Pán Bůh. Ale my ze své strany využijme všechny možnosti,
které nám Bůh dává skrze Pannu Marii a její modlitbu růžence. Modleme se společně i osobně,
v rodině, na cestě do práce i z práce, doma i v kostele. Modleme se a také povzbuzujme k
modlitbě růžence další. Modleme se srdcem s živou vírou, že Bůh vždycky slyší naši modlitbu,
protože máme před Ním nejlepšího přímluvce a učitelku, naši Matku, Pannu Marii.
Myšlenka po mši svaté, adoraci a svátostném požehnání - na rozloučenou:
Potkal jsem dnes maminku několika děti,  která mi vyprávěla svůj ranní rozhovor s jedním se
svých dětí. Ditě má už svoje roky, umí přemýšlet a hodnotit. Chvilku před odchodem do kostela
na mši svatou dítě se jí zeptalo: „Proč ty stále lítáš do tohoto kostela na mši svatou? Bojíš
se, že půjdeš do pekla?“ Maminka neodpověděla svému milovanému dítěti na tu otázku. Ale
jako  moudrá  pedagožka  mu  dala  úkol:  „Prosím  tě,  přemýšlej  a  zkus  najít  odpověď na
otázku: Proč maminka tak často chodí do kostela na mši svatou?“
A já i každý z nás zde přítomných si můžeme položit stejnou otázku: „Proč tak často chodím
do kostela na mši svatou?“ Zamysleme se nad tím!
Sbírka - po uhrazení nutné režie NJ jsme darovali 5 500 Kč na televizi NOE. Poděkování patří
také místnímu faráři P. Bohumilovi Poláčkovi a farníkům z Velké Bíteše, kteří vše velmi dobře a
obětavě organizačně připravili. Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí
NJ.
Představení  hl.  celebranta  NJ  v  Pavlově,  kterým  je  Mgr.  P.  Pavel  Klouček,  farář
ve     Višňovém u Znojma, Mikulovicích u Znojma a Vémyslicích  
Chvála Kristu, to co Vám nyní píši, je podle návodných otázek redakce, takže mezi odstavci
nehledejte kdovíjakou logiku.
Narodil jsem se v Brně, tam jsem vystudoval Gymnázium na Elgartově ulici. Dost času jsem o
prázdninách trávil  u babičky v Hradci Králové, takže jsem byl jako ministrant blízko oltáře na
Novém Hradci a v Brně Zábrdovicích.
V dětství jsem se naučil, že přísná výchova je lepší a prospěšnější, než žádná výchova – ale
o  tom  je  beztak  dnes  těžké  mluvit.  Lépe,  než  bych  to  řekl  já,  to  umí  sdělit  i  s pořádným
zdůvodněním  například  pan  doktor  Radkin  Honzák.
https://www.marianne.cz/zivotni-styl/radkin-honzak-jak-naucit-deti-aby-prijaly-odmitnuti-
bez-urazky
Na (své) kněžské službě považuji nejdůležitější vydržet být přítomný. Proč? „Když se totiž
základy řítí, co může spravedlivý dělat?“ Žalm 11 (10),3 „Hle přicházím, abych bořil a ničil, a ty
bys chtěl o něco usilovat? Neusiluj!“ Jeremiáš 45,5 A to je podle mě ta snadnější část. Obtížnější
je při tom všem a v této situaci svědčit o Kristu, pomáhat, aby pro lidi Ježíš mnoho znamenal. To
se mi spíše nedaří, než daří.
Další otázka redakce zněla:  Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho
okolí? Především  se  mi  zdá,  že  ani  kraječky  a  více  klečení  při  liturgii,  ani  snaha  udělat
z katolické církve druhou protestantskou církev, k dobru a k posile víry nevedou. 
Nejužitečnější asi budou rady nám časově bližších svatých, proto bych citoval Matku Terezu.
Redaktor se jí ironicky ptal: „To vám nevadí, že z vás ještě za vašeho života dělají 

svatou?“ Ona odpověděla:  „Ne. Být svatá je můj úkol. Ostatně být svatý je i váš úkol, že
pane redaktore?“ A potom, následující větu považuji  ještě za důležitější:  „Obracet lidi? To
není můj úkol. Můj úkol je je milovat – obracet je bude Bůh!“
Na co určíte sbírku na NJ v Pavlově? Nevím, ať to určí jáhen. Pro jáhna je v tomto období poutí
a poutních výletů jeden úmysl sbírky na prvním místě: Podpora dětí z početných rodin, dětí a
studentů při pěší pouti na Velehrad. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

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  

XIX. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka – sobota: 10. září 2022. Začínáme ráno
v 8 hodin na hrobě umučeného kněze P. L. Kubíčka na hřbitově v Kunštátě. Polední přestávka
s občerstvením je na faře v Doubravici nad Svitavou. Zakončení kající pouti plánujeme v 17 h.
mší svatou u Bolestné Matky Boží ve Sloupě v Moravském krasu. Přihlášky na noclehy – u pana
faráře P. Petra Košuliče v Kunštátě – 604538482.

Výlet.  Prosetínské hřbitovy z.s. pořádají v sobotu  17. září 2022 výlet do Králík – mše svatá,
prohlídka  kostela,  areálu,  hřbitova,  kláštera,  muzea,  oběd,  vojenské  muzeum.  Cena -  místo
v autobuse - 300 Kč + vstupy + oběd. Přihlášky u jLK.

Pouť na Slovensko.  Pokud Pán Bůh dá, tak Vás zve farnost Olešnice na pouť na Slovensko v
termínu - 24. - 25. září 2022.   Odjezd z Olešnice v 5,30 hodin. 
Sobota – 9,30 –  Živčáková - Turzovka – prameny vody, kaplička P. Marie, prohlídka nového
kostela Panny Marie, Matky Církve a kaple sv. Josefa, 11 hodin - mše svatá, čerpání vody z pra-
menů.  13 - oběd. 15,30 - Butkov – nejmladší poutní místo na Slovensku, sanktuárium Božího
milosrdenství. Pěší pouť na kopec při ní modlitba křížové cesty, v které jsou použity citáty sv.
Faustyny z jejího Deníčku. (pro staré a nemocné se budeme snažit zajistit dopravu autem na
místo). Pobožnost k Božímu milosrdenství, podrobná prohlídka místa, mnoha výklenků, v kte-
rých jsou umístěny obrazy a relikvie svatých. Nádherný výhled do údolí řeky Váh a na protější
hraniční hory.  Nocleh. Neděle:  Skalka - místo umučení poustevníků svatých Andreje a Bene-
dikta. Mše svatá, prohlídka kostela, prohlídka bývalého kláštera poustevníků - benediktinů. Tren-
čín – prohlídka kostelů a hradu, pozdní oběd. Cesta domů. 
Cena se bude odvíjet podle obsazenosti míst v autobuse a také podle cen, které budou na Slo-
vensku na konci září. V ceně bude zahrnuto – doprava, režie, ubytování, jedno jídlo denně, vstu-
py, zdravotní pojištění do zahraničí. Podle dosavadních informací by to mělo být v rozmezí 2500
- 3000 Kč. Děti a studenti budou platit polovinu. Cenu sdělíme přihlášeným v první polovině září.
Ceny v ochodech a restauracích na Slovensku jsou vyšší než u nás.Je ještě 8 volných míst v au-
tobuse – přihlásit je možné se u jáhna Ladislava Kince; kinc@dieceze.cz; 606948970.               
                       Plán poutí NJ na rok 2022:
15. listopad  Radešínská Svratka;                          13. prosinec   Olešnice. 
Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - kdo dřív přijde -..

Srdečné pozvání na 274. pouť NJ do Křoví - ve čtvrtek 13. října 2022 v 18 hodin – hlavní
celebrant P. Mgr. Michal Cvingráf, farář v     Lysicích a Bedřichově.   
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. 9. 2022. Po přečtení můžete dát přečíst svým známým, nemocným.
Občasník - zpravodaj Nový Jeruzalém; Vydává: Řk farnost Rovečné, 592 65 Rovečné 14,
www.  rovecne.farnost.cz  Zodpov.  redaktor:  jáhen  Ladislav  Kinc,  kinc@dieceze.cz,  t:
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