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Dne 1. května 2013 prožívala strážnická farnost
velkou událost - uvedení ostatků (relikvií) bl.
Jana Pavla II. do kostela Nanebevzetí Panny
Marie.
Je to krev Jana Pavla II., jež zůstala na jeho oblečení po atentátu, který se odehrál 13. května
1981. Turecký útočník Ali Agca měl v úmyslu
zabít papeže. Bohu díky, tento plán se nepovedl
a Jan Pavel II. využil tuto okolnost, aby dal svědectví o křesťanské lásce.
Po svém léčení se setkal s atentátníkem a odpustil
mu tento čin. Byla to událost, kterou komentoval
celý svět. Pro nás je důkazem, že člověk, díky Boží
lásce, dokáže odpustit i největší křivdu.
Ať jsou relikvie blah. Jana Pavla II. nejen pro
naši farnost, ale pro všechny věřící, z blízka i ze
vzdálenějších míst, pozváním k svědčení, pozváním k svědectví lásky, která dokáže odpouštět a
prosit za odpuštění.

Ať slavnost, kterou jsme prožili 1. května, nás povzbudí a dodá nám sílu
k tomu svědectví. Jan Pavel II., když v říjnu 1978 zahajoval svůj pontifikát,
vyzval všechny věřící: „Nebojte se!“ Pamatujme na tento jeho odkaz a nebojme se vydávat svědectví o milosrdné a odpouštějící lásce.
My – piaristé – působící ve Strážnici, doprovázíme vás všechny svou modlitbou a kněžským požehnáním.
P. Lukasz Karpinski, ThLic., SchP
farář ve Strážnici
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DUchovní slovo
Milí čtenáři časopisu Poutník, prožíváme jeden z krásných měsíců v roce
- měsíc květen. Je to měsíc, který je zasvěcen Panně Marii - naší společné
nebeské mamince. V žádném katolickém kostele nechybí oltář s její sochou
či obrazem, které nám připomínají její blízkost. V těchto dnech přicházíme
k těmto oltářům ať už v kostele či kapličkách, abychom prohloubili svůj vztah
k Neposkvrněné, vyjádřili svou vděčnost, lásku, oddanost.
Měsíc květen začínáme s velkým mariánským ctitelem bl. Janem Pavlem
II., který byl Benediktem XVI. právě 1. května 2011 prohlášen za blahoslaveného. Tento Boží muž celý svůj život prožíval v úzkém spojení s Marií. Jeho
heslo TOTUS TUUS - celý Tvůj - je shrnutím jeho živého vztahu k Marii.
Jeho život formovala skutečnost, že Bůh se stal člověkem. Ježíš se stal člověkem prostřednictvím konkrétní ženy - Panny Marie z Nazareta - a to se stalo
nejhlubší motivací jeho mariánské zbožnosti. Maria v Nazaretě při zvěstování
se ptá: ,,Jak se to stane?" A dostává odpověď: ,,U Boha není nic nemožného."
Na to odpoví svým ,,ANO".
A právě toto ANO řekl bl. Jan Pavel II. nejen Bohu, ale také Panně Marii celý Tvůj - skrze Marii se zcela dává k dispozici Bohu.
Tato láska a vděčnost k Marii se projevovala mnoha způsoby, především
modlitbou růžence. Jak víme, byl to právě tento papež, ktery rozšířil růžencová tajemství o tajemství světla. Růženec měl bl. Jan Pavel II. nejen vždy u
sebe, ale především ve svých rukou. Jeho sekretář - nynější kardinál Stanislav
Dziwisz na otázku: ,,Jak často se papež modlil růženec?" - odpověděl: ,,Těžko
by někdo spočítal, kolik ruženců se během dne papež pomodlil."
Růženec v rukou je jedna z možností, jak projevit svou vděčnost a úctu k
Marii. Můžeme jej mít vždy při sobě, nezabere tolik místa v naší kapse či kabelce. I my se jej můžeme modlit, ať už jsme kdekoliv. Při této modlitbě se s
důvěrou svěřujme zcela Marii tak, jak nám to ukázal bl. Jan Pavel II.
Na závěr bych rád připomenul povzbudivá slova sv. Bernarda, opata, který
nás vybízí k vřelému a oddanému vztahu k Panně Marii.
,,Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje celý vesmír,
její záře vysoko svítí na nebi, ozařuje i zemi a hřeje více duši než tělo, podporuje ctnosti a ničí neřesti. Ona je ta nejjasnější a nejskvělejší hvězda, zářící
ctnostmi a svítící příkladem.
Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bouří a větrů, než kráčíme po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, nechceš-li, aby tě bouře pohltila. Opřou-li se do tebe vichry pokušení,
narazíš-li na skaliska soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Jsi-li zmítán
vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárlivosti, k hvězdě
se dívej, Marii vzývej! Otřásá-li loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody
těla, dívej se k Marii! Jsi-li poděšený velikostí svých hříchů, zmatený nečis-

4

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2013

tým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem a užuž tě pohlcuje hlubina
zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii!
V nebezpečích, v úzkostech, v pochybnostech na Marii mysli, Marii vzývej! Stále ji měj na rtech, stále ji měj v srdci."
Milí čtenáři, takový vztah k Marii každému z vás z celého srdce přeji a v
modlitbě vyprošuji.
P. Jan Žaluda, SDB
farář Hroznová Lhota

Rozjímání P. Šuránka nad texty některých nedělí
v mezidobí cyklu "A"
Nejsvětější Trojice

Jan 3, 16-21. kristus Spasitel, nikoli soudce
Svět, zabředlý v hříších, mohl se domnívat, že Mojžíš přijde, aby soudil a trestal. U svatého Jana se tvrdí opak. Pán mluví o prvním svém příchodu (adventu). Přišel jako rozdělující znamení: světlo se oddělilo od tmy, dobří od zlých.
Dobří se přivinuli k němu - zlí se odtrhli. A tak pronesli soud sami nad sebou.
Pán přišel, aby spasil. jediná cesta spásy. Nemá Bůh více synů, jimiž by svět
mohl spasit, má jenom jednorozeného Syna a jenom skrze toho uštědřuje
lidstvu veškerou spásu. Ale dojdou všichni spasení? Kdo věří v něho, nebude
souzen, kdo nevěří, již je odsouzen, poněvadž nevěří ve jméno jednorozeného
Syna Božího. Věřit ve jménu Syna, věřit v Syna - jednorozeného. To ozřejmuje
velikost víry: Čím větší důstojenství, kterým opovrhuje, tím větší urážka a tím
větší následuje pokuta.
Proč se lidé nepřidávají ke Kristu? Čím si dávají překážet na cestě k němu?
"Milují raději tmu (jsou schopni i dobro milovat), než světlo." Světlo - pravda - přišlo v Kristu a začalo svítit. Lidé měli tedy otevřít nitra a světlo přijat.
Ale neučinili tak, svou myslí ho nepřijali, milovali tmu, zlé nauky, touhy, lež.
Symbolem toho všeho je tma. příčina? jejich skutky byly zlé. V tom se jeví
zkáza lidí, když tma v nich tím více začne vládnout, čím více světla Bůh na
ně vylévá. Je to veliký trest Boží na národy a jednotlivce, když Bůh dopouští
považovat světlo za tmu a tmu za světlo. Zlé skutky kazí smysl pro dobro, odnímají veškerou chuť pro pravdu a zbavují člověka schopnosti přijímat světlo.
A to je příčina, proč pravdu nemiluje ten člověk a ten národ, u něhož vládnou
zločiny a který se zlými mravy a činy chlubí.
Světlem se zde rozumí vše, co člověka může mravně napravit. Zlí světlo opustili a vydali se do služby tmy. Nechtějí se napravit. Kdo páchá zlé, kdo hřeší
myšlením, žádostmi, slovy, skutky, kdo se rozhodl jít cestou hříchu, nesnese,
aby se jeho skutky ukázaly ve své pravé povaze. S hříchem se vždy spojuje
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pokrytectví a lež; takový člověk nazývá zlo dobrem a dobro zlem, světlo tmou
a tmu světlem, sladké věci hořkými, hořké sladkými. Takoví lidé nechtějí se
odříci zla ani v myšlení, ani v žádostech a nejméně ve skutcích. Proto se bojí
světla, aby ani druhým se v pravé podobě neukázali, ale ani sebe samy aby
neuviděli popravdě. Chtějí žít v sebeklamu.
Z toho patrno, proč někteří lidé brojí proti křesťanství, proč zase pohané,
mravnosti oddaní (nelze být ctnostným bez Boha), s takovou horlivostí křesťanství přijali. Láska ke Kristu roste tím více, čím více se člověk hříchu zbavuje, koná ctnosti a činí pravdu. Čím více člověk zabředne do nepravostí, tím
více se mu křesťanství protiví a hnusí. Každý pravý křesťan je syn světla, učedník pravdy a jeho radostí je neustále kráčet k lepšímu světlu evangelia Páně.
Uspořádal P. Alois Kotek

Připomínka narození Služebníka Božího P. A. Šuránka
Ve středu 29. května 2013 si v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě
připomeneme již 111. výročí narození P. Šuránka.
Program:
17:20 rozjímavý růženec s texty P. Šuránka
18:00 mše svatá
májová pobožnost
společná modlitba u hrobu
Srdečně zve farnost Ostrožská Lhota a Modlitební společenství P. Šuránka

Duchovní cvičení 2013 na Velehradě
Pátek - Mše sv.
Otec Petr Bulvas začal mši svatou prodlouženou chvilkou ticha, aby se Ježíš
na nás podíval, abychom my měli odvahu se mu také podívat do očí. Jaké je
naše přátelství s Tebou? Zdaleka není tak dokonalé, jaké by mělo být!
Kázání: rozebírá podobenství o vinici
Buďme dobrými správci toho, co nám bylo dáno. Často si věci obracíme, tak,
aby to vyhovovalo nám.
Život jsme dostali. Je nám dobře v náruči toho, kdo nám ho dal. J. K. nám tím
chce říct, že k Bohu máme vztah. Patříme k sobě. Cílem duchovní obnovy je
více se k Němu obracet, více Bohu důvěřovat.
J. K. říká…já mám pro vás skvělý plán, krásný plán. Je těžké plánovat si život
bez Něj. On nás prosí…obraťte se ke mně.
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Sobota: 1. Přednáška - EUCHARISTIE
Úvodní modlitba… píseň č. 712
Přednáška začíná zmínkou o Cyrilu a Metodějovi. Národ na Moravě potřebuje posilu. Vytvořili proto písmo, slaví mši sv. ve srozumitelném jazyce.
Přednáškami nás bude provázet text z bible o emauzských učednících.
Učedníci odchází z Jeruzaléma. Nechápou, co se děje. Ježíš je pozval na poslední večeři, kde obětoval tělo a krev, a druhý den to udělal skutečně.
Apoštol Pavel kárá Korintské, že mši sv. neslaví, jak mají, že to dělají podle
sebe.
Mše sv. se nemá stávat jakýmsi stereotypem. Mše sv. není obchod, abychom
přišli a vzali jen to, co se nám zrovna hodí a po čase se stane, že už nám mše
sv. nic nedává. Na co klademe důraz? Na oblečení? První starost máme, co
si dáme na sebe…. Máme spoustu starostí okolo…na co se dívá Pavel? Že
se jedni oddělují od druhých (vedle toho si nesednu, s tím nám problém).
Jestli máme jednou sdílet jedno nebe, musíme se tomu společenství někde
naučit…tím místem je mše svatá. Už první křesťané říkali: „Ježíš Kristus žije
v nás“.
Úkol: Vidět Ježíše v těch okolo nás.
Sobota: 2. přednáška - BOHOSLUŽBA SLOVA
Ježíš s námi chce mluvit.
Učedníkům z Emauz vysvětluje písmo svaté. Vysvětluje jim, na co zapomněli.
Učme se slyšet, co nám Bůh říká, i tehdy, kdy se to zdá být nesrozumitelné.
PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI
Semeno je slovo Boží.
1. Slovo dopadá na okraj cesty
Cesta, to je úmyslně udusaný kus země, aby tam nic nerostlo…. to je pýcha!
…mně nikdo nic vykládat nebude… udusaná cesta naším rozhodnutím. Odmítnout slovo je jedna věc, ale šlápnout na Boží slovo je věc velice vážná. Ďábel nám nikdy nevezme to, čeho si vážíme. Úmyslně nezatvrzujme svá srdce!
2. Místo dopadu – skála
Slovo nemá kam zapustit kořeny. Jsme nadšeni, ale dlouho nám to nevydrží.
Boží slovo je míň, než co nám řeknou lidé v okolí, snadno se necháme svést.
3. Slovo padá do trní
Slovo se vyslechne, ale nedozraje. Budeme Boha poslouchat, řídit se podle
něho, ale něco málo si uděláme podle sebe.
Trní, to jsou naše starosti. Všechny starosti vložme na Boha. Myslíme si, že
majetek je naše záchrana, často jsme kvůli tomu i zadluženi.
Trní, to jsou rozkoše života. Žít v plnosti života není rozkoš. Pokud si chceme
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urvat štěstí po svém, tak nás to udusí.
4. Úrodná půda
Vyslechne slova a uchová si je v čistém srdci. Připravme sami sebe, abychom
mohli slyšet Boží slovo. Mše sv. je místo, kde se učíme naslouchat.
Bůh neustále rozsévá! Baví se mnou i tehdy, kdy já se k němu točím zády!
Sobota: Mše svatá
Čtení o marnotratném synovi
Kázání:
Ježíš je milosrdný. Některé části podobenství jsou pro nás rodičovsky nepochopitelné. Tahle podobenství zažíváme pokaždé ve svátosti smíření. Otec
nevyšel vstříc jen prvnímu synovi, ale šel i za tím druhým. Druhý syn je srdcem dál od svého táty…to je závažnější. On nestrádá, ale myslí si, že nemá
dost. Obrátit se, znamená změnit myšlení.
Naučme se Bohu říkat táto, tatínku, stejně, jako když na rodiče volá dítě.
Sobota: 3. Přednáška - MŠE SV., SV. PŘIJÍMÁNÍ
modlitba na úvod, píseň č. 727
Symbolem 1. sv. přijímání je MANA...40 let se živí na poušti manou.
Život je putování…posilou je sv. přijímání.
Otvírejme svůj soukromý prostor Bohu. Lámání chleba otevřelo oči emauzským učedníkům. J. K. říká…když já jsem se dokázal lámat pro vás, naučte se
vy, lámat pro druhé. Buďte víc v lásce k těm, které potkáváte!
Ať platí…po lásce poznají křesťany!
Neděle: Mše svatá
Kázání: o samařské ženě u studny
I v náš nevhodný čas je Bůh poblíž…chce
být s námi. Jako J. K. čekal u studny a chtěl
se setkat se ženou, která se nechtěla s nikým setkat pro svůj špatný život. J. K. překračuje hranice. Žid se baví se Samaritánkou. Od přátel čekáme pravdivý postoj - žena utíká do města Sichar a zvěstuje
lidu o prorokovi. Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl pravdu.
Duchovní obnova je čas, kdy se prohlubuje naše přátelství s Bohem.
Duchovní obnova je k tomu, aby naše přátelství s Bohem bylo vidět, až se
vrátíme domů. Nemusíme ani moc mluvit, ale ta změna by na nás měla být
vidět. Mělo by být vidět to prohloubené přátelství s Bohem.
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VELEHRADSKÉ SILENTIUM
Už po několikáté jsem se zúčastnila rekolekcí na Velehradě. Auto mi letos
vypovědělo službu, proto jsem musela autobusem. Cesta trvala přesně jeden růženec. Takový malý cestovní úvod do duchovního cvičení. Příjezd byl
podle jízdního řádu. Stihla jsem si na recepci vzít klíče, ubytovat se a jít na
zahájení do jídelny. Když jsem vešla, uviděla jsem nejen krásné společenství
svých známých z minulých setkání, ale také nové tváře. Těšila jsem se na svoji
spolubydlící, jak si po roce povíme, co nového, jak jsem přišla k nové zálibě, jaké zážitky s dětmi za ten rok máme…A Otec Petr vyhlašuje silentium
po celou dobu duchovní obnovy... BUCH! To byla rána! Ozvěna musela být
slyšet až nakonec jídelny. Srdce mi bušilo ostošest, a ne a ne se zklidnit. Co
teď? Hlavou se mi proháněly myšlenky jedna přes druhou. Než jsem přišla na
pokoj, jako bych vplouvala do něčeho pozitivního a očisťujícího. Myšlenky se
urovnaly a usnuly někde v šedé kůře mozkové. Nastal klid, ticho, příjemno.
Večer ozdobila pobožnost křížové cesty P. A. Šuránka a mše sv.
Ranní probuzení bylo o to radostnější, že po dlouhé době jsem spala celou
noc. Děkovala jsem za tento dar. Po ranní modlitbě a snídani byla první přednáška o Eucharistii. Otec Petr nás seznámil v úvodu se svým záměrem, že nás
celou dobu rekolekce bude provázet textem z Bible o emauzských učednících.
Druhá přednáška zaměřená na bohoslužbu slova ve mně zanechala řadu otázek. Jsem pro Boží slovo trní nebo skála? Jak to se mnou vlastně je?
Před obědem byla mše svatá. Zpozorněla jsem, když jsem ve čtení uslyšela - marnotratný syn.. Který syn je mi podobnější? Je moje srdce otevřené?
Rodiče už nemám. Co bych za to dala, kdybych mohla být „marnotratnou
dcerou“!
Odpoledne se nabízela možnost svátosti smíření. V půl čtvrté jsme se sešli v
kapli ke třetí přednášce. Jejím obsahem byla mše svatá a sv. přijímání. Opět
nás provázeli učedníci z Emauz. Ti dostali milost poznání, když Ježíš lámal
chleba - o to radostnější bylo, když jsme slyšeli: „On se lámal i pro nás!“
Program pokračoval modlitbou růžence, chutnou večeří a adorací. Při ní
jsme děkovali Bohu, že byl celý den s námi, že jsme my mohli být s Ním.
Děkovali jsme Pánu Ježíši za to, že se nám dává ve způsobu chleba a vína, že
se nám dává v pokrmu, který v nás bude pěstovat touhu po životě. Najednou
se rozprostřelo ticho.
Nedělní ráno začalo společnou modlitbou. V jídelně nás čekala sváteční snídaně. Zdaleka nebylo vidět, že rekolekce za pár hodin skončí a my se rozjedeme do svých domovů. Po mši svaté mohla začít očekávaná konference.
Otázky, které Otec Petr zodpovídal, oslovily jistě každého zúčastněného.
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Konferenci zakončila společná fotografie. Úplnému závěru patřil chutný
oběd. Všem, kteří se o nás během pobytu v Poutním domě Stojanov starali
– Pán Bůh zaplať.
Skončilo vyhlášené silentium. Silentium neznamená přestat mluvit, ale vnitřně se zklidnit. Jak jistě víme, to nejde hned. Vyžaduje to pořádnou dávku
tréninků - a takovým tréninkem je i duchovní cvičení.
Mirka Matoušková

Z valné hromady – 7. 4. 2013
Zpráva o činnosti Matice svatoantonínské za rok 2012
Vážení členové naší Matice, milí hosté.
Dovolte, abych vás všechny srdečně pozdravila a přivítala na dnešní VH
v Pastoračním domě našeho zakladatele, Božího služebníka P. A. Šuránka.
Činnost výboru s pravidelnou účastí svých členů tvořila dobrý základ práce
naší Matice. Co se nám podařilo za uplynulé období?
Od poslední valné hromady se členská základna MS rozšířila o další farnost
- Uherský Ostroh. V současnosti má naše sdružení 1011 členů (v minulém
roce se přihlásilo 58 nových členů). K nárůstu členské základny přispívají v
poslední době i naše internetové stránky, kde se lidé mohou dočíst o výsledcích naší práce a seznámit se i s plánem naší činnosti. Také televize Noe ve
svých zpravodajstvích informuje diváky o akcích, které probíhají na našem
poutním místě, nebo se vztahují na činnost Matice.
V roce 2012 jsme si připomněli dvě významná výročí Božího služebníka
P. A. Šuránka. V květnu uplynulo 110 let od jeho narození, v listopadu pak
30 let od jeho úmrtí. Mši svatou v kostele Sv. Jakuba v Ostrožské Lhotě slavil při příležitosti tohoto výročí arcibiskup Jan Graubner s mnoha kněžími
naší arcidiecéze za účasti velkého počtu věřících. Po mši svaté následovala
modlitba u hrobu P. Šuránka. Snažíme se, aby se poutní místo Svatý Antonínek stalo náboženským centrem Slovácka a tak plníme jeho odkaz. Spolu
s farností Blatnice a Ostrožská Lhota se všestranně podílíme na obnově tohoto poutního místa.
Pokračujeme ve vydávání občasníku Poutník svatoantonínský. Byli bychom
rádi, kdyby naši čtenáři občas literárně přispěli – vzpomínka, zážitek z pouti,
vyslyšení prosby na přímluvu sv. Antonína nebo P. Šuránka, zážitek z pěší
pouti, zájezdu a pod.
Koncert Hradišťanu byl poznamenán velmi špatným počasím, což znamenalo i malou účast. Proto se výbor Matice rozhodl konání koncertů na nějakou
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dobu přerušit. Děkujeme všem, kteří se po dobu devíti let zasloužili o jejich
realizaci.
Bílou růží P. A. Šuránka byli o Hlavní pouti odměněni manželé Božena a Josef Chabičovi z Blatnice a pan Josef Petratur z Blatnice - In memoriam.
Poutní zájezd nás tentokrát zavedl na Vysočinu, kde jsme se zúčastnili spolu
s pěšími poutníky mše svaté v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích,
odpoledne jsme si prohlédli baziliku Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad
Sázavou a Zelenou horu. Velká ochota a vstřícnost kněží na obou místech
přispěla ke spokojenosti poutníků.
Cyrilometodějská poutní cesta byla prodloužena z Velehradu na Svatý Antonínek. Byla požehnána při děkovné pouti arcibiskupem J. Graubnerem. Vede
krásnou přírodou, má celkem 12 zastavení. Byla zaplacena různými dárci,
poslední zastavení na Svatém Antonínku financovala Matice svatoantonínská. Spolu s Maticí velehradskou, při příležitosti významného výročí 1150
let od příchodu soluňských bratří na Moravu, plánujeme první pěší pouť ze
Svatého Antonínka na Velehrad. Už teď Vás zvu, třeba i jen na část této pouti.
Bližší informace naleznete v dalším čísle Poutníka.
Při děkovné pouti bylo představeno DVD P. Aloise Kotka a paní Mgr. Martiny Pavlíkové Posvětit kopec Svatého Antonína. V odpoledním programu
předvedly děti z Hrubé Vrbky divadelní hru „Ztracená ovečka“.
Ve spolupráci s časopisem Nezbeda jsme vydali publikaci pro děti s názvem
Kluk od Sv. Antonína, kterou ze vzpomínek na dětství P. A. Šuránka sestavil
P. Pavel Caha.
Rapsodické divadlo z Olomouce uvedlo v říjnu v kapli sv. Antonína komorní
pořad slova a hudby – kompozice básní o Panně Marii - Chvíle s Ní.
Za velmi nepříznivého počasí byla zakončena poutní sezóna Dušičkovou
poutí.
Postní duchovní obnovy, kterou vedl P. Petr Bulvas na téma Víra, Eucharistie, Bohoslužba slova a Svaté přijímání, se zúčastnilo na Velehradě 57 členů
i nečlenů MS.
O páté postní neděli se na Blatnické hoře uskutečnila pobožnost Křížové cesty pro děti, rodiče i prarodiče. I když bylo chladné počasí, účast nás mile
překvapila. Chceme na naše poutní místo přivádět nejen dospělé, ale i děti
v kteroukoliv roční dobu.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem účastní
dění u Sv. Antonínka, dík také za všechny modlitby a dary. Jménem vaším
i svým děkuji otci Zdeňku Stodůlkovi za vše, co pro naše poutní místo vykonal. Dík také všem kněžím, kteří zde konají službu pro potřeby nás věřících.
Pán Bůh zaplať.
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Prožíváme radostnou dobu velikonoční, dnes je neděle Božího milosrdenství. Ať nás jeho milost provází i nadále po všechny dny našeho života.
Svatý Antoníne, vyprošuj svému dílu na Blatnické hoře Boží požehnání.
Marie Špirudová
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Plán činnosti Matice svatoantonínské na příští období
1. Pomáhat farnosti Blatnice a Ostrožská Lhota při budování poutního místa Sv. Antonínek nad Blatnicí
2. Pomáhat při organizování poutí, organizovat pouť Matice svatoantonínské a Dušičkovou pouť.
3. Pořádat přednášky a besedy s náboženskou tématikou.
4. Na počátku postní doby uspořádat již sedmou duchovní obnovu na Velehradě.
5. V postní době organizovat pobožnosti Křížové cesty P. Antonína Šuránka
nejen u Sv. Antonínka, ale prostřednictvím důvěrníků i v jednotlivých
farnostech.
6. Rozdávat a připomínat novenu P. Šuránka za uzdravení, modlit se za jeho
blahořečení.
7. Podílet se na organizování pěší pouti Antonínek - Velehrad v rámci Národní pouti - 1150. výročí příchodu našich věrozvěstů na Velkou Moravu.
8. V den Hlavní pouti – odpoledne, zorganizovat na Blatnické hoře divadelní představení Cyril a Metoděj v podání amaterského dětského divadelního souboru ze Strážnice.
9. O druhé srpnové sobotě uspořádat poutní zájezd do slovenské Nitry 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje.
10. V říjnu zorganizovat divadelní představení Zraněný Pastýř v kostele v
Dolním Němčí v podání divadelního souboru farnosti Brno Židenice.
11. Distribuovat DVD Posvětit kopec Sv. Antonínka (P. Alois Kotek, Mgr.
Martina Pavlíková) a brožurku Kluk od Sv. Antonínka, kterou ze vzpomínek P. Šuránka sestavil P. Pavel Caha.
12. Získávat nové členy, oslovit farnosti, kde věřící ještě nejsou členy Matice
svatoantonínské.
13. Vydávat občasník Poutník svatoantonínský.
14. O veškerém dění na Antonínku informovat také prostřednictvím internetových stránek a Katolického týdeníku.
Anna Budinská
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Nahlédnutí do návštěvní knihy v kapli Sv.Antonínka
I v loňském roce byla kaple Sv.Antonína hojně navštěvovaným místem. Lidé
se sem sjíždějí z blízka i z daleka nejenom z naší republiky, ale i ze zahraničí. Přijíždějí pamětníci i náhodní cestovatelé. Všichni svorně chválí krásnou
krajinu, ve které je kaple postavena, nešetří chválou nad péčí o čistotu kaple,
krásnou výzdobou i ochotou strážců kaple. Mnozí náhodní poutníci děkují,
že objevili toto překrásné místo a slibují, že se sem opět někdy vrátí.
Několik záznamů z této knihy:
15.7. Poutníci z Vysokého Pole u Valašských Klobouk napsali: Krásné poutní
místo. i u nás je podobné krásné poutní místo Panny Marie Vysocké
31.8. Cyklopoutníci z Lidečka si přijeli vyprosit požehnání pro svoji farnost
1.9. Zde oslavili zlatou svatbu manželé Horákovi z Veselí nad Moravou
6.10. První kajícná pouť Sekulárního františkánského řádu, Matice svatoantonínské a Matice velehradské.
Všichni návštěvníci by určitě souhlasili s poutníkem, který napsal:
Byl to kopec, ale stojí to za to!
A na závěr jedno pěkné poděkování, které bylo zapsáno účastnicí kající pouti:
Pane, děkuji ti za lidi, které potkávám
Pane, děkuji ti za lidi, které mám ráda
Pane, děkuji ti za lidi, které moc nemusím
Pane, děkuji ti za lidi, na které nemohu zapomenout
Eliška Pospíšilová

Poutní stezka ke kapli sv. Antonína z obce Ostrožská Lhota
Území Horňácka a Ostrožska duchovně spojuje poutní místo na Blatnické
hoře s kaplí svatého Antonína Paduánského. Celoročně se zde koná mnoho
významných mší a poutí. Důležitost místa podpořilo i vytvoření poutní stezky spojující tuto horu s historickým Velehradem.
Poutní kopec s kaplí sv. Antonína ze strany od obce Ostrožská Lhota byl
v nedávné minulosti přístupný pouze neudržovanou polní cestou a chodníkem bez potřebného zázemí a značení. Je samozřejmě možná i chůze silnicí III/ 4991. V době poutí je tato komunikace velmi frekventovaná a chůze
po ní značně nebezpečná a provoz omezující. Po vytvoření poutní stezky z
Velehradu ke kapli sv. Antonína na Blatnické hoře se součástí stává i záměr
s názvem ,, Obnova poutní stezky z Ostrožské Lhoty ke sv. Antonínku“ v

14

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2013

rámci projektu „Chodníčky za poznáním slovensko – moravského pohraničí
“, který je podpořen z Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013, opatření
IV.2.1. Realizace projektu spolupráce, v rámci pozemkové úpravy, se stala
spodní část přístupové polní cesty cestou obecní. Toto otevřelo možnosti její
úpravy. S pozemkovou úpravou je spojen i vznik nové víceúčelové vodní nádrže v těsné blízkosti stezky, která se nabízí poutníkům ke zhlédnutí a její
okolí k odpočinku.
Důležitým prvkem na stezce je Krasotická studánka. Tato lhotská studánka je
zde od nepaměti a v r. 1971 byla upravena pro potřeby poutníků, svépomocí
lhotských občanů, za organizačního přispění P. Antonína Šuránka, nejvýznamnějšího lhotského rodáka. Čtyři desítky let se však na vzhledu studánky
i přístupu k ní nemilosrdně podepsaly. V současné době, kdy se celé poutní
místo obnovuje, byl její vzhled i přístup k ní nedůstojný.
Práce na stezce budou ukončeny do konce května a slavnostní otevření pak
15. června 2013 den před hlavní poutí. Financování zajistila úspěšná žádost
MAS Horňácko a Ostrožsko v uvedeném programu a zbytek dofinancovala
obec Ostrožská Lhota. Celý projekt znovu podpořil význam tohoto duchovního místa, kam se i dnes sjíždějí tisíce lidí hledat duchovní útěchu a povzbuzení přes odkaz svých předků.
Antonín Jelének
starosta obce Ostrožská Lhota

Oznamy Matice
Ocenění člena Matice svatoantonínské pana PhDr. Pavla
Žáka, h.c. ze Strážnice
Na základě § 6 odst. 3 zákona č.262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu
proti komunismu bylo dne 18. 2. 2013 uděleno panu PhDr. Pavlu Žákovi,
h.c. osvědčení, pamětní dekret ministra a odznak. Ocenění na ministerstvu
obrany z rukou ministra Petra Nečase převzala manželka paní Anna Žáková.
Pavel Žák působil v odbojové skupině „SKŘEL“, která se nenásilnou formou
zapojila do protikomunistické činnosti. Skupina měla 52 členů. Tito mladí
lidé se snažili prostřednictvím tiskovin, hlavně letáků, upozornit na praktiky
tehdejšího komunistického režimu.
V roce 1949 byl Pavel Žák zatčen a odsouzen pro zločin velezrady k trestu odnětí svobody ve výši šestnáct let. Z vězení byl propuštěn na základě amnestie
v roce 1960 podobně jako většina politických vězňů z padesátých let…
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Za celou svatoantonínskou rodinu srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme na přímluvu sv. Antonína a P. Šuránka dobré zdraví a hojnost Božích
milostí.
Redakce
- převzato a doplněno

Z pozemské temnoty – do Světla
V úterý 19. března 2013 zemřel v Kroměříži připravovatel spisů P. Šuránka
do tisku P. Alois Kotek. Rozloučili jsme se s ním v pondělí 25. března 2013 o
14.30 hodin při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně, kde
na místním hřbitově očekává splnění velké naděje.

Ve svých modlitbách vzpomeňme i na P. Miroslava Bachana, který by se dožil
28. července 2013 45 let. Tento obětavý mladý kněz, rodák z Ostrožské Lhoty,
ctitel sv. Antonína a P. Šuránka, spoluzakladatel obnovené Matice svatoantonínské, zemřel po dlouhé, těžké nemoci 11. června 2005 ve věku 37 roků.
Také se pomodleme za členky Matice svatoantonínské z Dolního Němčí, za
Boženu Maštkovou, Marii Světinskou a Cecílii Umlaufovou, které zemřely
v minulém roce, a jejich jména jsme omylem neuvedli v minulém čísle Poutníka.
Odpočinutí lehké dej jim Pane a světlo věčné ať jim svítí.
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Poutní a poznávací zájezd Nitra – SR, sobota 10. srpna 2013
Program:
10.00 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.
14.30 hod.
16.30 hod.
18.00 hod.

Nitra – prohlídka piaristického kostela a školy
Nitranský hrad
Oběd – z vlastních zásob v prostorech piaristického kláštera
Kalvária – Misijní muzeum, pobožnost Křížové cesty
Nákupní centrum
Mše svatá, požehnání, odjezd

Předpokládaný návrat – 22.00 hod. Cena 300,- Kč.
Přihlaste se u svých důvěrníků do konce června, důvěrníci nahlásí počet
přihlášených panu Ladislavu Vyskočilovi do 6. července 2013, č. mob. 734
435 161

Prosba

Redakce prosí čtenáře Poutníka – pište nám, nejenom vzpomínky nebo zážitky z poutí u Sv. Antonínka, ale i ze zájezdu, duchovní obnovy a také zajímavosti ze života vašich farností.

čtenáři nám píší
Křížová cesta... Cesta s křížem Ježíše Krista,
cesta s našimi kříži a těžkostmi
V postní době si toto Kristovo utrpení připomínáme často. Snad v každé
farnosti probíhají pobožnosti křížové cesty a mám dojem, že se je občas
snažíme nějak ozvláštnit, aby člověku
nezevšedněly. Připravují je nejrůznější
věkové skupiny a ztvárnění bývá odrazem rozmanitosti a kreativity. Přesto si
myslím, že prožitek této pobožnosti je
závislý zejména na člověku samotném,
jeho rozpoložení, naladění a celkově
duševním a duchovním stavu. Vždyť
jde hlavně o to, připomenout si Ježíšovo utrpení a kolikrát i naše vlastní. Jde
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o to, pokusit se na kratičký čas vcítit do role neprávem odsouzeného, který
přes všechen strach a všechnu bolest nepřestal být milosrdným…
Velice krásná byla „cesta kříže“ na kopci sv. Antonína 17. 3. 2013. Přes chladné počasí se sešla skupina víc jak šesti desítek lidí všech generací. Za kytarového doprovodu a velmi studeného a nepříjemného větru jsme si během
postní doby už po několikáté připomněli útrpný konec Kristova pozemského
života.
Pro mě je „křížová cesta“ cestou obrovské lásky, víry, důvěry a odpuštění.
Měli bychom být vděčni, že prostřednictvím našich lidských starostí a nemocí na ní můžeme Ježíše Krista doprovázet a následovat.
Zdenka Hájková

Vychází jako občasník .
O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
Redakční rada: Anna Budinská, Strážnice
Jana Cábová, Strážnice
Marie Špirudová Kozojídky
Příspěvky, návrhy a připomínky zasílejte na adresu:
Anna Budinská, Nová 610, 696 62 Strážnice, Marie Špirudová, Kozojídky 122
E-mail: maticesvatoantoninska@seznam.cz
Poutníka svatoantonínského pro svou potřebu vydává a rozšiřuje
Matice svatoantonínská

Tisk : Tiskárna Sukupovi, Strážnice, tel./fax: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
Foto dodali: Eliška Pospíšilová, Jana Večeřová (fotoateliér Kojetín), František Hájek
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Z duchovní obnovy na Velehradě

Z pohřbu P. Aloise Kotka

Účastníci Křížové cesty na Antonínku

