Pochválen buď Ježíš Kristus!
Milí přátelé!
Nedříve blahopřání Vojtěchům, Jiřím, Markům, Jaroslavům a všem, kteří v tomto
mimořádném týdnu slaví jmeniny a narozeniny - Pán Bůh Vám žehná skrze Vaše
patrony a Vaše blaho ať plyne, z toho, že otevřete svou mysl a srdce pro Jeho dary.
Sv. Vojtěch se stal patýřem v naší zemi, kde si ho naši předkové přáli mít za biskupa
- pastýře, ale na jeho vedení nedbali. Tento bludný kruh prorazil mučednickou smrtí.
Také dnes se zdá, že chceme mít a máme biskupy - pastýře a moc na jejich pokyny
nedbáme.
Jeden z amerických biskupů, kteří vyzývají k modlitbám za záchranu svobody
svědomí v USA prorokuje: "Já zemřu doma, můj nástupce ve vězení a jeho nástupce
na náměstí jako mučedník."
Zkusme prolomit bludný kruh neposlušnosti vůči pastýřům, třeba tím, že v tomto
týdnu modliteb za nová duchovní povolání - k díkům a prosbě přidáme drobnou oběť na
tento úmysl.
Do měsíce května zasvěceného P. Marii Vám všem žehná
Váš jáhen Ladislav
P.S.
Jsou ještě volná místa na poutní výlet po stopách arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana ctitele a následovníka svatých - Vojtěcha, Cyrila, Metoděje a P. Marie - do Kroměříže
8.5.2012

Nový Jeruzalém č. 5/2012
Zpravodaj pro 149. prosebnou mariánskou pouť,
která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Bohdalově - v pondělí 14. května 2012 v 18 hodin.
Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Březí
V pátek 13. dubna 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.
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. Miloše Mičánka na pouti NJ v Březí
Prožili jsme Svatý týden a nyní slavíme Velikonoční oktáv. Během těchto dní jsme prožili a
prožíváme mnoho událostí, ve kterých se mnohokrát mění situace. Ježíšovi na Květnou neděli
provolávali slávu, ale hned v pašijích jsme slyšeli o jeho umučení.
Ježíš prožil spolu s apoštoly slavnostní večeři, ale pak najednou prožil totální osamocení od
druhých. Zažili jsme rozruch Velkého pátku v kontrastu s tichem Bílé soboty. Velkopáteční
smutek v kontrastu s radostí Velikonočního nedělního rána.
I dnes jsem slyšeli o jedné velké změně. Apoštolové lovili ryby, nic nechytili, ale na radu muže,
který stál na břehu, hodili znovu sítě a ulovili tolik ryb, že je pro jejich množství nemohli ani
utáhnout. Na tom všem vidíme, že okolnosti se mění, ale, sestry a bratři, jádro zůstává a tím je
pro Ježíše stát za všech okolností na Boží straně, na straně života a lásky.
O lásce za všech okolností mluví i následující příběh. Leslie Flynn vypráví o chlapci ze
začátku minulého století, který ztratil rodiče a žil se svou babičkou v jednom z amerických

pohraničních měst. Jednoho dne jejich dům zachvátil požár. Babička se pokoušela vyjít na patro,
kde spal její vnuk, aby ho zachránila. Její srdce to však nevydrželo a zemřela.
Mezitím se venku seběhl dav lidí, který se bezmocně díval na ohňovou zkázu. Najednou
zaslechli dětský pláč. Z okna na poschodí se kýval klučina a křičel o pomoc. Situace se zdála
beznadějná. Přízemí už bylo úplně v plamenech a zdálo se, že nikdo neví, jako by se dalo
chlapce zachránit.
Z davu vyběhl jeden muž a začal se šplhat po okapové rouře k chlapcovi. Bylo to už nebezpečné
a roura byla už také horká, ale muž se nevzdal. Zakrátko už lezl po ještě rozpálenějším okapu i s
chlapcem dolů.
Lidé v městečku byli pohnutí tragickým osudem tohoto klučiny, proto se mnozí hlásili a
ucházeli o přijetí chlapce do své rodiny. Starosta uspořádal shromáždění, aby se rozhodlo, ke
komu chlapec půjde. Každý ze zájemců o jeho výchovu mohl krátce říct, proč právě u něho by
chlapcovi bylo nejlépe.
První muž nabízel domov na farmě, kde by ho všemu naučil a zajistil mu i dobrou budoucnost.
Učitelka zase: „Já bych mu mohla dát nejen domov, ale i dobré vzdělání.“ Bankéř nato: „Já s
manželkou bychom mohli chlapci zabezpečit dobré bydlení i vzdělání a také finančně zabezpečit i
jeho budoucnost“…
Starosta dal prostor ještě několika zájemcům. Na závěr se ještě jednou zeptal: „Je tu ještě
někdo, kdo by se chtěl postarat o tohoto chlapce?“ Na tuto výzvu se v posledním řadě postavil
jeden muž a řekl: „Všichni tito přede mnou mohou sice chlapci nabídnout věci, které já nemám,
jsem totiž chudý, ale co mohu nabídnout, to je má láska…“ a vytáhl z kapes své ruce.
Shromáždění zašumělo.
Jeho ruce byly totiž zjizvené od popálenin. Klučina v té chvíli sám poznal toho muže. Vždyť právě
jeho držel kolem krku v té strašné chvíli, když mu zachraňoval život. Farmář, učitelka, bankéř a
ostatní se bez slova posadili. Věděli, že je už rozhodnuto. Nemohli nabídnout více, než dávaly
tyto zjizvené ruce muže…
Kéž bychom i my často poznali ve svém životě ten znak lásky - zjizvené ruce Spasitele, který za
nás z lásky zemřel a svým zmrtvýchvstáním nám dává účast na svém vítězství. Ve spojení s ním
dokážeme vítězit nad sebou i zlem ve světě… Kristovo vzkříšení nám umožňuje být lidmi naděje
a lidmi lásky. Okolnosti našeho života, podobně jako v Ježíšově případě či v případě toho muže
z příběhu, se mění – v rodině, v práci, ve škole, u přátel, máme úspěch i neúspěch, jsme zdraví i
nemocní, jsme pochopeni i odmítnuti, jsme ve společenství i osamoceni, mnoho se toho mění,
ale jádro musí zůstat stále stejné – být věrný Božím cestám, protože jen tehdy zakusím a okusím,
co Ježíš opravdu nabízí a kam nás vede, jen tehdy zakusím ovoce Velikonoc.
Co přineslo vítězství Ježíše? Především odvahu následovat ho za všech okolností, vydávat o
něm svědectví a těšit se na setkání s ním na věčnosti. Ježíšovo vzkříšení přináší důvěru. I kdyby
se nám zdálo, že jsme slabí, že mnohé věci v sobě a ve světě změnit nemůžeme, i tak nemáme
ztrácet naději… Kristus přece vstal z mrtvých.
Okolnosti se mění, ale jádro zůstává! Kristus vstal z mrtvých. Proto často hleďme na zjizvené
ruce vzkříšeného Ježíše, ony jsou pro nás povzbuzením k životu v naději a v lásce.
Po zaplacení autobusů a nutné režie zůstalo 5 301 Kč, které jsme darovali na podporu procesu
blahořečení kněží brněnské diecéze popravených v době komunistické totality – P. Jana Buly a
P. Václava Drboly. Pán Bůh zaplať všem dárcům. Poděkování patří také otci Bohumilovi a
všem, kteří jakýmkoli způsobem celou pouť velmi dobře a obětavě organizačně připravili. Díky za
každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.
Představení hlavního celebranta poutě NJ v Bohdalově
– P. Benedikta Hudemy z Neratovic:
Stručné představení – věk, dětství, mládí, studia, působiště:
Narodil jsem se v Praze
v roce 1974, vyrůstal 18 let na sídlišti v Ďáblicích a později 10 let na Žižkově, i když s těmi dvěma
osobami zmiňovanými v jejich názvu nechci mít nic společného. Pokřtěn jsem byl až na konci
svých gymnaziálních studií, díky veliké Boží milosti. Kromě několika let studia na Filosofické
fakultě UK, jsem nakonec, po letech pracovního procesu, byl přijat do semináře a teologická
studia ukončil na Lateránské univerzitě v Římě. Po vysvěcení na jáhna následoval rok ve farnosti

Řevnice (kam patří také Karlštejn), po kněžském svěcení Praha – Jižní Město (největší pražské
sídliště), dále Beroun a Svatý Jan pod Skalou (kaplan na Vyšší pedagogické škole). Mým
současným působištěm je farnost Neratovice, kromě toho mám na starosti péči o ministranty
v Pražské arcidiecézi a také vikariát Podřipsko.
Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se knězem? Věřím, že Boží
volání. Nepochybně také příklad kněze, který mne vedl poměrně náročným způsobem a bral své
povolání opravdu vážně. Vím o několika lidech, kteří za mne přinášeli velké oběti a modlitby.
Těžko si jinak vysvětlit, že z „neznaboha“ se najednou stane křesťan a po letech dokonce i kněz.
Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem? Jistě jich bude více. Ze svatých Benedikt,
Tomáš Akvinský, Ignác z Loyoly, Josémaría Escrivá de Balaguer. Z tady žijících nejvýrazněji R.
D. Vladimír Kelnar z Prahy, později P. Martin František Vích z Dobrše, který prožil léta
v komunistických kriminálech a stále mne fascinoval svoji upřímnou láskou bez kapky hořkosti a
nenávisti. V poslední době stále více Svatý otec Benedikt XVI. Nejen pro shodu křestního jména,
ale především pro jeho lásku a věrnost Pravdě.
Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější? Slavit svátosti, moci
celebrovat mši svatou. Bez eucharistie není kněžská služba myslitelná, z ní všechno vyrůstá a od
ní se odvíjí. Vím komu jsme uvěřil a můžu se denně dotýkat lemu jeho roucha. Bez styku s ním
bych nemohl být hlasatelem radostné zvěsti. Čím jsem starší, tím více vnímám, jak pravdivá jsou
slova, že eucharistie je středem a vrcholem života Církve.
Co může věřící člověk dělat pro to aby vzrostla víra v jeho okolí? Pan kardinál Tomášek
svého času říkával, že nejvíce pro Církev dělá ten, kdo obětuje svoje utrpení, pak ten, kdo se
modlí a nakonec ten, kdo pracuje. Stále platné tvrzení. A co je na tom nejkrásnější, v praxi to
opravdu funguje. Tam, kde člověk za konkrétní záležitost přinese oběti a sebezápory, tam, kde se
modlí, tam naše snažení může přinést konkrétní plody.
Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz v tříletí Písma Svatého, roku biřmování ve
Vaší práci, ve svém životě, ve své farnosti?
Připomíná mi to jednu příhodu s našimi
ministranty. Možná někteří znáte karetní hru BANG, která se odehrává na „Divokém Západě“ a
kterou jsem se také musel naučit. Když jeden z ministrantů po mě nechtěl ve hře střílet, protože
jsem kněz, druhý ho rozhorleně povzbuzoval slovy: „Zastřel ho! Tohle není kostel, ale Divoký
Západ!“
Náš život, ale není oddělený na kostel a na to ostatní. Pořád máme žít jako Kristovi svědci,
stále máme usilovat o svatost skrze každodenní maličkosti. V práci, doma, ve škole... Pokud jsme
přijali svátost biřmování, mělo by nám to být jasné.
Mohl byste nám přiblížit úmysl sbírky, která je dnes obětována na občanské sdružení
PARENTES?
Katoličtí křesťané v naší zemi stále podceňují dobrou lidskou i křesťanskou
formaci. Nejsme zvyklí podporovat kvalitní vzdělání svých dětí. Nechápeme, proč bychom měli do
dobrého vzdělání investovat čas a peníze. Jsou sice tak zvaně katolické školy, ale často (zvláště
v Čechách) jen podle jména. Sdružení Parentes, zakládá a podporuje školy, které nemají sice
v názvu katolické, ale které opravdu mají dobrou lidskou i katolickou formaci. Zatím jsou v naší
vlasti jen dvě mateřské školy a jedna základní škola tohoto typu, ale mají velkou budoucnost.
Když světec Jan Nepomuk Neumann kdysi působil v Severní Americe, hlavní smysl dobré
pastorace spatřoval v síti kvalitních katolických škol v jednotlivých farnostech, které zakládali
sami rodiče. Se zdravým katolickým učením. Jsem rád, že i dnes jsou rodiče, kterým záleží na
výchově jejich dětí a neváhají přinášet značné oběti. Proto bych jejich snahu rád podpořil a budu
vám vděčný za vaši pomoc. Více informací jistě najdete na www. parentes.cz
Kde vás nejvíc „tlačí boty“?
Stále ta samá místa. Moje slabosti a hříchy...
Na co se nejvíc těšíte? Jeden spolužák mi kdysi říkal, že bych si měl otevřít katedru
pesimistiky, ale domnívám se, že ve věcech časných jsem realistou a ve věcech věčných
optimistou. Nejen proto, že mám rád pozemský Jeruzalém doufám, že se skrze očistec jednou
dostanu do nebeského Jeruzaléma. A na to se opravdu těším.
Pán Bůh zaplať za
odpovědi. jL

Tehdy je to dílo Zlého, který všemožně o to usiluje, abychom nezůstali Kristovi. Proto první tři
církevní přikázání přikazují pouze minimum. Církev je hodná, milující matka. V praktikujícím
duchovním životě víme, že nestačí jen nedělní spojení s Kristem ve mši svaté, že nestačí jednou
za rok přistoupit ke zpovědi a k přijetí Krista v eucharistii. A i od toho se odvíjí konání pokání a
kající skutky z lásky k Ježíši, hlavně v pátek, kdy máme myslit na Ježíšovu lásku k nám. Kdo si
třeba vžil, že nebude v pátek jíst maso, stane se tento skutek samozřejmostí a podnětem k
dalšímu odříkání a konání dobrých skutků. Ježíš přece říká: „Co jste udělali z láskou bližním,
udělali jste mně:“ I finanční dary nuzným i církvi jsou pro ty, kdo jsou spojeni s Kristem
neodmyslitelné. Každý sebezápor, oběť a podobně se stávají lehkými a samozřejmými. Panno
Maria, všichni svatí, staňte se nám vzory. Andělé strážní veďte nás ke Kristu. Přijď, Duchu svatý,
a naplň nás svými dary, které nám byly dány ve svátosti křtu i dalších svátostech.
Bratr
Klement Maria.

Propojení svátosti křtu s církevními přikázáními. Křtem jsme nejen byli zbaveni dědičné viny,
ale byli jsme naroubováni na Krista. „Již nejsem já, ale byl jsem naroubován na Krista,“ píše
svatý Pavel. Nic by nás nemělo od této skutečnosti odloučit, pouze my sami a to k věčné záhubě.

Pouť do Lurd, Fatimy, Compostely a na další místa ve Francii, Španělsku a Portugalsku.
Termín 7. – 20. 10. 2012, cena 14 290 Kč, přihlášky na faře v Radostně – 566670136,
fara.radostin@seznam.cz

Pozvánky
Římskokatolická farnost Olešnice a společenství Nový Jeruzalém vás srdečně zvou v úterý 8.
května 2012 na Poutní výlet do Kroměříže – po stopách Božího Služebníka Antonína Cyrila
Stojana. Program: prohlídka místních kostelů – sv. Mořice, sv. Jana, Panny Marie (mše svatá) a
sv. Cyrila a Metoděje, zámku, náměstí, zámecké zahrady, oběd.
Cena: místo v autobuse 250
Kč, dítě 150 Kč, tatínci 0 Kč, 3. a další dítě v rodině 0 Kč (Pán Bůh zaplať našim dobrodincům) +
vstupné + oběd. Závazné přihlášky (se zálohou – viz cena autobusu) a další informace – jáhen
Ladislav Kinc, 592 64 Prosetín 79. Tel. 516 463 315 nebo 606 948 970, e-mail kinc@biskupstvi.cz Uzávěrka přihlášek - 1. 5. 2012.
Římskokatolická farnost Jimramov, farní sbor Českobratrské církve evangelické a jednota Musica
sacra pořádají v neděli 20. května v kostele Narození Panny Marie v Jimramově Ekumenickou
nesoutěžní přehlídku chrámových sborů. Program začne ve 14 hod. přehlídkou sborů.
Setkání bude pokračovat společným setkáním a občerstvením. Na závěr v 18 hod. budou
v kostele zpívané mariánské nešpory. Na přehlídku vás srdečně zveme.
Boskovice: 2.vzpomínkové setkání na Tomáše kardinála Špidlíka. 8. 5. 2012 v 15, 00
v Muezu Boskovicka (Hradní 1). Program: přednáška P. Doc. Michala Altrichtera SJ; hudební
soubor poéd vedením Mgr. Tomáše Pléhy a výstavka knih J.E. tomáše kardinála Špidlíka.
Květen – měsíc P. Marie – její poutní místo Vranov u Brna a duchovní centrum nás srdečně
zvou na květnové duchovní obnovy:
10. – 13. 5. duchovní obnova pro manžele (P. Karel Moravec)
13. – 16. 5. duchovní obnova pro nemocné, trpící, nesoucí kříž (P. Leo Zerhau)
17. – 20. 5. duchovní obnova pro Mariánské ctitele (j. L. Kinc)
25. – 27. 5. svatodušní obnova: obnova svátosti biřmování (j. L. Kinc)
Přihlášky přijímáme elektronicky na e-mail: dc-vranov@katolik.cz; telefonicky na tel. 541 239
264 • mobil .+420 604·509·455; příp. na adresu: Duchovní centrum sv. Františka z Pauly, 664 32
Vranov u Brna 7. Bližší informace na uvedených kontaktech nebo www.dc-vranov.cz
V. Celostátní setkání mládeže. Ve dnech 14. – 19. srpna zvou naši biskupvé všechny mladé do
Žďáru n/Sáz, kde bude pro ně připraven kvalitní a bohatý program. V rámci tohoto setkání jsme
zváni na 9. pouť rodin brněnské diecéze. Už nyní podpořmě tato akce modlitbou a v srpnu svou
účastí.
Pěší pouť na Velehrad v pořadí již dvanáctá – bude letos v termínu 20. – 25. srpna 2012.
Všechny důležité Informace na:http://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad
9. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Sobota 8. 9. 2012.

Slavkovice – kostel Božího Milosrdenství a sv. Faustyny. Rádi bychom pozvali všechny do
Slavkovic: 1) Každou třetí sobotu v měsíci – 16 h. začátek programu – modlitby a sv. zpověď,
v 17 hod. mše svatá 2) Každou sobotu a neděli po celý rok od 15 – 17 hod. v kostele ve
Slavkovicích je možnost zpovědi nebo duchovního rozhovoru s knězem. Kontaktní čísla: Farnost
Jámy: 566 502 857; Slavkovice: /bohoslužby, poutě, prosby, Kniha milosrdenství, nahlašování
skupin/ 566 502 855, email: info@slavkovice.cz; Na stránkách www.slavkovice.cz najdete další
informace. Děkujeme a přejeme Vám hodně Božího požehnání - za otce pallotiny: P. Wojciech
Zubkowicz SAC
2012
2013

Plán konání prosebných putovních mariánských poutí NJ rok 2011, 2012
13. červenec Oslavice
13. srpen Olešná
13. září
Pavlov
12. října
Zvole
13. listopad Měřín
13. prosinec Olešnice
14. leden
Velké Meziříčí
12. únor
Žďár n/Sáz I.
březen
12. duben
Lísek
13. květen Nové Veselí 13. červen Jimramov
červenec
srpen
září
14. říjen
Jámy
listopad
13. prosinec Olešnice

Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno
heslem – kdo dřív přijde - ……..…. Srdečné pozvání na 150. pouť NJ – ve středu 13.
června 2012 v 18 hodin do Rožné, hlavní celebrant Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální
vikář brněnské diecéze
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. 5.
2012. 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, e.mail–kinc@biskupstvi.cz Plakátky, zpravodaje a
vše ostatní také na internetových stránkách: www.novyjeruzalem.cz a www. rovecne.farnost.cz.

