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Chléb a víno se proměnily ve Tvé tělo a Tvou krev.
Přišel jsi, abys mě utěšil, uklidnil a posílil.
Prosím Tě, Spasiteli, proměň mě.
Často hledám vlastní výhody, starám se jen o sebe,
jsem v nebezpečí, že se rozplynu jen ve všednostech.
Udělej ze mne člověka, který má soucit a pomáhá druhým.
Dej, ať chápu nouzi a starosti druhých,
abych tak snadno neodsuzoval.
Proměň mě i můj národ.
Dej, ať všichni hledáme cestu k Tobě a nevyhýbáme se žádné oběti,
ke které nás voláš.
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DUchovní slovo
Rok zasvěceného života
Sv. Jan Bosko, přítel a vychovatel mládeže
Každým rokem slavíme výročí různých osob, ať už
výročí jejich narození či úmrtí. V letošním roce prožíváme 200 let od narození světce, který zasvětil svůj
život mladé generaci – sv. Jana Boska.
Kněz Jan Bosko se narodil 16. srpna 1815 v Becchi v
Itálii. Celý svůj život se věnoval chudobným a opuštěným chlapcům. Usiloval o to, aby konkrétním výchovným úsilím pomohl
„uličníkům“ stát se poctivými občany a opravdovými křesťany.
Valdocco, kde Don Bosko působil, bylo tehdy okrajovou turínskou čtvrtí.
Zde pro chlapce zřídil středisko na dobré využívání volného času, dům, který
jim poskytoval rodinné prostředí, dílny a třídy pro vyučení řemesel, ale především zavedl preventivní styl výchovy. V osobnostech chlapců podporoval
všechno dobré, aby vyzrávali do plné lidské a křesťanské zralosti.
Zemřel vyčerpán prací jako 72-letý 31. ledna 1888.
Papež Pius XI., který Dona Boska znal osobně, jej vyhlásil za blahoslaveného
a na Velikonoce 1. dubna 1934 za svatého. Papež sv. Jan Pavel II. jej prohlásil
pro celou církev otcem a učitelem mládeže.
Mnozí lidé se při náhodných setkáních s Donem Boskem se ptali na jeho
jméno a on jim odpovídal: „Jsem přítelem vaší duše.“
I v dnešní době je Don Bosko přítelem naší duše. Je to světec, ale i člověk jako
my, kterému šlo jen o jedno – získat co nejvíce duší pro nebe.
Denně se modlíval: „Pane, dej mi duše, nic jiného nechci.“ A Pán mu je posílal.
Na otázku: Kdo je to Don Bosko? - můžeme dnes odpovědět: člověk hluboce
lidský, člověk dobroty a lásky, vlídnosti, radosti, otevřeného srdce. Člověk a
světec, u kterého každý našel pochopení.
Jistě nás může napadnout, odkud k tomuto náročnému životu čerpal sílu.
Z hlubokého a upřímného vztahu k Ježíši Kristu.
Jeho apoštolský život stál na 3 pilířích:
1/ Vztah k eucharistickému Kristu. Toto je stále aktuální. Není tomu dlouho,
co jsme prožívali Rok eucharistie. Letos se v naší vlasti koná národní eucharistický kongres, který nás také povzbuzuje k prohloubení našeho osobního
vztahu k eucharistickému Kristu.
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Don Bosko velmi často všem doporučoval časté návštěvy Nejsvětější svátosti.
Říkával: „Chcete hodně milostí, často navštěvujte Ježíše!“ Totéž můžeme říci
i ve vztahu k sv. přijímání!
2/ Důvěrný vztah k Panně Marii. Ona se stala osobou jeho každodenního
života. Jí svěřoval všechny své úmysly. A Panna Maria mu pomáhala. K důvěrnému vztahu k Panně Marii vyzýval všechny, kteří se s ním setkávali. Nazýval ji Pomocnicí křesťanů a říkával: „Dejme možnost Panně Marii, aby nám
pomáhala. Svěřujme se jí!“
3/ Oddaný vztah k Svatému Otci. Když hovořil o papeži, zdůraňoval: „Raději
se budu se Svatým otcem mýlit, než abych šel proti němu.“
Tato slova jsou jistě povzbuzením i pro nás v této době.
Co by nám dnes Don Bosko řekl? Snad se nebudu mýlit, že by to byla slova,
která uvedl ve své závěti. „Pevně se rozhodněte, že zůstanete svému povolání
věrni až do smrti.“
Každý z nás ať usiluje o věrnost Ježíši Kristu, Panně Marii a modlí se za vytrvalost v dobrém až do konce, abychom jednou dosáhli šťastné věčnosti v
jejich přítomnosti.
O to budeme prosit letos na Velehradě 8. srpna 2015, kdy vyvrcholí oslavy
dvoustého výročí narození Dona Boska. Tímto vás všechny upřímně zvu na
Velehrad. Snad se tam setkáme!
Na závěr vám chci ještě adresovat slova Dona Boska, která často vyslovoval
svým svěřencům: „Ničím se nezneklidňuj…!“ Tato slova nevedou k nějaké
pasivitě, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale k aktivitě – vše odevzdávat
do rukou Ježíše a Panny Marie Pomocnice křesťanů!“
Kéž máme každý den odvahu o toto usilovat.
P. Jan Žaluda, SDB
Hroznová Lhota

REKOLEKCE Matice svatoantonínské Velehrad 2015
20. – 22. únor, vedl P. Josef Čunek, SI – rektor kostela sv. Ignáce v Praze

Páteční mše sv. – kázání

Křesťanská postní doba je pozvání k osvěžení. Otec mluví o Božích přikázáních. To jsou pravdy o štěstí. Bůh je náš Otec a chce, abychom byli šťastni.
Učíme se být křesťany. Ježíš nám ukazuje toho Boha, který se raduje, když
my se radujeme. Důležité je nedělat těžké hříchy.

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2015

5

Potřebujeme církev, tak jako
dítě potřebuje rodiče.
Musíme si neustále připomínat, že Bůh je Otec. Modlitba nás utvrzuje v důvěře k
Bohu. Postní doba je očisťování. Jsme tady, abychom se
mohli radovat z milosti Boží.
SLOVO NA DOBROU NOC
Tělo je dílo Boží. Hřích je
jako infekce, nemoc duše.
Smrtí se život mění.
Křesťanství je Boží dětství. Bůh je Otec, má náš život v rukou. Rodiče vedou
děti do školy. Církevní škola je duchovní život. Církev nám pomáhá, J. K. nás
zve do školy. Chce nám odkrývat Boží svět, chce nám odkrývat plán s námi.
Krása proměněného člověka je nesmírná. P. Maria je první s obnoveným tělem vzata do nebe. Odnesu si vědomí, že modlitba je dar, kdy já můžu mluvit
s Bohem. Duchovní obnova je prostor pro osvěžení.

Sobota
1. PŘEDNÁŠKA

Poselství Svatého otce k postní době - postní doba je doba obnovy. Je to jako
jít do lázní a obnovit si tělo. Postní doba je lázněmi pro duši. Bůh probouzí
potřebného člověka pro tu dobu. Dal nám sv. Antonína a sv. Františka. Probudil i Otce Pia. Ten je svou krví světlem ve století ateismu. Spousta ateistů se
obrátila díky viditelnému zázraku…krvi otce Pia.
Probudil i Matku Terezu - Matku chudých v Indii.
Lidé obětovali plody Země, které nás živí. Při nadbytku často zapomínáme,
že je to dar. Je potřeba při úrodě poděkovat Bohu. Úroda je věc Božího požehnání. Jít na pouť je také jakási forma duchovní obnovy…stejně tak jít na
mši sv.
Bůh je světlo, moudrost, u kterého čerpáme poznání. Babička a dědeček jsou
důležití. Předávají moudrosti života. Učí nás být moudří, abychom odolali
pokušiteli. Učí nás poznávat Pána Ježíše. Pokud se člověk duchovně nerozvíjí,
zůstanou špatné náhledy na Boha. Jde o poznání, kdo je Bůh. Pravý Bůh je
Otec. Pravý Otec děti nerozmazluje.
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Lidé ztrácí víru. Mají v dospělosti dětskou představu o Bohu. Bůh posílá
zkoušky, tím nás vychovává. Je potřeba, aby víra zrála. Nikdy neskončíme
s tím, čím nás Bůh obdaroval. Pořád máme co objevovat, co Bůh stvořil. Základem duchovní obnovy je připomenout si základní pravdy - Věřím v Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i Země, všeho viditelného i neviditelného!

2. PŘEDNÁŠKA

Dnes lidem není zřejmé, že všechno pochází od Boha. Dříve to bylo samozřejmé. Smrt není tragédie. Bůh nás obleče novým oslaveným tělem. Bůh
stvořil ráj, nebylo zde zlo ani nemoci. Tím je řečeno, že byl stvořen člověk,
oblečen do nesmrtelnosti. Žil bez starostí. Neobstál ve zkoušce poslušnosti.
Věřil lži a selhal. Křesťanská naděje je zmrtvýchvstání J. Krista. Při křtu se
křesťan obléká do Ježíše Krista. Křesťanství je škola, kde se učíme být Božími
dětmi. Rodina je škola, kde se učíme být lidmi. V obou případech se učíme
poznávat, kdo je Bůh. Byli jsme při křtu oblečeni do Ježíše Krista. Když mám
nové šaty, musím se o ně starat.
Šat pro postní dobu je milosrdenství. Kdo se obléká do Ježíše Krista, nemusí
se ničeho bát. Bůh poslal vlastního Syna v těle. Dát se vést Duchem sv. je klid
a pokoj. Nejsme živi ze své síly, ale ze síly Ducha sv. Pak se všechny naděje
otevřou a uskuteční se.

Mše sv. - kázání

Oblečení milostí Boží je oblečení, které dostáváme ve křtu. Všechny Boží věci
jsou s námi a před námi. Škola má přivádět k poznání k Bohu. Vzdělání nás
někdy omezuje v poznání Boha. Za svůj život zodpovídáme. Ve všem máme
poznávat Boha. Kdo je oblečen do Krista, nepozná chlad marnosti. Jak můžeme číst v knize Izaiáš: „Tvůj soumrak se stane jasem.“
Umět žít znamená být oblečen v Ježiše Krista a nechat zazářit světlo.

3. PŘEDNÁŠKA

Žít v církvi znamená žít v rodině Boží milosti. Tady je duchovno nesmírně
reálné. Je důležité sem vložit důvěru. Společenství křesťanů stojí na tom, co
není viditelné. Mše sv. je modlitba církve a Pán Ježíš je hmatatelně mezi námi.
Přijímáme Jeho tělo.
Každá modlitba je duchovní cvičení. Jsme bohatí zadarmo. Začínáme ztrácet
hodnoty. Zdědili jsme věci, kterých si neumíme vážit. Můžeme se svobodně rozhodnout. Důležité je rozhodnout se pro J. Krista, který nás zachrání.
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Křesťanství, to je poznání pravdy. J. K. nám říká a ukazuje nám, že Bůh je náš
Otec, že on je světlo a dobro. Bez Ježíše nemůže být člověk člověkem.
Životopisy svatých jsou prameny historie, prameny událostí. Je to ukázka
svobody. Když oblékneme šat Boží milosti, nebudeme „nazí“.

ADORCE - P. Vojtěch Šíma, Mons.

I.
Píseň 712/1,2
Pane Ježíši, celý den můžeme uvažovat o Tobě a den chceme zakončit klaněním.
Kéž bychom se mohli k Tobě přivinout jako Tvoje matka.
Chceme si v pokoře uvědomit, co to znamená, že jsme přijali Tvůj život.
Ty, ukrytý v monstranci, obklopen zlatem …kéž jsi tak i v našem srdci a vyzařuješ, aby okolí mohlo poznat, že skrze nás oslovuješ druhé.
My Ti chceme naslouchat.
II.
712/3
Pane Ježíši, chceme si před Tebou klást otázku, jestli všechno, co prožívám, je
ve shodě s tvým rozhodnutím, přáním, s tvým plánem.
Jestli má modlitba je i Tvá modlitba.
Jestli má oběť je i Tvou obětí.
Jestli vše, co činím, je v souladu s Tvými plány se mnou.
III.
712/4
Dobrý Ježíši, jsme rádi, že tu můžeme být s Tebou.
Chceme, aby ses dotýkal našeho nitra.
Očišťuješ nás, obohacuješ.
Dáváš životu ten pravý smysl.
Často chceme brát věci do svých rukou a zapomínáme, že dokážeš věci řešit
nejlépe.
Zapomínáme, že se máme nechat Tebou vést.
Přišel jsi k nám, abys nám ukazoval cestu k Otci.
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IV.
712/5
Pane Ježíši, myslím na celý svět, který jsi přišel zachránit, na svět, kterému jsi
přišel dát pokoj.
Díváme se na svět, který je ve válce. Dotkni se srdcí, které nosí v sobě zlo,
srdcí, která se od Tebe vzdalují. Uzdrav tato srdce.
Uzdrav člověka, který má převrácené hodnoty.
Dej svou sílu těm, kteří čelí zlu, kteří trpí pro víru.
Myslíme na křesťany na celém světě.
Chceme si uvědomit, že patříme Tobě.
Dej ať nejsme nositeli války v rodině, ve své obci, ve svém okolí.
Dej ať jsme nositeli dobra.
V.
712/6
Pane, zanechal jsi nám památku na své utrpení.
Prosíme Tě o požehnání pro všechny, které neseme ve svém srdci.
Tam kde je pokora, víra, touha, tam ať vkročí síla Tvého požehnání.
Adorace byla zakončena písní 712/7

Neděle
KONFERENCE

Neděle je výjimečný den. Pán Ježíš přichází, aby nám říkal, kdo je Bůh. Bůh je
Otec a to je Spása. Tomu, kdo mě má rád, tomu můžu věřit.
Víra je základní postoj člověka.
Zaznamenala Mirka Matoušková,
důvěrnice Matice svatoantonínské, Míkovice
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Z valné hromady – 12. dubna 2015
Zpráva o činnosti Matice svatoantonínské za rok 2014
Vážení členové Matice svatoantonínské, ctitelé P. A. Šuránka, milí hosté.
Všechny Vás vítám zde v Ostrožské Lhotě na jednání Valné hromady Matice svatoantonínské.
Stává se už tradicí, že se scházíme v blízkosti hrobu Božího služebníka
P. Antonína Šuránka o neděli Božího milosrdenství. Ať každý z nás pocítí
velkou Boží milost, kterou mnohdy ani nevnímáme, buďme za Boží milosrdenství vděčni.
Nyní Vás chci informovat o činnosti MS za období od Valné hromady v
roce 2014. Spoustu toho, co se děje, se dovídáte z Poutníka svatoantonínského, který vychází 3x do roka. Děkujeme Vám, že se na obsahu podílíte také
vy, jak články, tak fotografiemi. Protože byl Rok rodiny, byla čísla našeho občasníku obohacena o přílohu pro děti.
Ve velkém počtu jsme se zúčastnili první společné poutě Matic, která se
konala na Svatém Kopečku u Olomouce.
Bílou růží P. A. Šuránka byli za obětavou práci pro poutní místo Sv. Antonínek oceněni p. Ladislav Vyskočil a p. Václav Válek, oba z Blatnice. Po
hlavní mši svaté v neděli byla stavba požehnána generálním vikářem Mons.
Josefem Nůzíkem . Odpolední program o Hlavní pouti patřil hudebnímu vystoupení rodin s názvem - Chceme Ti zazpívat aneb zpívá celá rodina. Čtyři
rodinná seskupení překvapila přítomné svou kvalitou.
Ještě se ani pořádně poutníci Hlavní poutí nerozešli a už v pondělí ráno
začaly práce na stavbě parkoviště.
I v tomto roce vyrazili pěší poutníci ze Sv. Antonínka na posvátný Velehrad.
Poutní zájezd na Valašsko byl také zaměřen na rodinu. Po mši svaté ve
Štípě a prohlídce poutního kostela s výkladem P. Františka Sedláčka jsme jeli
do Fryštáku. Tam nás přivítal P. František Bezděk SDB, salesiáni připravili
pro děti program. Po obědě následovala návštěva Ploštiny (památník obětí
upálených nacisty ke konci II. světové války), Újezdu u Val. Klobouk, kde P.
Jan Můčka, po prohlídce a modlitbě v místním kostele sv. Mikuláše, všechny poutníky pohostil na farní zahradě. Poslední zastávkou poutního zájezdu
byla návštěva Luhačovic - kostel Sv. rodiny – prohlídka s výkladem, modlitba
a kněžské požehnání. Všichni jsme velice rádi a jsme vděčni našim kněžím a
pomocníkům P. Zdeňku Stodůlkovi a P. Miroslavu Reifovi, že se spolu s námi,
podle svých možností, zúčastňují těchto poutních zájezdů.
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Když přijal pozvání na děkovnou pouť kardinál Dominik Duka, kopec
byl zaplaven poutníky, kteří děkovali za úrodu. Odpolední program byl zahájen svátostným požehnáním, po něm se pak představilo divadlo z Brna
muzikálem Jezus Christus Supermlád.
Členové výboru se v září zúčastnili slavnostního odhalení reliéfu P. A.
Šuránka na kostele ve Velkém Ořechově. I když zde působil P. Šuránek krátce,
vyryl hlubokou brázdu a úcta k jeho osobě i po tolika letech trvá.
I o letošním podzimu už po třetí ožil kopec na Sv. Antonínku dětmi a
draky. Zapojujeme se do pomoci mladým lidem z okolí při organizaci Drakiády, která je rok od roku více navštěvována. Snad ty děti najdou cestu na Sv.
Antonínek i k oslavě Boha.
V postní době jsme opět prohloubili svou víru Duchovní obnovou na
Velehradě. Zúčastnilo se jí 69 členů i nečlenů naší Matice, přednášel P. Josef
Čunek, jezuita z Prahy. Zde v tomto Pastoračním domě proběhla na začátku
března beseda se žáky, pamětníky a ctiteli Božího služebníka P. A. Šuránka.
Z kněží byli přítomni o. arcibiskup Jan Grabner, P. Jan Můčka a P. František
Dobeš – žáci P. Antonína Šuránka v letech 1968 – 1970 v obnoveném kněžském semináři v Olomouci.
V postní době se také konala na Sv. Antonínku již tradiční pobožnost
křížové cesty. Ve velkém počtu přijeli farníci z Velkého Ořechova se svým
knězem P. Martinem Vévodou. Po pobožnosti bylo připraveno pro všechny
malé občerstvení.
To, že bylo započato se stavbou parkoviště, jsem už sdělila, musím však
dodat, že stavba byla v rekordním čase dokončena. Největší podíl na tak rychlém provedení má O. Zdeněk Stodůlka spolu s p. Josefem Kuřinou, za což jim
patří velké poděkování. Celá akce probíhala za pomoci brigádníků z Blatnice,
Ostrožské Lhoty a okolí. Bez nároku na odměnu se zde vystřídalo 109 osob
a odpracovali 3405 hodin. Parkoviště je dokončeno také díky vašim modlitbám a finančním příspěvkům. Všichni členové Matice svatoantonínské mají
spoluúčast na tomto budování, protože jejich členské příspěvky a dary byly
na tuto poměrně finančně náročnou stavbu použity. Děkujeme odborníkům
i laikům, mladým i starším, kteří se jakýmkoliv způsobem na budování parkoviště podíleli. Pán Bůh zaplať.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří pečují o Sv. Antonínek, ať je to úklid
kaple, sociálního zařízení, květinová výzdoba, sečení trávy a spousta jiné práce. Díky strážcům je přístup do kaple možný po celý rok. Děkuji také všem
kněžím za duchovní službu, kterou zde konají.
Svatý Antoníne, vyprošuj svému dílu na Blatnické hoře Boží požehnání
Marie Špirudová, předsedkyně výboru Matice svatoantonínské
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Výkaz o hospodaření za rok 2014

Věra Staňková, pokladní
Marie Petruchová, revize
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Plán činnosti Matice svatoantonínské na příští období (2015) :
1. Pomáhat při budování poutního místa na Blatnické hoře.
2. Pomáhat při organizování poutí, zorganizovat pouť MS a Dušičkovou
pouť.
3. Podílet se na organizování poutí moravských Matic – svatokopecké,
velehradské, svatohostýnské a svatoantonínské. V letošním roce je na
Sv. Hostýně 31. května.
4. Pořádat přednášky a besedy s náboženskou tematikou s důrazem na
osobnost zakladatele Matice, Božího služebníka P. Ant. Šuránka.
5. Na počátku postní doby 4. - 6. 3. 2016 uspořádat duchovní obnovu na
Velehradě s P. Janem Szkanderou.
6. V postní době zorganizovat na Blatnické hoře pobožnost křížové cesty.
7. Podílet se na organizování pěších poutí Antonínek - Velehrad a jiné.
8. 8. srpna zorganizovat poutní a poznávací zájezd pro všechny věkové kategorie. Hlavním cílem bude opět Valašsko.
9. Získávat nové členy….
10. Vydávat občasník Poutník svatoantonínský.
11. Pomáhat při organizování Drakiády.
12. O veškerém dění na Blatnické hoře informovat nejen prostřednictvím
čas. Poutník, ale i internet. stránek, Katolického týdeníku, radia Proglas a
TV Noe.
Miloš Fojtík, jednatel výboru
Schválila VH MS 12. 4. 2015.

Informace o členech Matice svatoantonínské
Matici svatoantonínskou založil v roce1947 P. Antonín Šuránek. Díky tehdejšímu totalitnímu režimu byla velmi brzy pozastavena její činnost. V Pastoračním domě P. Šuránka v Ostrožské Lhotě se před pár lety objevila velká kniha
se zajímavým názvem – Kniha zakládajících členů Matice svatoantonínské.
Nalezneme v ní registr členů z tehdejší doby. Po sečtení zjistíme, že je zde
zaevidováno 445 členů.
U některých zápisů je však uvedeno jméno, příjmení a doplněk s chotí či
s rodinou. Číslo by tedy mohlo být i vyšší. Jsou v ní zapsána jména žen a mužů
nejen z blízkého okolí, ale i ze vzdálených měst a obcí (např. Praha, Olomouc,
Mysločovice, Laškov, Šumperk, Ostrava, Strání, Opava, Slušovice, Zlín …).
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Nejednalo se jen o lid prostého původu. Patřil sem i biskup, celá řada kněží,
profesoři, učitelé a mnozí další. Poslední zápisy se datují k roku 1952.
Téměř po padesáti letech byla Matice obnovena. Na podzim roku 1996 proběhla registrace Stanov Matice svatoantonínské a na jaře roku 1997 se konala
první Valná hromada.
K 28. srpnu 1998 měla naše Matice 303 členy, 293 členy z okolních měst a
obcí, 10 členů ze vzdálenějších oblastí, kteří se přihlásili o poutích nebo přes
své známé. Později pak 3 čestné členy a 12 důvěrníků.
Z dostupných informací na přihláškách se vypočítala nejen stávající členská základna, ale zjistili jsme i další zajímavosti. Ne u každého člena máme
všechny údaje. Velmi často, mimo jiné, chybí i datum a rok narození, takže
věkový průměr by byl zkreslený.
Pokud máte vlastní e-mail a neuvedli jste ho do přihlášky (nebo jste ho neměli v době vstupu do Matice, či během let změnili), můžete tak učinit dodatečně nyní.
Budeme Vás moci informovat o aktuálním dění na Antonínku a v Matici svatoantonínské nejen prostřednictvím občasníku Poutník, ale i elektronickou
poštou (např. pozvánky na poutě, přednášky, koncerty, zájezdy a jiné duchovní
či kulturní akce).
Na adresu maticesvatoantoninska@seznam.cz zašlete svůj e-mail, jméno, příjmení a farnost, pod kterou jste zaevidovaní.
K datu 1. 3. 2015 je následující stav členů:
(Členem Matice se můžete stát osoba starší 18 let.)
Město, obec
Aktivní Zemřelí Město, obec
Aktivní Zemřelí
Dolní Němčí
146
38
Strážnice
32
17
Blatnice
63
15
Boršice u Blatnice
32
3
Přihlášení na pouti
52
3
Blatnička
31
18
Velký Ořechov
52
4
Nivnice
28
5
Ostrožská Lhota
49
16
Ostrožská Nová Ves 25
15
Kozojídky
39
7
Kuželov
25
4
Vnorovy
39
4
Vlčnov
23
8
Zarazice
38
4
Uherský Ostroh
21
0
Sudoměřice
37
1
Moravský Písek
18
7
Veselí nad Moravou 36
1
Kněždub
18
0
Hluk
33
9
Kyjov
13
1
Vacenovice
33
6
Míkovice
13
2
Hroznová Lhota
32
3
Louka
12
0
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Město, obec
Aktivní Zemřelí
Velká nad Veličkou
10
4
Žeraviny
10
1
Petrov u Strážnice
10
1
Suchá Loz
10
0
Uherský Brod
9
0

Město, obec
Aktivní Zemřelí
Lipov
5
0
Tvarožná Lhota
4
0
Nedakonice
2
0
Čestní členové
1
0
CELKEM 1198
1001 197

Zajímavosti:

• Nejstarší členka		
Marie Buchtová, Zarazice 1910
• Nejmladší členky
Veronika Křistková, Sušice 1992
				Gabriela Hájková, Ostrožská Lhota 1992
• Kněží 				11
• Biskupové 			
2
• Řádová sestra 			
1
• Počet žen 			
772
• Počet mužů 			
229
• Nejčastější ženské jméno
Marie
• Nejčastější mužské jméno
Antonín

Z kroniky – průkazky Matice zakládajících členů
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Vzpomínáme
V červnu vzpomeneme ve svých modlitbách na mladého
obětavého kněze, ctitele sv. Antonína a P. Šuránka, spoluzakladatele obnovené Matice svatoantonínské a kamaráda
P. Mgr. Miroslava Bachana z Ostrožské Lhoty, od jehož úmrtí
uplyne 10 let. Zemřel po dlouhém utrpení v sobotu 11. června 2005 ve věku 37 let.
Arcibiskup Graubner ve své knize Kněžské osobnosti uvádí:
Nic nezaložil, nezasáhl do dějin a nebylo mu dopřáno dlouho pracovat na
vinici Páně. Knězem byl krátce, zemřel mlád. Přesto vzpomínka na kněžské
osobnosti, které mě oslovily, není bez jeho jména možná……..
Pán mu dal účast na svém kněžství docela zvláštním způsobem. Skrze nemoc
sice omezil jeho pastorační působení, ale dal mu výjimečnou účast na kněžské oběti, na připodobnění se Kristu, který je obětníkem i obětním darem
současně. Jeho zkušenost byla pro mnohé praktickou lekcí o ceně oběti.
Ježíši, Králi nebe i země, popřej mu místa v království svém
  
Z vůle nejvyššího Pána nad životem a smrtí byla povolána na věčnost velká
ctitelka sv. Antonína a P. Šuránka paní Alžběta Komínková z Vnorov. Zemřela
po těžké nemoci v sobotu 17. ledna ve věku 85 let.
  
Současně se redakce omlouvá za opomenutí zveřejnění jmen následujících
našich zesnulých členů v minulém roce –
Marie Kadlečíková 		
Dolní Němčí
Anežka Hladišová		
Nivnice
Ludmila Ježová			
Velká nad Veličkou
Matičko skloň se k nim vlídnou svou tváří..

Zprávy Matice
1. Výbor Matice svatoantonínské děkuje paní Marii Hubáčkové, důvěrnici ve Velkém Ořechově za její obětavou dlouholetou práci. Do dalších let
přejeme pevné zdraví, Boží pomoc a ochranu na přímluvu Panny Marie a
Božího služebníka P. Antonína Šuránka. Práci důvěrnice bude ve Velkém
Ořechově vykonávat paní Drahomíra Bílková
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2. V neděli 8. března 2015 se konalo v Pastoračním domě P. Šuránka setkání
jeho ctitelů, pamětníků a žáků, kteří zavzpomínali na Božího služebníka
jako na kněze, zpovědníka, rodinného příslušníka či spirituála. Z kněží se
setkání zúčastnil O. arcibiskup Jan Graubner, P. František Dobeš z Brodku
u Prostějova a P. Jan Můčka z Újezdu u Val. Klobouk. Setkání moderovala
paní Jarmila Hrušková z Blatničky. Všichni, kteří P. Šuránka znali – osobně,
z knih, z vyprávění zdůrazňovali jeho laskavost, skromnost, ochotu a obětavost. P. František Dobeš také vyplnil přihlášku a stal se členem Matice.
3. Přijměte pozvání na Pouť Matice svatoantonínské – 31. 5. 2015, poutní
mše svatá – P. Josef Čunek, SJ, rektor kostela sv. Ignáce v Praze
4. Poutní a poznávací zájezd - zase Valašsko – sobota 8. srpna 2015
Program :
9. 30 Dolní Bečva - mše svatá v kostele sv. Antonína Paduánského, prohlídka kostela s výkladem
11. 00 Prostřední Bečva - prohlídka nového kostela sv. Zdislavy
12. 00 Rožnov pod Radhoštěm - oběd z vlastních zásob, nebo možnost
zakoupit ve skanzenu, prohlídka části skanzenu – Dědina
15. 00 Velké Karlovice - modlitba a prohlídka - dřevěný kostela Panny
Marie Sněžné
16. 00 Hutisko, Soláň 17. 00 Odjezd
Vstupné do skanzenu - 70 Kč
Přihlaste se u svých důvěrníků do konce měsíce června, oni pak nahlásí počet přihlášených panu Ladislavu Vyskočilovi do konce července –
č. mob. 734 435 161 cena 350,- Kč, zaplatíte v autobuse.

Napsala nám….
Vzpomínka a poděkování.
Na kopec sv. Antonína jsem chodívala od dětství s rodiči na poutě a nedělní
procházky. Prožívala jsem zde krásné chvíle své známosti a po čase jsme sem
s manželem vodili i naše děti. Vždy jsme se zastavili v kapli a svěřili Bohu své
starosti i radosti. Prožili jsme zde spoustu krásných chvil.
Dva roky po manželově odchodu na věčnost můj tatínek onemocněl rakovinou,
která se už nedala léčit a tak od února byl v domácím ošetření, k tomu velké pracovní vypětí a spousta ještě jiných starostí. Cítila jsem se velmi vyčerpána.
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V červnu 2010 se v kapli sv. Antonína konal ,,Večer chvál.“ Velmi mě to tam
táhlo, a tak jsem se vydala na kopec i sama. Byl to nádherný večer modliteb,
proložený zpěvem. Prožila jsem opravdové setkání s Bohem, získala jsem velkou
posilu v přímluvných modlitbách.
Naplněna radostí a pokojem jsem se vrátila do každodenních starostí a věřila, že
s Boží pomocí vše zvládnu. Od té doby se snažím pravidelně účastnit modlitebního společenství P. Šuránka, které se schází každé úterý v kapli a v zimním období
v Blatnici. V modlitbě získávám velkou posilu a potřebu obětovat modlitby za
kněze a své bližní.
Zúčastnila jsem se i duchovní obnovy s P. Felixem a s P. Eliasem Vellou. Teď poznávám opravdový duchovní rozměr tohoto místa. Přála bych všem, kteří navštíví kopec sv. Antonína, aby v klidu a kráse přírody si uvědomili nádheru Božího
stvoření a Jeho velké milosrdenství.
Děkuji P.Šuránkovi za obnovení a posvěcení tohoto místa.
Děkuji všem kněžím, kteří zde slouží mše a udělují svátosti.
Děkuji strážcům, kteří umožňují návštěvu kaple i ve všední dny
Ludmila

Manžel naší pisatelky, strážce kaple, horlivý ctitel sv. Antonína a Božího služebníka P. Antonína Šuránka, pan Stanislav Budař zemřel 30. června 2008 jako
poutník - na konci světa – Finisterre – nejzápadnější část Španělska, na zpáteční cestě ze Santiaga de Compostella.
Odpočinutí lehké dej mu Pane a světlo věčné ať mu svítí…

Vychází jako občasník.
O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
Redakční rada:
		
		
		

Anna Budinská, Strážnice
Marie Špirudová, Kozojídky
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota
Jana Cábová, Strážnice, textová úprava

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

květen 2015
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duchovní obnova na Velehradě

Foto: Miroslav Pospíšil

pobožnost křížové cesty

Foto: Miroslav Pospíšil

