Nový Jeruzalém č. 10/2013
Zpravodaj pro 166. prosebnou mariánskou pouť,která se bude konat (dá-li Pán Bůh)
v Jámách - v pondělí 14. října 2013 v 18 hodin.
Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Radostíně
V pátek 13. září přijelo a přišlo na pouť NJ do Radostína pěti autobusy, auty a pěšky asi 400
poutníků. Svátost smíření udělovalo 8 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.
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
Kázání P. Pavla Hověze na pouti NJ v Radostíně:
Milé sestry a bratři, chceme pozdravit Matku Boží, Pannu Marii. Dnes si chceme uvědomit, jak
trpěla, jaké bolesti snášela. Ona je prototypem trpícího člověka. V tom se s ní můžeme
potkat, jako každý z nás nese nějaký kříž. Z křesťanského umění známe nejstarší vyobrazení P.
Marie – jako sedící – např. v Tuřanech. Pokud to znáte, je tam románská socha P. Marie.
V gotice se objevuje stojící P. Maria s Ježíškem a ještě další zobrazení – o kterém jsme slyšeli
v dnešním evangeliu – P. Maria stojící se sv. Janem pod křížem. Ve 14. století asi třetina
obyvatel Evropy zemřela na mor. Bylo to ve spojení s nájezdy Tatarů, Mongolů apod. Protože lidé
velmi trpěli, začíná se objevovat zobrazení Matky Boží s mrtvým Ježíšem na klíně – takzvaná
Pieta. Nejstarší Piety jsou právě ze 14. století. Potom v 16. století vidíme Marii stojící, bez
Ježíše, jak její srdce zasahuje meč. Meč bolesti. V 17. století je těch mečů sedm. Mluvíme o
sedmibolestné Matce Boží. Sedm bolestí, které vypočítává Písmo Svaté.
Je to předpověď Simeona, když přinášeli malého Ježíška do chrámu. Simeon říká P. Marii:
„Tvojí vlastní duší pronikne meč bolesti.“ Tedy – to Dítě – tomu se bude odporovat, On je povolán
k povstání mnohých, ale také jako znamení, kterému se bude odporovat. Předpovídá Marii, že ji
pronikne meč bolesti. Představte si, slavnost, malé narozené děťátko a někdo prorokuje: Jeho
život nebude klidný, bude plný neštěstí, problémů.
Potom přichází další meče. Při útěku do Egypta, kdy zažijí úděl bezdomovců, běženců v cizí
zemi. Třetí meč – při hledání ztraceného dvanáctiletého Ježíše. Až třetí den ho našli. Komu
z vás se ztratilo dítě, ví, jaká je to bolest matky, když se jí dítě ztratí. Další čtyři meče souvisí
s ukončením pozemského života Pána Ježíše. Maria se setkává s Ježíšem cestou na Golgotu,
při ukřižování Pána Ježíše – když viděla jeho muky, když krvácel, dusil se. Pak při snímání
Ježíše z kříže, když jí ho položili mrtvého na klín. Nakonec, když ho musela uložit do hrobu.
Možná se nám zdá, že ona to měla lehčí, vždyť byla Bohem vyvolená. Ale ona nevěděla to co
my dnes – jak to skončí. Samozřejmě, ona věděla, že její dítě je od Boha, ale v tom smyslu, jak
my si to představujeme, že Kristus vstane zmrtvých, to ona nemohla v té době ještě vědět.
Můžeme říci, že ona je prototypem trpícího člověka.
Sedmička je v Písmu Svatém symbolem plnosti. V šesti dnech Bůh stvořil zemi a sedmý
den odpočinul nebo ve Starém Zákoně se Náman sedmkrát ponořil do Jordánu. Máme sedm
darů Ducha Svatého. Sedm svátostí. Petr se ptá, jestli má sedmkrát odpustit. Takže jistě
chápete, že u Židů bylo toto číslo číslem plnosti.
Proto Sedmibolestná Matka je symbolem všech trpících. Těžko bychom našli lidskou
bolest, která by nebyla obsažena v té bolesti, kterou ona nesla. Když jenom vzpomeneme – vy
starší – na svůj život, na to co jste prožili. Minulé století - dvě války, revoluce, koncentrační
tábory, gulagy, lágry, kdy miliony vězňů, vojáků, zajatců byly mučeny, umírali. Kolik rodin i dnes
prožívá utrpení nemoci, smrti nejbližších, obavy ze ztráty zaměstnání. Kolik matek a žen prožívá
peklo nevěry svých manželů, manželů narkomanů, alkoholiků, patologických hráčů, gamblerů.
Kolik lidí žije opuštěných, bez lásky svých příbuzných, osaměle. Ale nemysleme si, že utrpení se
týká jen starších, i mladí lidé mají své trápení, dokonce i děti. Mají trápení v rodině, když rodiče
se nemají rádi navzájem, hádají se rozvádějí se, mají trápení ve škole, když jim nejde učení.

Kolik dětí se vezme život, když mají ukázat doma vysvědčení. Nebo jsou šikanování, svými
kamarády. Kolik mladých lidí má trápení ze svého zjevu, vysmívají se jim.
Můžeme říci, že obrovské je moře krve, slz a lidské bolesti. Kdo z nás nenese nějaký kříž –
starosti, bolest, trápení. Pojďme spolu za naší Sedmibolestnou Matkou. Ona nás chápe, chce
nám pomoci. Ona to všechno také nesla, prožila. Pán Ježíš na kříži ji učinil Matkou v osobě
Jana nám všem. Ona je naší matkou a my jsme její děti. Koncil říká – budeme to slyšet v prefaci
mše svaté – ona ve své mateřské lásce stále pečuje, o nás, o bratry svého Syna, kteří jsou
ještě na cestě do Božího království. Neváhejme požádat o pomoc, o přímluvu, ona na to
čeká.
Asi víte všichni, jsem z Lesné, kde chceme postavit kostel. Pro naše příznivce a
podporovatele jsme vydali knížku, kde jsme nasbírali příběhy našich současníků. Vyzvali jsme
farníky a podporovatele, aby sepsali příběh o tom, když se nacházeli v nějaké těžkosti, nouzi.
Sešlo se asi 50 příběhů - malých i dlouhých. Nazvali jsme to: Pros, i tobě bude dáno. Z té
písně, kterou dnes zpíváme. Maria čeká, že ji budeme prosit. Povím vám takový malý příběh,
nepublikovaný, který se mně stal před několika roky.
Tehda jsem byl v říjnu na duchovních cvičeních na Svatém Hostýně. Vydali jsme takový
kalendář s P. Bulou a P. Drbolou. Jenže se nám to nepodařilo vydat včas – až koncem září. Měli
jsme obrovské problémy to udat. Už všichni měli kalendáře z jiných zdrojů. Tak jsem si dělal
takové naděje, že na tom Svatém Hostýně, bylo nás tam asi 25 kněží – většinou moji přátelé,
kamarádi, které znám dlouhá léta – tak, že si něco vezmou. Měl jsem toho plné auto. Prosil jsem
je celý týden, čekal jsem u auta každý den a nikdo nepřišel. Nastal poslední den exercicií a
byl jsem z toho celý špatný. Šel jsem do basiliky a předložil jsem to P. Marii. Říkal jsem jí, ať
se o to nějak postará. Ať nám nějak pomůže. To bylo před obědem. Při obědě – bylo to v pátek –
jsem bratřím znovu tu prosbu předložil. Stal se zázrak – jeden kněz, řekl, že kalendáře nevezme,
nemůže si je vzít, ale že nám daruje své stavební spoření, které mu bude končit příští rok. A
ostatní kněží si ty kalendáře rozebrali.
P. Maria čeká, že nám pomůže, ona je tady pro nás. Je to naše matka a matka nikdy
nedopustí, aby její děti trpěly přes míru. Musíme mít postoj, jaký měla ona, nikdy
nereptala. Proto jí někdy říkáme spoluvykupitelka, protože ona nesla tu bolest se svým Synem.
Svěřme jí při této mši svaté naše bolesti, starosti. Ona čeká, že jí to řekneme.
Po zaplacení autobusů a nutné režie zůstalo 6 173 Kč, které jsme poslali na stavbu nového
kostela bl. Marie Restituty v Brně - Lesné. Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také místnímu faráři
P. Pavlovi Habrovcovi a všem farníkům z Radostína, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě
organizačně připravili. Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.
Představení hlavního celebranta NJ v Jámách, kterým je P. Petr Dokládal, farář ve Starém
Jičíně:
Stručné představení – věk, dětství, mládí, studia, působiště: 66l et, dětství v Jeseníku, od
roku 1963 -1973 Brno, 1973 - 1980 – Jeseník (Rudné Doly Jeseník), 1980- 85 seminář v
Litoměřicích. Po přijetí kněžského svěcení: kaplan Český Těšín, 1986-92 Stará Bělá, 1992-97
Frenštát, od 1997 až dosud farář ve Starém Jičíně.
Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů? Lásku ke knihám, víru a dobré
morální vlastnosti.
Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se knězem? Setkávání s kněžími,
dobrými lidmi, poezie, literatura, četba. Velkým impulzem byla kniha Fultona J. Sheena POKOJ
v DUŠI. Obětavé modlitby maminky.
Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem? Kněží v pohraničí: Otec Slíva, děkan Wencel, také
můj bratr Pavel. Naše rodina znala kardinála Tomáška
Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější? Opravdovost a osobní vztah
k Ježíši a Panně Marii.
Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí? Zvláště je důležitá modlitba
a naplňování hlavního požadavku Pána: Miluj Boha nade vše a bližního jako sám sebe. Nutno je
nalézt osobní rozměr víry.

Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz v tříletí Písma Svatého, roku víry, eucharistie ve
Vaší práci, ve svém životě, ve farnosti? Věrnost ve službě, sledování důležitých akcí v životě
církve, jako je například připravované zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
papežem Františkem 13.10. v Římě apod.
Mohl byste nám přiblížit úmysl sbírky, která je dnes obětována na podporu poutníků
v tísni? Po poradě se svým a vaším jáhnem pomoci vyrovnat některé nedoplatky.
Kde vás nejvíc „tlačí boty“? Různé zdravotní problémy. O bolestech, které vyplývají ze stavu
společnosti mluvit nechci. Trápí mne, že nemohu z časových důvodů dělat věci důkladně.
Na co se nejvíc těšíte? Jestli se mi podaří někdy aspoň týden odpočívat, bývám dosti vyčerpaný.
Co Vám udělalo v poslední době radost? Práce mládeže ve farnosti, misijní klubko, osobní
angažovanost některých věřících pracujících samostatně a jednajících odpovědně bez čekání na
kněžské impulzy. Je to vzhledem k mému zdravotnímu stavu i nadějí.
Služebník služebníků Božích.Tak je od začátků církve nazýván římský biskup – papež.
Náměstek Kristův na zemi je volen v konkláve sborem kardinálů. Volbě nepředchází žádná
předvolební kampaň, ale modlitba a vzývání třetí Božské osoby, Ducha svatého. V posledních
stoletích zasedají na Svatý stolec církve kvalitní Služebníci služebníků. V měsíci říjnu i naše vlast
bude mimořádně volit, a to poslance do Parlamentu ČR. Volební kampaň bude jistě velice
finančně náročná a jak jsme již poznali v minulosti, nebudou zvoleni občané ti, kteří by byli
bezúhonní, pevného charakteru, vysokých morálních a mravních hodnot… Jak docílit, aby se to
změnilo? Každý kandidát, který přijímá kandidaturu, by měl si uvědomit, že bere na sebe službu a
ne výhody a my voliči předcházet volbu modlitbou k Duchu svatému, abychom volili správně a
zodpovědně. Samozřejmě je nás křesťanů málo, kteří by dokázali docílit zlepšení. Ale máme víru
v Boha, který je Všemohoucí, a On má moc změnit zlo v dobro. Svatý otec František často
připomíná křesťanům, že je jejich povinností se angažovat ve věcech veřejných. Uvažovali jsme o
tom a jsme ochotni poslechnout jeho výzvy? Každý pokřtěný praktikující věřící by měl být světlem
světa a solí země. Papež František přišel do Říma na Petrův stolec ze zámoří a se zemí, kde je
chudoba a tak ví, co bychom měli my Evropané dělat k zlepšení dobra ve světě. Všichni jsme
dětmi Božími – bratry a sestrami. Modleme se k Bohu, aby naše vlast se stala znovu křesťanskou.
Prosme Nebe, aby Bůh dal, že si zvolíme v těchto volbách jinou garnituru než doposud. Boží
pomoc, ať je s námi!
Bratr Klement Maria.
10. Pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka - 21. 9. 2013
(jak se naplnila výzva papeže Františka: „Nech se překvapit Bohem každý den“)
U hrobu zavražděného kněze (11.9. 2004) nás přivítal nový kunštátský jáhen (+1) Marek
Lepka (pan farář P. Petr Košulič byl na soustředění s biřmovanci mimo farnost). Po organizačních
pokynech modlitbou a požehnáním pouť zahájil Mons Jan Peňáz. Vyšlo nás 47, během cesty se
počet vyšplhal na 54.
Tím jsme se stali výjimkou, která potvrzuje pravidlo pěti P (v posledních létech naplňované):
Pouze Pěších Poutníků Pomalu Přibývá. Některým poutníkům, kteří se chystali na pouť do toho
něco nečekaného „vlezlo“ – např. nemoc, nenadálá událost v rodině, pracovní povinnosti. Myslím
si, že nejčastějším důvodem nižší účasti než loni (88) bylo počasí. Na Vysočině v posledních
čtrnácti dnech každý den (pokud ne celý, tak alespoň jeho část) pršelo (v suchém létě jsme prosili
o déšť). Proto počet 54 byl dalším příjemným překvapením (+2). Myslím si, že většina poutníků
s deštěm počítala a chtěla tuto „nepříjemnost“ připojit k smírnému úmyslu poutě.
Při zvaní na pouť jsem ve dvou farnostech připojil „doušku“: „Účast přislíbilo několik katolických
celebrit, uvidíme jak to dopadne“. Sám jsem těchto slov lekl, ale potom jsem si říkal – půjde paní
doktorka Svatošová, pan kanovník Davídek z Litoměřic, Mons. Peňáz ze Křtin, otec Alois Heger
z Chomutova – tito všichni jsou určitě celebritami v dobrém slova smyslu. A hned po vyjítí to přišlo
(3!). Když jsem se blížili k bráně hřbitova přicházel P. David Martínek z Litoměřic (malé
zpoždění), po přivítání vytáhl náprsní kapsy obálku a podal ji chomutovskému panu faráři se
slovy: „Pozdravuje tě otce biskup Jan Baxant a posílá ti pro farnost žádaný ostatek svaté
Zdislavy.“ Až se mně zatajil dech – půjde s námi skutečná katolická celebrita – která před

staletími putovala z rodného Křižanova (kde prožila dětství a mládí) na sever Čech - na Lemberk
a do Jablonného, kde se stala svatou manželkou, matkou, apoštolkou žitého evangelia v péči o
víru, nemocné a hladové. Kde také v hrobce pod kostelem sv. Vavřince čeká na vzkříšení. A
dneska odtud skrze maličký ostatek svého těla přijela k nám, půjde s námi a půjde pomáhat do
Chomutova. To vše během jednoho dne. Aniž by to farníci z Chomutova tušili vyhráli svým
počtem před ostatními – bylo jich 7 (+4).
Ještě poznámka k počasí. Celou cestu na nás nekapla ani kapka – pršelo ráno, než jsme vyšli.
Potom pršelo ve chvílích, kdy jsme si užívali lahodné pohoštění (klobásky značky Štěpánek a
Sedlářův chléb a vše potřebné k tomu) a pohostinnost farníků v jejich faře a kostele v Doubravici
n/Svitavou. Potom při zdravotní zastávce v lese před Petrovicemi, ve chvíli kdy začalo nádherně
svítit slunce, zazněla pro moje uši příliš opovážlivá slova. Reagoval jsem na ně větou: „Pozor,
aby nás to před Sloupem nevypláchlo.“ Stalo se – za Petrovicemi se zatáhlo nebe, zafoukal vítr a
asi 1,5 km jsme putovali ve vydatném dešti. Ale i to přineslo dvě úžasná překvapení: (+5) v půlce
deště zastavilo auto, vystoupili dva muži, kteří mohli v suchu dojet do Sloupu a v dešti se k nám
přidali. A potom (+6) na konci deště nádherná duha, která vyrostla přímo ze silnice před námi a
spojila nebe a zem. Dalším překvapením (+7) byla promluva P. Davídka, (+8) krásné svaté
zpovědi – díky našim zpovědníkům – otcům Hégrovi, Peňázovi, Davídkovi a Chylíkovi. Mnoho
poutníků také zažilo (+9) radost z knížek Marie Svatošové, které vyhráli v tombole.
Přišlo také jedno jiné překvapení (-1), ale to svým způsobem pisatel předpokládal a tak to ani
překvapení nebylo a bude věřit, že náš Všemohoucí Otec i toto promění v (+10).
Za rok – dá-li Pán Bůh a všichni svatí – Vás zveme na 11. smírnou pěší pouť P. MUDr.
Ladislava Kubíčka – 13. září 2014, kdy uplyne 10 roků od jeho mučednické smrti. Váš jL
Pozvánky.
Pouť – Sloup, Křtiny, Vranov u Brna (autobusem) – Neděle 13. 10. 2013. Program: 8 - mše
svatá na Vranově, 10,30 - mše svatá ve Křtinách, možnost oběda ve Křtinách, 14 - svátostné
požehnání na Vranově u Brna. Je nutné se přihlásit – (přihlášky co nejdříve, nejpozději do 7. 10.
– zatím je přihlášeno 17 účastníků) se zálohou 200 Kč u jáhna L. Kince.
13. říjen 2013. Světový mariánský den v rámci roku víry. Papež František se chystá zasvětit svět
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, připojme se k modlitební novéně, která bude předcházet a
ke sledování této události při přímých přenosech v radiu Proglas a televizi Noe.
Plán konání prosebných putovních mariánských poutí NJ rok 2013, 2014, 2015
13. prosinec Olešnice
13. leden Velké Meziříčí
13. únor
13. březen Křižanov
14. duben Bohdalov
13. květen Březí
13. červen
Rad. Svratka
14. červenec Oslavice
13. srpen Olešná
12. září
Pavlov
13. říjen
13. listopad
15. prosinec Olešnice
2015
leden Velké Meziříčí
květen Nové Veselí
prosinec Olešnice
Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno
heslem – kdo dřív přijde - ……..….
Srdečné pozvání na 167. pouť NJ – ve středu 13. listopadu 2013 v 17 hodin do Měřína –
hlavní celebrant - Mons. Pavel Posád, světící biskup z Českých Budějovic.
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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 20.10.
2013. 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.novyjeruzalem.cz a
www. rovecne.farnost.cz.

