Pouť starších do Olomouce 5. května 2009. Odjezd 6.00 od kulturního domu v RS. Poutníci navštíví
katedrálu v Olomouci, arcidiecézní muzeum, arcibiskupský palác, kostely sv. Michala a Mořice s unikátními
varhanami a mši sv. budou slavit v kněžském semináři. Za cestu a vstupné zaplatí 400,- Kč (oběd společně v
restauraci, hradí každý sám). Přihlásit se je možné na faře v Radešínské Svratce - 566673331
Pouť Žďárkého děkanství k sv. Pavlovi. Vyvrcholením roku sv. PAVLA na území děkanátu
Žďár n/Sáz (do kterého patří tyto farnosti: Bobrová, Bohdalov, Bystřice, Dalečín, Fryšava, Herálec, Jámy,
Jimramov, Lísek, Moravec, Nové Město n.M., Nové Veselí, Obyčtov, Olešná, Ostrov, Prosetín, Radešínská
Svratka, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Sněžné, Strážek, Sulkovec, Štěpánov, Zvole, Žďár I. a II.) bude
společná pouť do jednoho z kostelů zasvěcených svatým Petru a Pavlu. Žďárský děkan P.Jan Daněk
nás všechny srdečně zve v sobotu 23.května 2009 do Bobrové. Pouť zahájíme v 17 hodin - přednáška,
litanie, mše svatá, svátostné požehnání, plnomocné odpustky. Odjezd autobusů z jednotlivých farností bude
ohlášen 10. a 17. 5.
Pouť k Božímu Milosrdenství do Polska. Termín: 6.- 8.7. 2009. Kam: Nový Jičín (poutní kaple
P.Marie Bolestné),
Wadowice, Kalwarie Zebřidovská, Karkow, Příbor (Příborská Madona). Cena:
(předpokládaná) doprava, jídlo, noclehy, pojištění, režie, vstupy – 1800 – 2000 – to vše se upřesní podle
cen k 1.7.2009. Závazné přihlášky: co nejdříve – u jáhna.
Slavkovice – kostel Božího Milosrdenství a sv. Faustyny.
Rádi bychom pozvali všechny do
Slavkovic:
1) Každou třetí sobotu v měsíci – 16 – začátek programu – modlitby a sv. zpověď, v 17 hod –
mše svatá.
2) Na svátek Božího milosrdenství - v neděli 19. dubna 2009. Program: Příležitost ke
svátosti smíření: 10.00–18.00 hod. 14.00 Svátek Božího milosrdenství: Čím je, proč a pro koho?
P.Wojciech Zubkowicz SAC, šéfredaktor „Apoštola Božího milosrdenství“ 14.15 Důvěra v Boží milosrdenství
ničí strategii ďábla. Duchovní program vede P. Vladimír Záleský, z farnosti Nanebevzetí Panny Marie ve
Žďáru nad Sázavou. 14.45 korunka k Božímu milosrdenství. 15.00 Mše svatá. Celebruje kardinál Miloslav
Vlk, arcibiskup pražský 3) Od začátku postní doby 2009 (25.2.), každou sobotu a neděli po celý rok od 15
– 17 hod. v kostele ve Slavkovicích bude možnost zpovědí nebo duchovního rozhovoru s knězem.
Kontaktní čísla: Farnost Jámy: 566 502 856; Slavkovice: Infolinka /bohoslužby, poutě…/: 566 502 853
info@slavkovice.cz; Prosby – Kniha milosrdenství: 566 502 852 kniha@slavkovice.cz; Nahlašování skupin:
566 502 854 pout@slavkovice.cz. Na stránkách www.slavkovice.cz najdete další informace. Děkujeme a
přejeme Vám hodně Božího požehnání - za otce pallotiny: P. Wojciech Zubkowicz SAC
Jimramov: Křížová cesta na Velký pátek 10. 4. 20009 ulicemi Jimramova. Začátek ve 20.30 v parku
Bludník naproti zámku. S sebou baterku a malou svíčku v kalíšku. V případě velmi špatného počasí se akce
přesouvá do kostela. Setkání pro mladší děti ( předškoláci a 1. stupeň ZŠ ) a jejich rodiče v Jimramově v
sobotu 18.4.2009 od 9.30 ( sraz v kostele ) do 15.00. Program : dobrodružná hra o sv. Pavlovi (v uličkách
Jimramova ), přednáška o výchově dětí ( zajišťuje lektorka Centra pro rodinu z Brna ), projížďka na koních
po farní zahradě, sportování v tělocvičně ( vzít si sport. obuv a oblečení ) Další informace na
www.farnostijimramovska.cz
Tři pozvánky na pěší poutě z FATYMu: 1.Pěší pouť mužů 1. května z Vranova n/D do Jevišovic ke
svatému Josefovi. Vychází se v 8.00 od kostela. 2. Dívčí pěší pouť z Vranova n/D do Kostelního Vydří
v sobotu 9. 5. Vychází se v 6.00 ráno z Vranova n/D. 3.Pěší pouť z Prahy do Jeníkova. Začínáme ve středu
13. 5. v 19.00 u katedrály svatého Víta v Praze. Zakončení mší svatou 17. 5. ve 13.00 v Jeníkově.
Plán konání prosebných putovních mariánských poutí Nový Jeruzalém na rok 2009 a 2010.
2009 12. červen
Svojanov P. Mgr. Adrián Jaroslav Sedlák OPraem
13.červenec Rožná opat P.Michael Pojezdný Oparem
13.srpen Jimramov – P.P Vrbacký
14.září
Oslavice
13.říjen Nové Veselí – P.J. Peňáz
13.listopad Žďár n/Sáz II
14.prosinec
Olešnice
2010 13.leden
Vel.Meziříčí
12.únor Rad.Svratka
14.květen
Heřmanov u Vel.Bííteše
14.červen
Rožná
13. červenec Lysice
13.srpen
Oslavice
13.září
Jámy
13.prosince
Olešnice
Se souhlasem místního pana faráře je možné přihlásit další farnosti - pořadí je určováno heslem –
kdo dřív přijde - ……..…. Srdečné pozvání na 113. pouť NJ do Březí u Vel. Bíteše v středu 13. května
2009 - v 18 hodin hlavní celebrant P. Mgr. Marián Kalina, administrátor v Dolních Loučkách, Olší
u Tišnova a Žďárci .
..............................................................................

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 20.4.
2009. 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.

Nový Jeruzalém č. 4/2009
Zpravodaj pro 112. prosebnou mariánskou pouť,
která se bude konat (dá-li Bůh) v Lísku v pondělí 14. dubna 2009 v 18 hod
Zpráva o pouti NJ a průběhu stálých modliteb v Bystřici.
V pátek 13. března přijelo a přišlo na pouť NJ do Bystřice pěti autobusy, auty a pěšky asi 600
poutníků. Svátost smíření udělovalo 7 zpovědníků - Pán Bůh zaplať za jejich obětavou službu.
Modlitby a mši svatou jsme obětovali na úmysly poutí Nový Jeruzalém:
l)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
Z promluvy P. Ing. Pavla Svobody v Bystřici: Chtěli byste být géniem?Génius je člověk,
který dokáže z mnoha možností vybrat tu pravou. Pozná se to už ve škole. Průměrný žák se učí
lekci od první řádky. Nadaný ji ale proletí očima a zachytí hned napoprvé hlavní myšlenku.
Postupem času může dorůst k velkému poznání, protože se nezdržuje tím, co už ví, a tím, co
není důležité. V duchovní rovině také existuje jakýsi vyjímečný druh moudrosti, mohli bychom ji
nazvat duchovní genialita. V našem všedním životě je mnoho dojmů, objevů, setkání. Snadno se
vrývají do paměti a utvářejí naši osobnost. Člověk, který není duchovně moudrý, pak nekriticky
přijímá všechno, co se mu nabízí. Snadno se tak stává nestálým, je jako rákos, kymácející se ve
větru.
Naopak člověk duchovně moudrý však spolu se sv. Pavlem ví, že: Všechno se mi dovoluje,
ale ne všechno prospívá. Ví, že je třeba oddělit, jak jsme slyšeli v evangeliu, to, co je dobré od
toho, co za nic nestojí. Už staří filosofové přirovnávali život k procházce po tržišti. Pošetilec říká:
Jak málo mám peněz, abych to všechno koupil. Moudrý se však usměje: Kolik to věcí vůbec
nepotřebuji. Moudrý si dovede vybrat jen to, co mu skutečně slouží.
Prožíváme postní dobu a ta není od toho, abychom se trápili. Ale abychom si znovu uvědomili,
co je v našem životě podstatné a co je malicherné. Přijeli jsme na pouť a to asi ne proto, že
bychom doma neměli co dělat. Smysl pouti je v tom, že na chvíli opustíme svou práci, své
starosti, svůj zaběhlé koleje a zkusíme objevit něco nového.
Přijeli jsme na pouť Nový Jeruzalém. V čem je Nový nebeský Jeruzalém jiný než ten starý?
Nový Jeruzalém je očištěný, je zbavený nánosu špatných věcí, je v něm přítomno jen to jediné
podstatné: Bůh a jeho láska.
Vita est brevis, život je krátký. Utkvělo mi z jednoho zamyšlení. Ano, náš život je opravdu
příliš krátký na to, abychom mohli zažít a vyzkoušet všechno. Je třeba dobře volit čemu
věnujeme čas. Jestli to bude zbytečné plkání nebo rozebírání chyb druhých, jestli to bude
vysedávání u televize, a nebo jestli to bude naopak něco hodnotného: Četba Písma nebo
duchovní literatury, pomoc ve farnosti, návštěva nemocných atd. Naše doba přináší spoustu
nových a dříve netušených možností. A my se vůči ní nemáme vymezit a žít si ve své kukle.
Máme umět rozpoznat, čím nás tato doba může obohatit. Ale také nemůžeme plnými doušky
přijímat vše, co nabízí. Máme umět vnímat svět a přitom má být náš zrak upoután k tomu, co je
věčné a trvalé.
Proč? Protože Písmo říká: Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Máme tedy zodpovědně
vybírat, pro co žijeme. Budeme-li žít pro věci bezcenné, budeme si sami bezcennými stávat. Pak
ovšem hrozí nebezpečí, že až nebeský rybář při skonání věků spustí sítě a začne třídit úlovek,
budeme shledáni jako to, co za nic nestojí. A vyhozeni ven. Ježíš nabízí lepší řešení. A sice:
Toužit po duchovní genialitě. Po tom, abychom si mezi množstvím nejrůznějších nabídek uměli
vybrat tu nejlepší. Abychom se dnes a denně uměli rozhodnou pro to, co má trvalou hodnotu.
Naše touha po Bohu nás bude vnitřně přetvářet. Budeme mu stále podobnějšími, budeme
stále přesvědčivějším Božím obrazem. A při třídění úlovku sítě budeme shledáni jako to, co je
dobré. Budeme patřit k těm, kteří se toužili stát a teď navěky stanou Božími přáteli. Právě tohle
bych nám všem ze srdce přál.
Po zaplacení autobusů a nutné režie zůstalo 15 838 Kč, které jsme darovali na podporu
Domácí hospicové péče, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou. Pán Bůh zaplať

všem dárcům. Poděkování patří také otci Karlovi a všem farníkům z Bystřice, kteří celou pouť
velmi dobře a obětavě organizačně připravili. Díky za každodenní modlitbu na výše uvedené
úmysly poutí NJ.
Poděkování z Charity:
Za dar z NJ 2/09:
Milí účastníci poutě Nový Jeruzalém, dovolte mi, abych Vám jménem
pracovníků a uživatelů služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou poděkovala za Váš finanční
dar, který poputuje do denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí na rozšíření jeho služeb.
Stacionář v letošním roce projde rozsáhlou rekonstrukcí a postupně i přípravami na zavedení
nové služby „Osobní asistence“, která bude lidem s postižením zajišťovat pomoc např. při
sebeobsluze, v domácnosti nebo doprovod mimo domov. Přeji Vám, aby se Vám radost, kterou
svým darem způsobíte ostatním, vrátila zpět. Děkujeme Vám za Vaši pomoc, důvěru a také za
modlitby, ve kterých na nás pamatujete. S přáním všeho dobrého a požehnaného roku 2009
Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Za dar z NJ 3/09: Vážení účastníci poutě Nový Jeruzalém, přijměte poděkování za Váš
finanční dar, který byl určen Domácí hospicové péči ve Žďáře nad Sázavou. Jde o nové zařízení
Oblastní charity Žďár nad Sázavou, které zahájilo svou činnost v říjnu 2008. Jedná se o službu
nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám v posledních dnech a týdnech života nemocného
v jeho domácím prostředí. Finanční dar bude využit na nákup nezbytných zdravotnických
pomůcek (antidekubitní pomůcky, hrazda k polohování pacienta a další), které jsou nutné pro
domácí péči o umírajícího. Velmi si vážím Vaší opravdové ochoty pomoci bližnímu. Svým darem
se podílíte na obětavé službě domácí hospicové péče a patří Vám za to upřímný a vřelý dík!
Přeji Vám, abyste zakoušeli oblažující ovoce svého dávání, totiž lásku, radost a hluboký pokoj.
Děkuji Vám.
Marie Miličková, sociální pracovnice Domácí hospicové péče
Představení hlavního celebranta poutě NJ v Lísku P. Miloslava Kabrdy SDB,
faráře v Újezdě u Brna a Žatčanech.
Kdy a kde jste se narodil? 13. ledna 1955 v Novém Městě na Moravě, v nemocnici; tam jsem
byl 20. ledna pokřtěn dp. Metodějem Kotíkem, který žije v Křižanově.
Rodiče, mládí, vojna, povolání? Tatínek dělník, maminka ve družstvě. Malé hospodářstvíčko
doma. Škola v Polničce, pak gymnasium ve Žďáře a bohosloví v Litoměřicích. Ministrant v
Klášteře Žďárském, bohosloví bylo samozřejmou životní cestou. Na vojně ve Vyškově v polovině
pátého ročníku (1979-1980). Vrátil jsem se 27.12.1980 z vojny. Hned do semináře, dokončování
studií, jáhenské svěcení 22.2.1981 na Petrově v Brně, pan biskup Vrana, kněžské svěcení na
Petrově 28.6.1981, opět pan biskup Vrana. 1981-1983 Telč, Radkov; 1983-1987 Staré Brno;
1987-1990 Lipník, Krhov, Hrotovice; 1990-2005 Brno, sv. Augustin; od 2005 Újezd u Brna,
Žatčany.
Vaše cesta ke kněžství? Díky ministrování v Klášteře, kde jsem poznal i některé kněze, ovšem
jenom z dálky. Zpovídal jsem se u dp. Jindřicha Peška, salesiána, důchodce v Hlinsku, který k
nám jezdíval na pouti. Všimnul si mě. Více jsem mluvil jen s panem farářem dp. Janem
Kubátem, který je mým učitelem a pak s dp. Jindřichem Peškem.
Kdo Vám nejvíce pomohl na této cestě? Jenom zpětně dnes mohu říci, že největší oporou
na cestě mně byli dávní mniši žďárského cisterciáckého kláštera (ten trval 1252-1784, víc jak pět
set let). Setkal jsem se s mnoha lidmi, kněžími i řeholníky, žádného bych nechtěl následovat.
Proto se upínám k těm, kteří už zemřeli a kteří v době naplněné lidstvím žili pravým životem. V
mlčení, tichosti, vzdáleni od světa (Jan Vianney, farář z Arsu; Terezie z Lisieux). Víte, co dělá ze
mše svaté komedii? Kázání, přímluvy, obětní průvod a pozdravení pokoje. Dnes si na život jen
hrajeme. A hlásání církve dnes je jen malicherné divadlo, které se skutečným životem nemá nic
společného.
Co si představujete pod pojmem nová evangelizace? Přestat žvanit a začít žít. Všechny ty
poutě a všelijaké "akce" jsou jenom zcela prázdným žvaněním. Kdo se toho zúčastňuje, vrací se
vždycky horší. Neumí vydržet sám se sebou, neumí vydržet se svou rodinou, nutně potřebuje
utíkat. Tak utíká na pouti. Všechno to "náboženské dovádění": pouti, Noe, Proglas, noviny a
časopisy, nesmyslná záplava hrůzných knih katolických nakladatelství, přednášky, domácí
společenství, modlitební skupiny a jak se všechno jmenuje... O tom všem platí jednou provždy:
"Ty žvanírny musí přestat!" Nová evangelizace: Přestaňte žvanit, začněte žít a buďte doma!

Co může věřící člověk dělat pro to aby vzrostla víra v jeho okolí? Hlavně být sám sebou.
"Držet hubu" a plnit své povinnosti. To nejzákladnější: "Hleď si svého!" Žít skutečný život a ne
ilusi. Kdo čte noviny, poslouchá rádio, chodí do kina a sleduje televizi nebo internet, ten nežije,
ten si na život hraje. Není schopen žít svobodně svůj vlastní život. Ani ho nepozná. Jen sní,
blouzní, domnívá se, že žije, ale to není život.
Co vás v poslední době nejvíc potěšilo? Spisy Jana Casiána, které vydávají benediktini na
Břevnově.
Co Vás nejvíc zarmoutilo? Slepota představitelů církve k životu v této zemi. Jako blesky
ozařují společnost násilné činy, které mají původ v pohanství předkřesťanském. Vždyť u nás má
křesťanství historii jen 1100 let. to je pár generací (16-18)? A před tím bylo pohanství. Je tenká
slupka křesťanství na našich národech. Novodobí čarodějové otevírají pohanské hroby, aby
"uzdravovali rody". Vrtají do věcí, které byly překryty hojivou mastí modliteb a mší svatých. Vrtají
do věcí proto, abychom my dnes už nemuseli nic dělat, abychom nemuseli nést kříž. To oni, to
předci mohou za to, že já jsem takto postižen. Ne Bůh, ani nabídka Jeho kříže, ale předci. Když
je uzdravím, zmizí můj kříž. Ano, tento kříž zmizí, ale čeká tě jiný, horší v pekle nebo v očistci.
Tak se bráníme oběti. A přece křesťanství na Oběti stojí. A Pán Ježíš nás zve ne k uzdravení,
ale k nesení kříže.
Kde Vás nejvíc "tlačí boty"?
Nedostatek oběti, sebezáporu. Neochota a nemožnost žít
skutečným životem, kde se člověk stará o život, o přežití a ne o pamlsky. Musím si hrát jako
ostatní. Neumím a nemám sílu se z toho osvobodit.
Na co se nejvíc těšíte?
Na samotu, les, osamění, ale dlouhodobé. Až mě kopnou, abych
nepřekážel. Až se stanu "nepotřebnou hadrou na nádobí", která se odhazuje.
Co vidíte jako důležité v roce sv. Pavla ve své farnosti?
Starat se o Pána Boha a o Jeho
vůli. O to se nikdo nestará, ba ani se o to nikdo nezajímá. Chodíme do kostela ze záliby, baví
nás to, ale není to služba, není to námaha, není to oběť, není to kříž. Žijeme svůj život a Pána
Boha a Pána Ježíše k životu nepotřebujeme. Jen se modlíme, aby nám požehnal. Jsme slepí ke
kříži. Oběť je nám odporná. Jsme nadmuti pýchou a pohrdáme křížem.
Kdo je Vaším životním vzorem a proč ? Nemám vzory. Jdu za Pánem Ježíšem Kristem.
Nikoho nechci následovat. Nechci následovat změkčilý život současného kněžstva. Přísné
předky napodobovat nedovedu. Je těžké jít sám po cestě. Neohlížet se, jen jít. Ještě se příliš
ohlížím. Snad jednou... Mlčenlivé vzory těch, o kterých nikdo nepíše, jsou zapomenuty, protože
zcela patřili Pánu. Nedotkla se jich marná sláva těch, o kterých víme. Dobrý křesťan je ten, o
kterém nikdo neví, kterého si nikdo nikdy nevšimne, kterého nikdo na nic nepotřebuje... a to byli
mniši, i žďárští, o kterých čteme mezi řádky.
Na co určíte sbírku na pouti NJ v Lísku? Na pokračující opravy místního kostela.
Pozvánky.
Mladí pro církev - církev pro mladé - je týden modliteb za mládež. V brněnské diecézi bude probíhat 29.3.
- 4.4. 2009. Tento týden vyvrcholí Diecézním setkáním mládeže v sobotu před Květnou nedělí. Sedm témat
k prožití týdne modliteb za mládež je vztaženo k životu apoštola Pavla s ohledem na mladé lidi současnosti.
Připravený materiál, který je přílohou tohoto mailu, můžete využívat ve třech různých oblastech: I. Pro mladé
lidi, II. Pro všechny věřící, III. Ke společnému slavení ve farnosti. Brožurku Mladí pro církev – církev pro
mladé je také možné stáhnout na http://brno.signaly.cz – pro ty, kteří se připojí k tomuto projektu a sjednotí
se v modlitbě za mladé lidi.
2/ Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cirklem se uskuteční v sobotu 4. dubna 2009
v Brně v katedrále od 8:30 hodin do 16:30. Podrobnosti k programu a sedmnácti dopoledním skupinám
budou aktualizovány a doplňovány na http://brno.signaly.cz. Zde si také můžete stáhnout Poselství
Benedikta XVI. k letošnímu světovému dni mládeže na téma: "Máme naději v živém Bohu" (1 Tim 4,10).
Bystřice - Sloup - poutní zájezd v pátek 3.4.2009 pořádá Orel Bystřice n.P., přihlášky nejpozději do
30.3.2009 v prodejně Textilní galanterie, tel 566 552 201, záloha na autobus 150,- Kč. Odjezd z Rozsoch od
kostela v 7,35 hod, z Bystřice n.P. náměstí od kašny v 7,50 hod, Pivonice v 8,00 hod a Lesoňovice 8,05 hod.
Další zastávky jsou možné na trase podle místa přihlášení. Využijte spojení do Bystřice n.P. ranními
linkovými autobusy.
Žďár n/Sáz: Co se stalo s Ježíšem? Pašijová hra o životě, smrti a slavném vzkříšení našeho Pána Ježíše
Krista. V úterý 7.4.2009 ve 20 hodin – dětský areál sídliště Libušín, Žďár n/Sáz.
Poutní výlet rodin s dětmi. Na Svatou Horu a okolí. Jsou ještě volná místa. Informace u jáhna
LK. Pán Bůh zaplať dobrodincům za jejich dar, kterým tuto akce podporují.

