Nový Jeruzalém č. 5/2014
Zpravodaj pro 173. prosebnou mariánskou pouť, která
se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Březí u Vel. Bíteše - v úterý 13. května 2014 v 18 hodin.
Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Bohdalově.
V pondělí 14. dubna 2014 přijelo a přišlo na pouť NJ do Bohdalova čtyřmi autobusy, auty a
pěšky přes 500 poutníků. Svátost smíření udělovalo 13 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. Mgr. Ambrože Petra Šámala na pouti NJ v Bohdalově:
Bratři a sestry – máme šest dní před Velikonocemi. Podle Mojžíšského zákona měl být vybírán
Velikonoční beránek. Vidíme Pána Ježíše, jak se stává Velikonočním beránkem. Bývalo to
v rámci rodiny. Stejně tak Kristus prožívá tuto dobu v rámci přátelského kruhu Marty, Lazara a
Marie. Můžeme se vcítit do toho, jaká tam panovala krásná atmosféra. Ale – dostáváme se do
situace, nad kterou nám do značné míry zůstává rozum stát. Marie udělala nejednoznačný čin.
Kdybychom neznali a neměli zaškatulkovaného Jidáše a nevěděli co udělá potom – kdo z nás by
mu nedal za pravdu, že je lepší ten olej prodat a pomoci nějakému chudákovi. Na Jidáše se ale
soustředit nemusíme. Způsobem, jakým on v dnešním úryvku evangelia navrhuje, jednáme
většinou. Tak, jak on jedná, to máme promyšleno dobře. Spíše zkusme zaměřit pozornost na
jednání Marie. Nejedná úplně běžně. Většinou věci promýšlíme a když někomu chceme pomoct,
tak pomáháme tak, aby to pomohlo dostatečně, aby to nebyly vyhozené peníze. Jak se na to
Pán Ježíš dívá, jak přijme tuto přátelskou službu? Přátelskou, přesto však svým způsobem
zbytečnou. Proč takové plýtvání? Jde to obhájit? Můžeme se podívat na jiná místa v Písmu.
Existují taková, kdy Ježíš vybízí ke standardnímu jednání, k logice. Buďte prozíraví jako hadi a
bezelstní jako holubice. Nemáme být naivní, myslet se, že se vše zařídí samo, jestli nám Pán
Bůh dal rozum a Kristus ho měl také, tak chce, abychom ho používali. To je logické, že se o to
často snažíme. To je jedna věc. Nebo jindy, když člověk patří do určitého rodinného kruhu, tak
aby tam zůstal. Známe toho posedlého z Gerazenského kraje, který se Kristovu zázraku
osvobodí od toho pluku a on celý nadšený chce jít za Kristem, ale on mu říká – ne, jdi za svou
rodinou, do svého městečka a hlásej tam, co velkého v tvém životě udělal Pán. Mnohokrát tam
vidíme, že Kristus vybízí k opodstatněnému způsobu jednání. Občas tam narazíme na něco co
nás zarazí, stejně jako ta dnešní Maria. V Lukášově 14. kapitole – král má syna, vystrojí mu
svatbu a aniž to dal předem vědět svým velmožům, pošle služebníky, aby je všechny pozvali na tu
svatbu. A my víme, jak to dopadlo. Jeden koupil pole a šel ho zkontrolovat, další pět párů volů a
chtěl je vyzkoušet. Další se nedávno oženil a tak se musí věnovat manželce. Nedávno zemřelý
kardinál Martini říkal, že to jsou věci logické, když si něco pořídíme, tak s tím chceme také
nakládat. Pole má nést užitek, voli mají pomáhat, když se člověk ožení, tak se má věnovat vlastní
rodině – tak co si ten král myslí, když najednou do takové situace najednou posílá neohlášeně
své služebníky a chce, aby oslovení všeho nechali a šli s ním oslavovat. Potom ještě třetí citát.
Víme jak Pán Ježíš byl naštvaný, když lidé nechápali co po nich chce a potom je také „postavil do
latě“: „Pokrytci, umíte posoudit to co vidíte na zemi a na obloze, jak to, že nedovedete
posoudit tento čas, proč nejste schopni posoudit sami sebe – co je správné?!?“ Chce po
nás logiku nebo bláznovství? Myslím, že v těchto dvou extrémech odpověď neleží. Pán Bůh
nás v Kristu vyzývá k tomu, abychom si udělali čas na to co je důležité a tou je jednou péče o
rodinu nebo o to co máme na starosti. Jindy, když ON je blízko – starost o NĚJ, jak ho přijmout
do svého srdce, jak se věnovat JEMU, jak se MU co nejvíce přiblížit. A to v našich možnostech
nemůžeme udělat jinak, než, že dáme prostor velkorysosti. Když už máme Krista před sebou,
tak se trochu rozmáchneme. Věnujeme mu více času, než by bylo nejrozumnější. Stejně tak, jako

když máme někoho rádi, tak s ním chceme strávit co nejvíce času. Neříkáme si, tak dneska, když
s tebou chodím, tak ti stačí 10 minut času a budu s tebou mluvit zase až zítra nebo za týden.
Jednou v dětství jsem četl knihu, jmenovala se Havárie na sklonku dne. Napsal ji Dušan Hamřík
a pojednávala o první řetězové havárii na dálnici. Ten autor tam vybral několik příběhů lidí, kteří
se toho zúčastnili. A jeden z nich se mi zapsal do srdce velmi důrazně. Jedna rodina jela
z víkendu a rodiče se ve předu hádali. Byli skoro před rozvodem. Jedou, jedou, věnují se tomu
rozhovoru a najednou ten tatínek, který řídí auto, otočí hlavu po směru jízdy a zjistí, že před ním
stojí už dost těch nabouraných aut a že to už asi neubrzdí. Tak dupnul na brzdu a nešlo to
stihnout. Brzdí, brzdí a v poslední chvíli než narazili a on věděl, že narazí, tak prý zakřičel na děti
dozadu: „Hlavy dolů!“ Tehdy auta neměla vzadu pásy a to co udělal jako poslední věc – otočil se
a pokusil se je svým tělem skrz uličku mezi sedadly zakrýt. Autor říkal – nic méně logického asi
nemohl udělat. Jim nepomohl a sám si způsobil otevřenou zlomeninu, šlo mu o život. Čili také
takové bláznovství. Zajímavé, ale bylo, jaký to mělo vliv na tu rodinu. Pro tu manželku to byl
totiž obrovský důkaz , že je ten tatínek má rád. to manželství se dalo dohromady – mohli
bychom říci, že kvůli takovému bláznovství. Jak to vypadá, s tím naším bláznovstvím pro Krista.
Nikdo po nás nechce, abychom někde běhali a něco vykřikovali, abychom nepoužívali mozek,
když nám ho Pán Bůh dal. Ale na druhé straně, když nechceme být nikdy velkorysí, tak asi
nemáme lásku. A není to zrovna dnes – na začátku svatého týdne, kdy si připomínáme, jak
velkorysý byl Bůh ve své lásce k nám. Není to dnes příležitost být trochu velkorysejší
k NĚMU? Možná nemáme olej z pravého nardu, možná nemáme tolik peněz, kolik stál. Byl to
prý asi roční výdělek. Ale máme k disposici mnoho jiných věcí. Máme k disposici čas, máme
k disposici nadáni, které jsme od Pána Boha dostali, a jistě také rozmnožili a nechali rozkvést.
Máme k disposici věci, které jsou naše nebo vztahy. A když se tedy blíží Kristovo utrpení a potom
zmrtvýchvstání – v čem chceme být velkorysí my? Pán Bůh nás některými evangelijními citáty
burcuje. Možná si říkáme – Jidáš má svoje chyby a ta Maria také jednala zvláštně. Ale na
druhou stranu, když už nás to vyburcuje k přemýšlení a dojdeme k tomu, že v sobě máme také
potenciál velkorysosti – není to příležitost to využít?
Po zaplacení autobusů a nutné režie zůstalo 9 807 Kč, které jsme poslali na Charitní dům
sester premonstrátek na Sv. Kopečku u Olomouce. Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také
místnímu faráři P. Miroslavovi a farníkům z Bohdalova, kteří celou pouť velmi dobře a obětavě
organizačně připravili. Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené úmysly poutí NJ.
Představení hlavního celebranta poutě NJ v Březí
strahovského opata Michaela Pojezdného OPraem.
Kdy a kde jste se narodil? Narodil jsem se v r. 1943 v Jihlavě.
Rodiče, mládí, cesta ke
kněžství?
Jsem Pánu Bohu velmi vděčný za věřící rodiče, kteří nás - tři kluky - vedli k
pravidelné společné modlitbě a vštípili nám zásady, podle kterých se máme v životě rozhodovat.
Myslím si, že toto předávání je to nejdůležitější poslání rodičů. Moji rodiče měli zdravou
křesťanskou stupnici hodnot a tak nám pomohli svým příkladem i slovem v přípravě pro život.
Vždy pro nás měli čas. Velkým darem pro mne bylo společenství ministrantů, vedené těmi
staršími. Zvláště o prázdninách jsme prožili mnoho hezkých chvil na faře u sv. Jakuba v Jihlavě,
kde se nám hodně věnovali kněží - premonstráti. Po maturitě jsem se hlásil na Teologickou
fakultu. Samozřejmě jsem nebyl přijat. Našel jsem si práci v opravnách stavebních strojů. Na tuto
dobu rád vzpomínám. Na třetí pokus jsem se dostal do kněžského semináře. Následovalo
krásných pět let v Litoměřicích. Doba nebyla snadná, ale měli jsme výborné profesory a věděli
jsme co chceme - být kněžími.
Kdo Vám nejvíce pomohl na této cestě? Asi bych se
opakoval. Víru mi předali rodiče a těch kněžských příkladů - v Jihlavě i později bylo více.
Upevnění na cestě pro mne znamenali ale i kolegové v zaměstnání. Byli to většinou výborní
chlapi. To, co ale působilo nejsilněji, bylo vědomí, že povolání je od Boha a ten se nesmí zklamat.
Co si představujete pod pojmem nová evangelizace?
Evangelium je stále stejné. Jenom
doba se mění. Kolik se toho proměnilo jenom za můj život. Pamatuji, jak začínala televize, jak se
vyvíjely magnetofony, a teď - jak stále rychleji stárnou počítače atd. Všechno nás to ovlivňuje.
Přibývá sdělovacích prostředků, zkracují se vzdálenosti. V každé době a zvláště v této době
velikých proměn je třeba hledat cestu a pomoci člověkovi, aby se nenechal tím vším pohltit,

uchoval si vnitřní klid, všechno správně užíval a byl otevřený pro druhého člověka a pro Boha.
Tedy: Nová evangelizace, to je hledání a ukazování cesty v době, ve které žijeme.
Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí? O začátcích církve mluví
Skutky apoštolské. Působivý byl život těch, kteří uvěřili. Asi nevymyslíme nic lepšího.
Co vás v poslední době nejvíc potěšilo?
Raduji se z toho, že se některému mladšímu
bratrovi podaří udělat zkoušku na fakultě, že mohu s bratry posedět, že se daří farnímu
společenství atd. Co Vás nejvíc zarmoutilo?
V poslední době se s velkým smutkem dívám
na politickou scénu a říkám si: Kdy už konečně všichni dostaneme rozum.
Mohl byste nám blíže přiblížit úmysl sbírky na pouti NJ v Březí? V Křižanově bude socha sv.
Zdislavy, patronky rodin. Je to dobré dílo, které snad pomůže k tomu, aby si lidé uvědomili na
jejím příkladu, jak důležité je stále dotvářet společenství rodiny, aby v ní vyrůstali zodpovědní
dospělí lidé. Kde Vás nejvíc "tlačí boty"? Pokud se měří dospělost počtem let, počítám se do
této skupiny. Dospělý by se měl znát a zvládat. Že by se mi to vždy podařilo, nemohu říci. Ale to
se řeší vyznáním ve sv. zpovědi, prosbou o odpuštění a o boží pomoc. A mezi námi lidmi –
prosím, odpusť. Na co se nejvíc těšíte? Na pokojné časy. K životu je třeba pokoj – abychom
dokázali dobře vnímat druhé lidi a především boží přítomnost. Vždyť i vztahy ke druhým máme
vytvářet tak, aby se to jemu líbilo. To je to opravdové „životní prostředí“.
Kdo je Vaším
životním vzorem a proč ?
Jako řeholního patrona jsem si vybral sv. Michaela archanděla. Je
pravda, není to člověk, ale když jde o Boží věc, dokáže se jasně postavit. Děkuji.
„Buď vůle tvá“ je jednou prosbou v modlitbě Páně. Věřící by touto modlitbou denně měli prosit
nebeského Otce. Tak se tak jistě děje. Ale v duchovní praxi nás Zlý dosti často svede na něco
jiného, aniž si to uvědomíme. Říkáme : Buď vůle tvá, Bože, ale chceme mít „jen tu svou vůli“.
Něco si namyslíme. Představme si Pannu Marii, když za ní přijde archanděl Gabriel a sděluje jí
Boží vůli s ní. Její reakce je jaká má být. Nebo Pána Ježíše v Getsemanech: vidí jasně, co ho
v následujícím čase čeká. Jeho lidství reaguje: „Je-li to možné, Otče, odejmi ode mne ten to
kalich.“ Ví však, že je to Otcova vůle, a tak říká: „Ne jak chci já, ale tvá vůle se staň.“ Tak jednali
Boží vyvolení. Co jsme my? Křtem jsme se také stali vyvolenými Božími dětmi. Máme plnit Boží
vůli svobodně a dobrovolně. Jsme voláni k životnímu poslání a co my? V tichosti ve svém nitru
uslyšíme Boží hlas: „Založ rodinu, potřebuji tě pro duchovní stav, staň se učitelem, vychovatele,
politikem … A tu se jako Evě v ráji, do božího hlasu vloudí Zlý a nabízí ti něco jiného, než co chce
Bůh. A ty váháš. Jak to udělat, abys nechybil? Modli se! Prožívej svůj život v Boží blízkosti! Co ti
pomůže kdybys získal celý svět, ale zatratil duši. Pán Ježíš nám všem říká: „Vezmi svůj kříž a
následuj mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ Bratři a sestry, mnozí z vás se v těchto dnech
rozhodují na jakou životní cestu se dát? Radím vám: Přidržujte se toho nejjistějšího a
nejspolehlivějšího přítele JEŽÍŠE a svatých v nebi. Oni vám vyprosí dary Ducha svatého, abyste
plnili jen Boží vůli. Vyprošuji všem k tomu milost Boží i sílu. Bratr Klement Maria.
Rok rodiny - rodina kolébka duchovních povolání – 4. díl – odpovídají rodiče duchovních:
Rodiče: Vojtěch a Václava – děti: Marta, P. Vojtěch, Václav, P. Petr, P. Pavel.
Za zemřelé rodiče – podle jejich vyprávění a postojů odpovídá P. Vojtěch:
1. Když jste plánovali společný život – kolik jste chtěli mít dětí? Kolik chtěli mít mí rodiče
dětí, tak to přesně nevím. Ale vhledem k tomu, že mezi mnou a starší sestrou byli ještě dva
nenarození bráškové, a po mě jsou ještě tři mladší, tak věřím, že nás všechny rodiče přijali jako
Boží dar.
2. Napadlo Vás, že by z Vaší rodiny byl kněz? To, že by mohl být někdo z nás (i početných
bratranců z maminčiny, ale tatínkovy strany – maminky byly sestra a tátové bratři) nosila ve svém
srdci babička (z maminčiny strany) a moc se za to modlila a nesla utrpení. To, že jsem začal jako
první se stalo vymodleným překvapením a stejně tak to bylo i u ostatních bratří (tam to bylo ještě
větší). Babička se toho ale už nedožila.
3. Pamatujete, co jste cítili, když Vám syn oznámil zprávu o povolání stát se knězem?
jak to naši cítili to nevím, ale radost z toho měli. Zvlášť maminka, která se už třetí (Pavlovy)
primice nedožila, ale určitě i tatínek, to prožívali s vděčností, jako velký Boží dar.
Věřím, že nám všem v tomto čase naši rodiče vyprošují

Pozvánky:
Poutní výlet rodin s dětmi. V rámci roku rodiny – na Kalvárii u Jevíčka a do Javořičských
jeskyní - 8. května 2014. Program: mše svatá a prohlídka poutního místa, oběd, prohlídka
jeskyní. Cena: místo v autobuse – 150 Kč, tatínci – 0 Kč, dítě 50 Kč, 3. a další dítě v rodině 0 Kč
(Pán Bůh zaplať dobrodincům za jejich dary) + vstupné + oběd. Jsou ještě volná místa. Přihlášky
do 1. 5. 2014 u jLK.
Turzovka. Neděle 18. května 2014 – srdečně zveme na májovou mariánskou pouť na
Turzovku. Program: duchovní program během cesty v autobuse, mše svatá u kaple Panny
Marie, Královny míru na hoře Živčáková, oběd, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu v kostele
NSJ v Korni, pokud bude čas – májová pobožnost v Dubu nad Moravou. Cena – místo
v autobuse – 400 Kč, děti, studenti – 200 Kč, děti, studenti z početných rodin – 0 Kč, + cena
oběda. Podmínkou k cestě je platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Přihlášky u jLK – co
nejdříve.
II. národní kongres o Božím milosrdenství. 23. – 25. 5. 2014 – informace: www.slavkovice.cz
Štěpánov n/Svr: Srdečně Vás všechny zveme na program spojený s připomínkou stého výročí
od zahájení 1. světové války. Čtvrtek 5. 6. 2014 – kostel 18 – mše svatá za padlé vojáky, v 19
hodin bude v přísálí kulturního domu přednáška - doc. PhDr. Stanislav Balík Ph.D.: Sto let
od začátku I. světové války. Po přednášce bude pan docent odpovídat na otázky posluchačů.
Společenství Cyrilometodějských poutníků vás srdečně zve na Pouť na slavná poutní místa
Českobudějovické diecéze (Jižní Čechy II): Milevsko, Sepekov, Maková hora, Bavorov, Lomec,
Prachatice, zámek Kratochvíle, Podsrp, České Budějovice. Termín: pátek 18. - neděle 20.
července 2014. V ceně pouti : doprava, 2 x nocleh se snídaní a večeří ve Štěkni, 3x oběd,
vstupy a režie. Přihlášky (co nejdříve) se zálohou (dospělí: 2000, děti a studenti: 1000, děti a
studenti z početných rodin: 500) na adrese: jáhen Ladislav Kinc, 592 64 Prosetín 79; tel.
516463315 nebo 606948970; e-mail: kinc@biskupstvi.cz - srdečně zve Mons. Jan Peňáz a jáhen
Ladislav Kinc
Pěší pouť na Velehrad v pořadí již čtrnáctá – bude letos v termínu 18. – 23. srpna 2014.
Všechny důležité Informace na:http://www.poutnik-jan.cz/pesi-pout-na-velehrad
11. pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka v sobotu 13. 9. 2014.
Plán konání prosebných putovních mariánských poutí NJ rok 2014, 2015
12. červen Rad. Svratka P. S. Peklansky
14. červenec Oslavice
13. srpen Olešná
12. září
Pavlov
13. říjen
Jámy
13. listopad Měřín
15. prosinec Olešnice
2015
leden
Velké Meziříčí
únor Rad. Svratka
březen
Křižanov
duben
Lísek
květen Nové Veselí
červen
Jimramov
červenec Oslavice
srpen Olešná
září
Radostín
říjen Jámy
listopad Bystré
prosinec Olešnice
Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno
heslem – kdo dřív přijde - ……..….
Srdečně Vás zveme na 174. pouť NJ – v pátek 12. června 2014 v 18 hodin do Radešínské
Svratky, hlavní celebrant P. Mgr. Slavomír Peklanski SAC z Fulneku .
2014

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. 2014. 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.

