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“Matko lidí a národů,
ty, která znáš jejich utrpení
a naděje,
ty, která mateřsky cítíš
všechna napětí
mezi dobrem a zlem,
mezi světlem a temnotou,
otřásající současným světem,
přijmi naše volání:
směřuje přímo
do Tvého Srdce!
Obejmi láskou Matky
a služebnice Boží
Tento náš lidský svět!”

Modlitba Svatého otce
Jana Pavla II.
k Panně Marii

Milostivý obraz Panny Marie
v piaristickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici
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DUchovní slovo
Poslání kněze
Homilie na evangelium Mt 23,1-12
Ze zkušenosti víme, že čím je někdo ve vyšším postavení nebo je lidem
hodně na očích, tím více ho lidé sledují, pozorují a mluví o něm. Hledají
na něm chyby a prohřešky, aby mu jednou mohli oponovat, až sami budou
kritizováni. „Co ty ode mne chceš, podívej se nejdříve na sebe.“ Aby jeho
nedostatky mohli omluvit své chyby. Jestli se s takovými postoji setkáváme v mnoha oblastech lidské společnosti, tím více se pozornost mnohých
zaměřuje na postavu kněze, který sám sebou reprezentuje církev a Boží lid.
Kněz bývá více než kdokoli jiný středem pozornosti nejen věřících, ale ještě
víc nevěřících. Pro mnohé je jeho slabé chování argumentem, že je-li jeho
jednání v rozporu s tím, co káže, proč bychom ho měli poslouchat a uznávat.
Co nám na adresu slabosti představených říká Ježíš: „Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť
mluví, ale nejednají.“
Je velkou zodpovědností být v čele národa či jen určité skupinky lidí. O to
větší zodpovědnost je být knězem a hlásat Kristovo evangelium. To se nejen
hlásá, ale musí především žít. Kněz by neměl být jen nějakým kazatelem,
ale měl by být znamením toho, v co věří a co hlásá. A to je nejtěžší v poslání
a v životě kněze. Být druhým Kristem. Být slespoň odleskem světla, které
v plnosti přináší radostnou zvěst Kristova evangelia.
Kněží nesou velký díl zodpovědnosti za víru a zbožnost Božího lidu. Boží
lid - to jsme my všichni. A vy všichni pak máte nejen chtít mít dobré a svaté
kněze, ale máte i vy zodpovědnost za své kněze. Říká se: „Jak se národ modlí, takové kněze bude mít.“ Je důležité vytvářet zázemí pro svého kněze i pro
všechny kněze vůbec. Když sami hlásají slovo života, aby byli podpíráni vašimi modlitbami, vašimi obětmi a vaší láskou. Aby pro vaše modlitby a oběti
s milostí Boží lépe přemáhali své lidské slabosti a mohli o to víc vyzařovat
světlo Kristovo, které pak vy jako Boží lid přebíráte, aby i vaše dny byly více
prozářené Kristovým světlem.
Nám všem musí záležet na tom, aby každý z nás usiloval o dokonalost,
o svatost. Zde nezáleží jen na tom, jsem-li v čele, nebo ne, ale abych se snažil
naplňovat a žít to, co slyšíme z Ježíšových úst, ať mi to předkládá světec,
nebo hříšník. Nám nepomůže se odvolávat na špatný příklad nějakého věří-
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cího člověka, či dokonce kněze. Věčnost je v našich rukách. Každý z nás je
zodpovědný za svůj život a svou spásu. Lidé někdy hledají v množství kněží
toho, který je poznamenán nějakou lidskou slabostí, aby si omluvili svoje,
často těžší přestupky, zatímco by se měli držet těch, kteří svým kněžstvím
vyzařují lásku a horlivost pro spásu duší.
Některá jména z dějin církve jsou populární právě proto, že svým životem
poskvrnili jméno církve. Proč však nechceme vidět ty mnohé další, kteří pro
své zasvěcení Bohu se dokázali úplně obětovat, až zemřeli pro ideál evangelia, který hlásali? Vždyť my nevěříme v kněze, ale v Boha! A kněz, ať je
jakýkoli, je jen tlumočníkem poselství samého Boha.
Kéž by nás stále víc inspirovalo Kristovo poselství, i když ho slyšíme
z úst chybujících lidí. Vždyť zaslíbení nebe nám nezaručuje svou autoritou
ani kněz, ani papež, ale sám Boží Syn. Proto se na život kněze dívejme očima víry, naděje a lásky. Kéž bychom každý z nás chtěli být oporou a pomocí
těm, kteří třebaže jsou v čele, jsou unaveni a vyčerpáni, aby nabrali z našich
modliteb nových sil a nové lásky k pokornému a pravdivému svědectví toho,
co sami hlásají. Kéž by modlitby a oběti nás všech přispěly k tomu, aby se
každý biskup a každý kněz stal opravdovým pastýřem Božího lidu, abychom
pod jejich vedením a ochranou snadněji dosáhli slávy nebes.
Amen
								

P. Jan Maria Vianneye Dohnal OFM
Převzato se souhlasem autora

Kněžská kruciáta
Výzva kněžím k osobní obnově
a modlitbám za sebe sama
Bratři! Co ještě! Co ještě se musí stát, aby se naše srdce zachvělo. Nechci se ptát proč, ale chci a musím v první řadě sám sebe vyzvat k modlitbě.
Jestliže nás zachrání zázrak, pojďme o něj prosit. Máme nést břemena jeden
druhého. Neseme radosti a bolesti svých farníků, pojďme společně prosit
o posilu. Jsme zkoušeni, deptáni, unaveni, ale abychom nebyli zničeni, pozvedněme své dlaně, myšlenky a srdce k modlitbě.
Máme významné poutní místo sv. Antonína Paduánského na Blatnické
hoře. Patrona ztracených věcí, mocného přímluvce za vzájemné vztahy.
Tiskne k sobě Ježíše.
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Máme zářný příklad služebníka Božího P. Šuránka, který z tohoto poutního místa volá kněze k modlitbě za kněze. Využijme toho!
Po dohodě s duchovním správcem v Blatnici, budeme, kněží, kteří se do
této kruciáty zapojí, vždy o prvním úterku v měsíci v 15:00 zde obětovat
mši sv. K ní připojíme dobrovolný půst jako přípravu k této mši sv. Kdo se
nemůže účastnit mše sv. na Blatnické hoře, připojí se duchovně ten den, nejlépe v tu samou hodinu, vlastním úkonem zbožnosti.
V 15:00 v hodině Božího milosrdenství, začneme modlitbou Korunky.
Bude následovat mše sv. v kajícím duchu, zakončená podle uvážení celebranta výstavem NSO a litaniemi ke Kristu knězi a oběti. Zapojte se všichni
fyzicky, úmyslem, postním předsevzetím. Tlučme! Volejme! Znovu svůj pohled upřeme na Kristovu tvář.
Smyslem kruciáty je vzít na sebe po dobu jednoho roku dobrovolný
závazek prožít každé první úterý jako den pokání za kněze. Ke kněžské
kruciátě se mohou připojit i laici a zasvěcené osoby.
kněžská kruciáta

Na Blatnické hoře 3. února 2009
Miroslav Hřib, farář v Nezamyslicích
Převzato
Slavení těchto mší sv. pokračuje i v tomto roce. Spolu s kněžími se modlí
při mši svaté i bohoslovci, zasvěcené osoby a laici (o prvním dubnovém
úterku se kruciáty zúčastnilo 12 kněží).
Připojme se k výzvě O. Miroslava modlitbou i osobní účastí i my, členové
Matice svatoantonínské.
Končí ROK KNĚŽÍ, který vyhlásil Sv. otec pro rok 2009-2010.
Pamatujme ve svých modlitbách i na zemřelé kněze, připomeňme si 		
jména těch, kteří se zasloužili o založení a obnovení naší Matice.
P. Dominik Vicenec
P. Antonín ŠURÁNEK
P. Antonín DOMINIK
P. Miroslav BACHAN - zemřel v roce 2005
(11. června si připomeneme 5.výročí jeho úmrtí )
Antonínek - studánka
Odpočinutí věčné dej jim Pane ......
Foto: Lenka Fojtíková
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z historie kaple

Z dávné historie naší kaple
Popis kaple sv. Antonína Paduánského
nad Velkou Blatnicí
Severně od Velké Blatnice, v okresu Uhersko Ostrovském, na kopci, který je posledním výběžkem Karpat do úrodné roviny moravského Slovácka,
zbudovala zbožná mysl roku 1668, kapli ke cti a chvále sv. Antonína Paduánského, jež později tak byla rozšířená, že podobá se kostelíku s věžkou
a sakristií. Čestné průvody poutnické tam docházely až do 1. května r. 1686,
kdy i tento svatostánek byl zavržen a parametry a náčiní do fárního kostela
v Blatnici přenešeny.
Avšak okolí stíhali prý od té doby rozličné pohromi živelné a proto domlouvili se Blatničtí, že kapli, kterou obec byla koupila opraví. Což stalo
se roku 1814. z dobrovolných příspěvků základem 2000 zl. Roku příštího
vymoženo dovolení, aby v ní o sv. Antonínu směli býti konány slavné služby
Boží a také v jiné dny slouženy mše sv. Načež obdržela kaple tabernakl, nový
(neumělý) obraz a byla dne 16. června r. 1816 od Strážnického děkana, Karla
Suchého, vysvěcena. Po té živelní pohromi prý se zmenšily. Od prvních nešpor před sv. Antonínem až do nešpor druhých lze zýskati plnomocných odpustků (i pro duše v očistci) za podmínek obyčejných. Kopec, na němž kaple
stojí, nazívá se „staré hory“, a roste na něm výborné „Blatnické“ víno.
Vyhlídka z něho je překrásná až k horám Polavským, - k Vídni; na Polešovice, Buchlov, Uh. Hradiště, na Hluk, Uh. Brod. V blízkém hájku milý odpočinek. Nedaleko kaple je studánka se „zdravou vodou“; poutníci ji nabírají
na pití a umívání dětí a nemocných, nejvíce souchotinářů. Uherští Slováci
kropijí pole, aby jim krupobití neškodilo.
Slovenský archaelog moravský, dor. J. Vankel, jenž o pouti r. 1887
i s rodinou horu navštívil, vyslovil se, že na ní jistě v době předhistorické
bylo pohanské božiště a pohřebiště.
Oroduj za nás sv. Antoníne! abychom hodni byli.
(Vyňato z „Dědictví sv. Cyrila a Metoděje“ čísla XXII. od Antonína Svobodníka, zpěváka z Ježova 1898.
(tehdejší pravopis zachován)
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Svatý Antonínek 2010
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Pouť farností Boršice a Nová Lhota
P. Norbert Nawrath, admin. Boršice u Blatnice
Pouť farnosti Veselí nad Moravou
P. Václav Vrba, děkan Veselí nad Moravou
Pouť farnosti Lipov a Louka
P. Martin Mališka, administrátor Lipov
Pouť Matice svatoantonínské
P. Ladislav Švirák, farář Dolní Němčí
Domácí pouť ke cti svatého Antonína
P. František Král, děkan Uherský Brod
Hlavní pouť ke cti svatého Antonína
P. Jiří Kupka, vicerektor Kněžského semináře
Pouť farnosti Nivnice a Korytná
P. Petr Martinka, farář Nivnice
Pouť svatých Petra a Pavla
P. Petr Dujka, farář Uherské Hradiště
Pouť farnosti Ostrožská Nová Ves
P. Petr Krajčovič, amin. Ostrožská Nová Ves
Pouť nemocných a pomazání
P. Zdeněk Stodůlka, farář Blatnice pod Sv. Antonínkem
Pouť farností Dolní Němčí a Horní Němčí
P. Ladislav Švirák, farář Dolní Němčí
Pouť farností Polešovice a Nedakonice
P. Vít Hlavica a Josef Rýznar
Pouť farností Velká nad Veličkou a Kuželov
P. Jan Jašek, farář Velká nad Veličkou
Pouť farnosti Kněždub
P. Miroslav Bambuch, farář Kněždub
Pouť farnosti Vlčnov
P. Ladislav Kunc, farář Vlčnov
Děkovná pouť - dožínková
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Pouť farnosti Hroznová Lhota
P. Jan Žaluda, administrátor Hroznová Lhota
Pouť farností Strážnice, Petrov, Radějov
P. Lukáš Karpinski, P. Jacek Nowakowski, SchP
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Pouť farnosti Sudoměřice
P. Jerzy Szwarc, administrátor Sudoměřice
Pouť farnosti Vnorovy
P. Josef Jelínek, farář Vnorovy
Dušičková pouť a křížová cesta
P. Jan Můčka, děkan Valašské Klobouky
Silvestrovská půlnoční mše svatá

Od 1. 4. 2010 do 31.10. 2010 je každou neděli sloužena mše svatá v 15.00 hod.
První úterý v měsíci se v 15.00 hodin modlíme a je sloužena mše svatá
za kněze
Kaple je denně otevřena

na blatnické hoře v pátek 4. 6. 2010 v 19:00 hod. přednáší
pro mládež bratr Lev. Eliáš, OFM cap.
V sobotu 5. 6. 2010 od 8 do 18 hod. přednáší poutníkům
bratr Lev Eliáš, OFM cap. O modlitbě, eucharistii
6. 6. 2010 v 17:00 hodin se uskuteční na Antonínku společný koncert houslové virtuozky Gabriely Demeterové
a primáše CM Martina Hrbáče

Z Vašich dopisů
Postřehy paní MVDr. Karly Heřmánkové z postní duchovní
obnovy na Velehradě ve dnech 19. 2. – 21. 2. 2010
V tomto termínu zorganizovala Matice svatoantonínská duchovní obnovu
na Velehradě – Stojanově. Čas byl vhodně vybrán na počátek postní doby.
Rekolekci vedl Mons. Vojtěch Šíma. Jeho moudrý a vtipný způsob působení
na naše duše a pořádky kolem nich oslovil určitě všechny. Důraz kladl na
vědomé uspořádání hodnot nás, svobodných lidí stvořených Bohem. Věc tak
důležitá v každé době a v dnešním světě zvláště.
Účinek takovéhoto duchovního vlivu musí nutně zanechat stopy v srdci
každého posluchače. Otče, díky za to.
Prostředí Stojanova a přístup milých řádových sester bylo příhodným
rámcem celé akce. A tak se tedy „obraťme“ nejen za Velehradem, ale každý
za sebou a zkusme svým životem naplňovat evangelium.

práce na antonínku
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JAKÉ PRÁCE NÁS ČEKAJÍ NA ANTONÍNKU?
První změna poutního místa se očekává na hlavní stěně nového liturgického prostoru. Tedy do pouti Matice svatoantonínské by měla být doplněna
mozaika, kterou připravil autor Václav Vrba a provádí firma Vitrail Hoplíček
ze Zábřehu.
Jako druhá změna, řekněme Bohu díky, bude úprava parkoviště pro
několik desítek aut, na vrcholu u příjezdové komunikace. Výkresovou
dokumentaci připravuje Obecní úřad Blatnice, kterému patří dotyčné pozemky. Protože si práce vyžádají značné finanční prostředky, bude požádáno
o dotace.
V letních měsících se připravují terénní úpravy kolem nového liturgického prostoru v prostoru před křížovou cestou.
V těchto měsících se budou provádět dokončovací práce na renovované
křížové cestě. To znamená: doplnění několika fragmentů, které scházejí na
jednotlivých zastaveních, provedení penetrace, k odolnosti kameniva proti
vodě, plísním a zpevnění pískovcových částí.
Není třeba hovořit o údržbě zelených ploch, ošetření stromů po zimě, ošetření stromů zasázených před dvěma lety atd.
Když už jsem v tom psaní. Chci vyslovit poděkování za všechny práce kolem poutního místa. Vám všem, kdo dobrovolně vytváříte duchovní
prostor pro poutníky i pro ty, kdo přicházejí načerpat pokoj. Velké Pán Bůh
zaplať. A kdyby někdo z Vás toužil po nějaké práci na Antonínku, klidně se
na mě může obrátit.
S poděkováním a požehnáním
+ P. Zdeněk Stodůlka, tel: 732 659 439
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oznamy matice

oznamy matice
1. Pouť Matice svatoantonínské se koná v neděli 30. května 2010.
Poutní mše sv. v 10.30 hod., slaví P. Ladislav Švirák, farář Dolní Němčí.

Po mši sv. se uskuteční Valná hromada Matice svatoantonínské.
2. Hlavní pouť ke cti sv. Antonína - 13. 6. 2010 (poutci si mohou zakoupit
oběd, odpoledne po svátostném poženání shlédnout kulturní program).
3. Poutní a poznávací zájezd - Křtiny u Brna a Saleziánské středisko Brno
Žabovřesky se uskuteční v sobotu 7. srpna 2010.
Program:
10.00 hod.
			
			
12.00 hod.
13.00 hod.
			
16.00 hod.
			

Mše sv. v poutním barokním chrámu Jména P. Marie, 		
která se podle tradice zjevila před 800 lety v nedaleké 		
Bukovince. Po mši sv. návštěva meditační zahrady.
Oběd - lze zakoupit v blízké restauraci
Pobožnost křížové cesty, návštěva fary s prohlídkou 		
betléma, návštěva nedaleké vápencové jeskyně
Salezianské centrum Brno-Žabovřesky
- prohlídka kostela, svátostné požehnání

Předpokládaný návrat 19.00 - 20.00 hod., cena: 300,- Kč.
Přihlaste se u svých důvěrníků do konce června.
Důvěrníci nahlásí počty přihlášených p. Ladislavu Vyskočilovi,
Blatnice p. Sv. Ant., mob.: 732 529 936 do 6. července 2010.
Vychází jako občasník .
O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
Redakční rada:
Miloš Fojtík, Blatnice
		
				
Jana Cábová, Strážnice
				
Anna Budinská, Strážnice
Příspěvky, návrhy a připomínky zasílejte na adresu:
Anna Budinská, Nová 610, 696 62 Strážnice
Miloš Fojtík, 696 71 Blatnice pod Sv. Ant. 835
Poutníka svatoantonínského pro svou potřebu vydává a rozšiřuje
Matice svatoantonínská
Tisk : Tiskárna Sukupovi, Strážnice, tel./fax: 518 334 153
květen 2010

		

z poutí u sv. antonínka

Foto: 5x Petr Mazanec

kněžská kruciáta květen 2010

Foto: 5x Marie Špirudová

