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DUCHOVNÍ SLOVO
2. neděle velikonoční
V tyto velikonoční dny čteme postupně o mnoha
setkáních Ježíše s lidmi po svém zmrtvýchvstání.
Při těchto setkáních můžeme skoro hmatatelně
vnímat jak rozpaky nad tím, že Ježíš žije, tak velkou radost. Dobře se to poslouchá, ale může se stát,
že pro nás tato slova evangelia zůstanou jen krásnými a vzdálenými příběhy. Zmrtvýchvstalý Ježíš
nebude mít možnost setkat se s námi, říct nám do
očí: "Pán s vámi."
Žurnalistka Brigita Brandlová vypráví: Jednoho
slunečného dubnového dne, vyzbrojená perem a poznámkovým blokem,
jsem se vybrala na pěší zónu našeho města. Tam jsem se ptala nejrůznějších
lidí, co pro ně znamenají Velikonoce. "Několik volných dnů, nákupy, stres,
velký úklid, cestování na dovolenou, atd." Všechny tyto odpovědi mě neuspokojily. Chtěla jsem se dotazování už vzdát, když jsem uviděla malou holčičku
s plavými vlasy, která právě vycházela z květinářství s několika kvítky v ruce.
Vypadala mile a tak jsem se k ní přiblížila. "Mohla bys mi říct, co znamenají
pro tebe Velikonoce?", zeptala jsem se přátelsky. Holčička chvíli uvažovala a
pak řekla: "Velikonoce, to znamená pro mě tolik jako nový život. Ježíš Kristus
zemřel za nás na kříži a na velkou noc vstal z mrtvých. Tím nám řekl, že i my
jednou vstaneme z mrtvých a budeme mít nový život. Na Velikonoce máme
myslet na to, že smrtí se všechno neskončí. "Byla jsem zaražená těmito slovy
děvčátka, které mohlo mít asi 9 let". Řekla ti to snad tvoje maminka? "Maličká přikývla:" Ano, to mi řekla krátce předtím, než zemřela v loňském roce,
právě na Velikonoce. "Modrá očka děvčátka zvlhla a zaleskla se slzami, a také
já jsem měla co dělat, abych se zdržela velkého dojetí. "Teď jdu právě zanést
mamince na hrob kvítky," řekla a dodala: "Ona je stále v mé blízkosti, to vím!
Neboť ona žije dál, i když zamřela. A měla ráda právě tyto velikonoční kvítky.
"A pohladila svými malými prsty žluté kvítky.
Stejně jako této holčice chce Bůh i nám někde v hloubi našeho srdce říct, že
žije a chce žít s námi. I když si říkáme věřící, ne vždy se nám daří tomuto
uvěřit.
Dnešní evangelium nám přineslo zprávu o tom, jak Ježíš přišel živý mezi
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apoštoly. Chtěl je potěšit, proto si je vyhledal a vstoupil do místnosti, kde
pobývali.
Apoštol Jan, přímý svědek těchto událostí, nám ve svém evangeliu k tomuto
setkání přidá malou, ale výstižnou poznámku: " Ze strachu před židy měli
dveře zavřeny."
Zavíráme ze strachu dveře před Bohem i my? Když jsem pročítal životopis
kněze Antonína Šuránka, letos je to 90 let od jeho kněžského svěcení, narazil
jsem na pasáž, kde stálo, že bylo období, kdy odešel ze semináře. My si ho pro
jeho krásný kněžský život vážíme, ale ono tomu tak nemuselo být. Neovlivnil
by tolik budoucích kněží v semináři, mnozí by se nepotkali s jeho milosrdenství ve zpovědi a mnozí by skrze něj nepřijali Boží štědrost.
Ve svých vzpomínkách uvádí, že po 2. ročníku teologie odjel do Prahy a tam
chtěl studovat filosofii. Byl rozhodnutý, že se do olomouckého semináře už
nevrátí. Když hledal ubytování, potkal tam "jako náhodou" kamaráda Tondu
a tomu začal svěřovat svůj plán.
Když na to vzpomíná po letech, popisuje, jak v sobě zažíval velký boj o to, aby
v semináři nebyl jen proto, že si to přál jeho otec. Už měl rozepsaný dopis, ve
kterém se omlouval svému tatínkovi a představeným semináře.
Byly to dny, kdy byl zavřen za svými dveřmi a nějak se v něm ztrácelo Ježíšovo povolání ke kněžství. Rozhovory s kamarádem Tondou jej přiměly, že v
tomto cizím prostředí, jak sám popisuje, otevřel Písmo svaté. Našel 10. kapitolu Janova evangelia, kde četl: "Já jsem dobrý pastýř."
Při četbě těchto slov se do jeho života vrátil znovu pokoj. Později o této chvíli
napsal: "Cítím se nalezen dobrým pastýřem."
Šuránek se tehdy rozhodl vrátit do Olomouce, zpět do semináře. Tam mohl
slyšet i slova dnešního evangelia o Tomášovi, jeho nevěře i o jeho vyznání
víry. O pověření odpouštět hříchy, které Bůh svěřil apoštolům a které on sám
rád rozdával.
Svým přátelům jsem letos poslal velikonoční přání s obrazem právě apoštola
Tomáše, jak stojí před Ježíšem a dotýká se jeho ran. Ran, které jsou velkým
důkazem jeho milosrdenství vůči nám lidem tak často zmateným a ustrašeným. K tomuto obrázku jsem připojil větu: Zažít Boží milosrdenství můžeme
jen tehdy, jestli najdeme odvahu se ho dotknout.
Tuto odvahu i toto milosrdenství přeji každému z vás.
			
P. Petr Bulvas, Mgr.
					
biskupský delegát pro pastoraci
					
člen pastorační rady
						 Arcibiskup. olomoucké
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REKOLEKCE MATICE SVATOANTONÍNSKÉ
VELEHRAD 2016
Přednášející – P. Jan Szkandera, Mgr. – spirituál AKS Olomouc
Pátek 4.3.2016

Pobožnost křížové cesty P. Antonína Šuránka
Mše sv. - Otec Szkandera poděkoval za pozvání k duchovní obnově a začal
zážitkem:
Ráno měl mši sv., pak po obchodech a do
lékárny. Když přišel k autu, klíče nikde.
Všechno zůstalo v autě. Dvakrát prošel
Jablunkovem, pak pěšky 3 km k bratrovi.
Nakonec někdo klíče odevzdal na policii.
Ještě před tím se modlily v sakristii ženy
ke sv. Antonínovi. Přímluva každého
světce je velká a je jedno, který to bude.
Na duchovní obnově nechceme získat
druhé, tady chceme získat sebe, získat
Krista pro sebe.
Co na obnově uslyšíme, je pro mě. Obracejme sebe. Možná něco více pochopíme. Nasměrujme se k Bohu. Zachovejme
si silentium. Technika člověka zmanipuluje. Chtějme klid pro Boha. Nic nedělejme. Ať dělá Bůh. Ať nás Bůh mění. Kdo
jakého Boha má, takový život žije.
LUK 6,27-36 Ev. Sv. Lukáše mluví o Božím milosrdenství.
Sv. Matouš říká…buďte dokonalí. Co je to dokonalost? Je to milosrdenství.
Jak vnímám já dokonalost? Všichni se snažíme o dokonalost. V čem vidím
tu dokonalost? Často míváme svůj obraz dokonalosti a to je velké nebezpečí.
Sv. Lukáš nám říká, buďte milosrdní. Ve své dokonalosti počítejme s druhým
člověkem. Bůh není samotář. Je jeden ve třech osobách. Žije ve vztahu OtecSyn- Duch svatý. Stvořil člověka k obrazu svému.
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Sobota 5. 3. 2016
1. promluva
Dnes slyšíme…musíš se realizovat. Skrytý egoismus – já, já, já se musím realizovat. To je špatně! Kdo jsi ve vztazích? Křesťanská dokonalost není izolací.
Dokonalost manželství je - svázání poutem, všechno společně.
Co mě dělá svatým? Vztah. Ne moje vize života.
LUK – Podobenství o Samaritánovi.
Samaritán (nepřítel ležícího nemocného), ho zachrání, je Kristem pochválen.
Dnes je přednost kultu – budu na třech mších dopoledne, ale nebudu mít navařeno, nebudu doma s někým, kdo na mě čeká, někoho, kdo mě potřebuje.
Dokonalost je ve vztazích. Mít rád někoho, kdo mě má rád, na to nepotřebujeme milost. Ale milovat někoho, kdo mě nemá rád, tady se dostává milosti
Boží. Je naplněn, obohacen milostí Boží.
Silné Boží slovo…Sv. Petr 1. Kap. - buďte milosrdní a dostanete od Boha milost.
Nebojme se, možná ztratíme, ale Bůh nám to nahradí. Pamatujme na to, že
jsme Boží děti. Nepřestávejme věřit ve svoji hodnotu. Nikdy nepochybujme.
Bůh s námi žije vztah.
2. promluva
Příběh: Zločinec odsouzen na doživotí je na loďce přivážen na ostrov. Má
tam zůstat sám. Když se ho zeptali na jeho smysl života, strhla se bouře. Loď
se zmítala. Kapitán rozvázal trestance, když se loď začala potápět. Trestanec
zachránil kapitána.
Jaký je tvůj nejdůležitější den života?. Nikdy nevíme, který den bude pro nás
nejdůležitější. Je to naděje! Někdy jsme nemilosrdní sami k sobě. Život každého se vyvíjí ve vztazích. Prosme o víru a o milost. Změňme v sobě postoj k
problému. Modleme se za vztahy. Milosrdenství předpokládá vztahy. Buďme
Božími dětmi, když víme, že Bůh nás má rád. Trochu zakoušíme to, co Bůh
zakouší s námi. Bůh nám vždycky odpustí.
Dotkneme se doby postní.
O co v době postní jde? Milosrdná postní doba. Jde zvláštním způsobem o
pravdu.
KDO JSEM?
Jsem Boží dítě. Co se ode mne očekává? Musím se modlit. Zvěstovat Boží
slovo.
Jsem táta (otec) rodiny…mám děti…Co o nich vím? Všímám si jich.
Jsem matka, manželka. Kdy jsem řekla muži děkuji? Cítím se bezpečně?
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Vztah je to největší, co můžu mít. Bůh žije vztahy. Vztah je bohatství. Čemu
já přikládám váhu?
POMÍJIVOST
Nechávám si sypat popel na hlavu, ale svátosti už ne. Nelpět na pomíjivosti.
Popel vyjadřuje naši slabost. Při budování vztahů se dotkněme své slabosti.
Lidé se ptají, jak se mám v době postní chovat? Popel symbolizuje naši slabost.
Vím, kde je moje Achillova pata? Pokusím se, budu se snažit něco změnit.
POPEL
to je volání návratu do ráje. Byli jsme uděláni z rajského prachu.
O co jde v době postní? O pána Boha. Líbí se to Tobě, Pane? Ve skutečnosti
něco udělat k radosti Boží. Mám maminku. Na narozeniny jí nemůžu odplatit, co všechno pro mě v životě udělala. Můžu jí dát kytičku, malou drobnost,
která potěší. Bože, čím Tobě můžu udělat radost, co by Tě potěšilo?
V době postní jde o vztah k Bohu. Půst a modlitba nejsou cílem. To jsou prostředky. Modlitba mě má vést k Bohu. Půst je prostředek, abych se blíže dostal
k Bohu. Bůh je cíl!.
Necítím se soběstačný? Potřebuji Boha. Pomůžu si předsevzetím k vylepšení
vztahu. Důležité je umět přijmout a také umět dát. To je obrovská pokora.
Není to lehké. V tom je obrovská velikost člověka. Učit se vnímat věci s vděčností.
Příklad: Jdu koupit chleba – 3 důvody vděčnosti (můžu chodit, mám za co
nakoupit, dar úrody)
Život je dar. Zdraví je dar. Spása je dar
Mše sv.
CO JE POKORA?
VYCHÁZÍ ZE DVOU DOGMAT
1. Všechno bylo stvořeno z ničeho Bohem…my nejsme pány.
2. Milosti Boží je potřeba ke spáse…díky Boží dobrotě můžeme přijít do nebe.
Bůh vede můj život. Stvořil mě. Chtěl mě tu. Má se mnou plán. Zapadám do
jeho věčného Božího plánu, do jeho prozřetelnosti. Umět přijmout to, co život přináší a nezatrpknout. Pokoru nevyčteme v knihách. Život je velká škola
pokory. Věřím, že Bůh všechno řídí a vede.
Pokora není malomyslnost. Ta nemá vysoký cíl. Pokora má vysoký cíl. Boha a
nebe. Pokora se sklání před Bohem, nesklání se před zlem.
3. promluva
Chceme uvažovat o milosrdenství. Jak už jsme slyšeli, milosrdenství je ve
vztazích. Kdo je milosrdný, toho Bůh obdařuje zvláštní milostí. Budeme pro-
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žívat velké třídenní. Doba postní končí středou před velkým třídenním. Období třídenní je období požehnání.
Židé měli několik svátků. Největší byly Velikonoce. Každý rok vzpomínali
na události, jak vycházeli z otroctví z Egypta. Připomínali si záchranu. Jak to
prožívali?. Každý rok přicházeli do Jeruzaléma. Měli kult beránka. Odnesli si
ho domů a prožívali radost se svou rodinou. Zpřítomnění tehdejší události
právě teď.
Symboly jsou: Nekvašený chleba. Nebyl čas prokvasit ho, když utíkali z Egypta. I my máme při mši nekvašený chleba. Znamená to, že chceme za Bohem.
Krásné Boží milosrdenství - jsem tu...dávám se Ti za pokrm.
Červená omáčka - na znamení prolité krve.
Byliny - jako symbol hořkosti.
Kalich- Pravidlo, že si nesměl nalévat sám, protože víno je královský nápoj.
Nechat se obsloužit, znamená pocit krále.
Spojitost těchto tří dnů se má vnímat jako celek, jako jedna jediná mše svatá.
Vrcholem je Bílá sobota, připomínáme si, že Pán vstal z mrtvých. Na horizontu našeho duchovního života musí vždycky stát zmrtvýchvstalý Kristus. Toto
třídenní je jeden úkon. Na jeho vrcholu je Ježíš Kristus.
ZELENÝ ČTVRTEK
Všichni umějme sloužit, jděme cestou pokory. Nechejme se milovat Ježíšem.
Síla z mrtvých vstalého Ježíše Krista mi dává sílu někomu posloužit. Sklání
se k nám a myje nám nohy. Nesmírně nás miluje. Ve čtvrtek se hlásíme k síle
lásky.
VELKÝ PÁTEK
Kříž dokážeme přijmout jedině v síle zmrtvýchvstalého Krista. Čte se jedině
podle Sv. Jana. Je to královské čtení. Kristus je král. Tady se nepíše o Šimonu
z Kyrény. Kristus si nese kříž sám. Říká - vezmi svůj kříž a následuj mě. Uctíváním kříže nás liturgie učí dozrávat.
BÍLÁ SOBOTA.
Vrcholem je obnova křestních slibů. Ježíš nám dává nové hodnoty. Křest nám
dává život Boží.

Adorace
Chceme Ti Bože poděkovat,
že máš na nás vždycky čas.
Pane, Ty vidíš naše obavy, náš strach.
- chceme Ti o tom říct, Ty to víš, i tak Ti to chceme povědět. Kolikrát jsi promluvil k Prorokům, že jsi jim na blízku, že jsi jim ku pomoci. I nám to říkáš,
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ale kolikrát nám to nedochází.
- dáváš nám otázku, za koho bys chtěl nejvíc poděkovat ze svého života?
Pane, děkuji Ti za život, za křest, za to, že můžu být Božím dítětem.
DÍKY TOBĚ PANE! (zde jsme pronesli svoje poděkování)
Chceme Tě také prosit - nahlas, nebo ve svém srdci
(zde jsme pronesli naše prosby)

Neděle 6. 3. 2016
Mše sv.
Marnotratný syn má naučenou řeč k otci, aby mu odpustil. Otec ho přeruší a
dává zabít vykrmené tele, aby oslavil jeho návrat. Druhý syn se bouří a neuvědomuje si, že on má vše, co potřebuje, nic mu nechybí. Neuvědomuje si ten
dar, pobývat u otce a mít nadbytek.

4 .promluva
Otec začal pohádkovým příběhem:
Šel Mikuláš a nesl dárky. Zastihla ho obrovská sněhová bouře, odnesla i andělíčky. Nebylo dobře vidět na cestu. Najednou uviděl světýlko a až přišel
blíž, zjistil, že je to hospoda. Jak tam jít, aby ho nepoznali? Oblečení nechal v
přístřešku, našel ho však ďábel a oblekl si ho. Mikuláš vešel do hospody a pozdravil - Pochválen buď Ježíš Kristus. Odkud jdeš, ptali se ho. Z nebe. Jeden
host říká - jsem tu už několik let, ale vesnici Nebe neznám. Mikuláš se začíná
potit hrůzou, protože cítil, že ďábel našel jeho šat. Říkal si - chvilku to vydržím. A ďábel přišel a začal rozdávat dárky. Zpytoval každého a oni se divili,
že je tak dobře zná. Takhle přeci Mikuláš nemluví, tak se nechová. Ďábla však
začal šat pálit. Nepodařilo se mu včas zachránit, tak mu Mikuláš pomohl.
Otevřely se jim oči, poznali, kdo je pravý Mikuláš. Začali mu vracet dárky, že
si je nezaslouží. Mikuláš jim je nechává - a tady působí nebe.
Jsi hříšník, jdi a chtěj to změnit. Peklo vidí jen negaci. Nebe vidí dál. Svět
nemá jen negaci, má i Boží prvky. I marnotratný syn je znovu oprávněným
dědicem. Dostává prsten při návratu domů.
					
Zaznamenala Mirka Matoušková,
Míkovice
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20. valná hromada Matice svatoantonínské

konaná 3. 4. 2016 v pastoračním centru Božího služebníka

P. Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě.

Před valnou hromadou v kostele Sv. Jakuba tamtéž byla slavena mše sv. za
živé a zemřelé členy Matice svatoantonínské – slavil P. Petr Bulvas, biskupský
delegát pro pastoraci.

Z jednání valné hromady
Vážení členové Matice svatoantonínské, milí hosté.
Opět po roce mám příležitost Vás pozdravit a přivítat na Valné hromadě Matice svatoantonínské. Už po 6. se scházíme zde v Ostrožské Lhotě, v blízkosti
hrobu našeho zakladatele Božího služebníka P. A. Šuránka. V letošním roce
si připomeneme 90. výročí jeho vysvěcení na kněze.
Rok je vhodná doba na to, abychom zhodnotili, co se podařilo uskutečnit.
Spoustu informací nalézáte na stránkách Poutníka svatoantonínského, který
vydáváme 3x do roka.
Poutní sezonu jsme už tradičně započali poutí naší Matice, pak následovala
velká Hlavní pouť ke cti sv. Antonína Paduánského, na které byli oceněni Bílou růží P. A. Šuránka pan Buberník z Dolního Němčí, který přispěl velkým
dílem na budování parkoviště a P. Miroslav Bachan in memoriam, kněz, spoluzakladatel Matice svatoantonínské. Po svátostném požehnání se představily
čtyři zpívající rodiny v programu „Chceme si zazpívat aneb zpívá celá rodina“.
Děkujeme jim za čas, který přípravě i vystoupení věnovali.
Poprve se o prázdninách uskutečnil týdenní program pro děti i dospělé pod
názvem „ Antonínovo léto“. Poděkování patří člence výboru slečně Ale-
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ně Skřenkové za velmi dobře organizovaný program, který spolu s děvčaty
z Ostrožské Lhoty připravila. Hry, soutěže, tvoření ale i duchovní chvíle zde
prožilo velké množství dětí. Byl zde i prostor pro dospělé při besedě s pamětníky P. A. Šuránka, při výrobě svíček, účasti na mši svaté a jiných aktivitách.
Věříme, že o Antonínovo léto bude zájem i v letošním roce. Už teď bych chtěla
poprosit maminky a babičky o pomoc v kuchyňce nebo napečením něčeho
dobrého.
Poutním zájezdem jsme jeli na Rožnovsko, nejdříve do Horní Bečvy, kde
se nás ujal P. Petr Dujka v novém kostele sv. Zdislavy. Po prohlídce jsme se
přesunuli do kostela sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě na mši svatou. Potom, po malém občerstvení na místní faře, jsme odpoledne strávili
ve skanzenu v Rožnově. Poslední zastávkou byl dřevěný kostelík ve Velkých
Karlovicích.
Děkovnou dožínkovou pouť s velkým množství krojovaných poutníků celebroval biskup Josef Hrdlička spolu s Mons. Prof. PhDr. Karlem Skalickým,
který byl dojat až k slzám z tolika krásy našeho poutního místa. Odpolední
program patřil hře plné zpěvu, hudby a legrace o sv. Františku z Assisi pod
názvem František Blázen. Poutní sezonu jsme zakončili Dušičkovou poutí.
Tradičně na podzim proběhla Drakiáda za velkého počtu zúčastněných dětí
i dospělých.
V Ostrožské Lhotě spolu s mnoha kněžími jsme si připomněli úmrtí
P. A. Šuránka při mši svaté a modlitbou u jeho hrobu.
Už po deváté jsme se sešli na Postní duchovní obnově na Velehradě, kterou
vedl P. Jan Szkandera pro 88 účastníků.
Poslední aktivitou na Sv. Antonínku byla pobožnost Křížové cesty pro děti.
I letos přijeli farníci z Velkého Ořechova se svým knězem P. Martinem Vývodou. Přestože bylo počasí velmi větrné, neodradil velký počet věřících společně prožít tuto pobožnost. Po skončení byl připraven čaj a pečivo.
V druhé polovině roku 2015 jsme se přihlásili do projektu „ Era pomáhá regionům“ a byli jsme zařazeni mezi 4 vybrané projekty. Tím, že jsme oslovili obecní a městské úřady, různé podnikatele i občany jsme vybrali částku
67.100,- a poštovní banka nám k tomu přidala 50.000,- Kč. Za tyto peníze
chceme vybavit kuchyňku a zakoupit stan na opětovné uspořádání „Antonínova léta“.
Na závěr děkuji všem, kteří se modlí, kteří přispívají finančně, kteří se stále
podílí na obnově a budování našeho poutního místa, také ho střeží a odívají
do krásy květů, ať už výzdobou kaple nebo při poutích. Díky celoroční péči
O. Zdeňka a pana Kuřiny vypadá náš Antonínek tak skvěle. Ať Vám všem za
tyto práce Pán odplatí.
Svatý Antoníne, vyprošuj svému dílu na Blatnické hoře Boží požehnání.
Marie Špirudová
předsedkyně MS.
POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2016
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MATICE SVATOANTONÍNSKÁ Blatnice pod Svatým Antonínkem

Výkaz o hospodaření za rok 2015
Příjmy
úroky z vkladů
dary
členské příspěvky
Celkem

11,00
72387,00
99500,00
171898, 00

Výdaje
režijní výdaje
výdaje na činnost
Celkem

1572,00
22904,00
24476, 00

Peníze
pokladna
banka
Peníze celkem

21532,00
203138,04
224670,04

Poznámky:
- V darech jsou společně uvedeny dary členů Matice svatoantonínské, dary
fyzických osob a dary právnických osob
- časopis Poutník financovali členové Matice svatoantonínské. Rozdíl mezi
náklady na časopis a vybranou úhradou od členů je zúčtován na účtu
darů.
- výdaje na činnost zahrnují dopravu autobusem na zájezd členů Matice
svatoantonínské, ocenění ”Bílá růže“ a kytky pro oceněné a pro hosty
Věra Staňková, pokladní
Marie Petruchová, revize
V Blamici pod Sv. Ant. 28.3.2016

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2016
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Plán činnosti Matice svatoantonínské na příští období – rok 2016
1.

Pomáhat při obnově a budování poutního místa sv. Antonínek na Blatnické hoře

2.

Pomáhat při organizování poutí - Hlavní pouť ke cti sv. Antonína Paduánského, Děkovná dožínková pouť - přinášení obětních darů

3.

Zajistit průběh poutě moravských Matic u Sv. Antonínka – 5. června
2016 - občerstvení a odpolední program

4.

Pořádat přednášky s náboženskou tématikou s důrazem na osobnost
Božího služebníka P. Antonína Šuránka

5.

Uspořádat 1O. postní duchovní obnovu na Velehradě pod vedením
P. Jana Szkandery, spirituála AKS v Olomouci

6.

V postní době vykonat pobožnost křížové cesty pro děti i dospělé
s občerstvením

7.

Pomoc při duchovní obnově s P. Eliasem Vellou

8.

Zorganizovat pěší pouť ze Sv. Antonínka na Velehrad.

9.

Zakoupit stan, várnice, vařič a další potřeby k vybavení kuchyňky z fondu Era pomáhá regionům

10. Vytvořit program a zajistit zdárný průběh týdenního pobytu u Sv. Antonínka pod názvem Antonínovo léto
11. Zorganizovat již tradiční poutní a poznávací zájezd – navštívíme Želiv, Křižanov a Žarošice – Svatá brána. Přesné informace v příštím čísle
Poutníku
12. Zajistit mládež z okolí k účasti na podzimní Drakiádě
13. Získávat nové členy
14. Vydávat i nadále časopis Poutník svatoantonínský
15. lnformovat o dění u Sv. Antonínka prostřednictvím internetových
stránek, Katolického týdeníku, radia Proglas a televize Noe
Miloš Fojtík
jednatel MS
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OZNAMY MATICE
Poděkování: Křížová cesta pro děti i dospělé.
I přes velmi větrné počasí se
sešlo na Blatnické hoře k pobožnosti Křížové cesty velké
množství lidí. Velký podíl na
tom má P. Martin Vévoda,
který přivezl plný autobus
farníků z Velkého Ořechova.
Po skončení čekalo účastníky
malé občerstvení s horkým
čajem.

Jarní úklid na kopci Svatého Antonína

V týdnu od 11. do 13. dubna proběhl jarní úklid, jak uvnitř kaple, tak
i v celém areálu poutního místa. Děkujeme všem, kteří se zapojili do umývání, vyhrabování a ostatních prací na našem poutním místě.

Připomínáme: Volby do nového výboru Matice svatoantonínské
v příštím roce, kdy ukončí svou činnost stávající členové výboru a revizní

komise, kteří byli zvoleni na valné hromadě 2013. Vyzýváme proto zájemce, kteří by chtěli v novém volebním období pracovat ve výboru nebo jako
členové revizní komise, aby se během tohoto kalendářního roku přihlásili
u P. Zdeňka Stodůlky nebo u členů současného výboru – osobně nebo telefonicky na č. mob. 739 617 124, nebo 739 344 138. Vše potřebné pak bude
projednáno s každým přihlášeným osobně. Práce ve výboru je bez nároku na
finanční odměnu. Těšíme se na pracovníky s novými nápady a silami.

Mše svatá, novokněžské požehnání a zajímavá beseda- 15. 5. v 15:00
na Sv. Antonínku

Před mší svatou - Hodinky ke sv. Antonínu, které se modlí vždy devět neděl před svátkem sv. Antonína. Bohoslužbu bude sloužit novokněz P. Josef
Slezák, který v současné době působí jako kaplan ve farnosti Panny Marie
v Kroměříži.
Otec Josef, rodák z Březnice u Zlína, putoval sám v roce 2007 z Provodova do

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2016
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italského města San Giovanni Rotondo, kde je pohřben sv. Pater Pio.
Nejen o pěší pouti, ale i o tom, co jí předcházelo a co všechno na ní zažil, i o
dalších událostech v jeho životě, nám bude vyprávět při poutavé besedě po
mši svaté.
Za zajímavost určitě stojí i fakt, že se na pouť vydal 13. 6., v den svátku sv.
Antonína Paduánského a na Blatnické hoře se i zastavil.

V roce 2007 putoval P. Josef z Provodova do italského města San Giovanni
Rotondo, kde je pohřben sv. Pater Pio.
O pěší pouti a dalších událostech v jeho cestě životem nám bude vyprávět při
zajímavé besedě po mši svaté.
www.antoninek.cz

Společně ke Svaté bráně na Velehrad, pěší putování od Sv. Antonínka
na Velehrad – společně vyjdeme 4. 7. 2016 v 5:50 od kaple na Blatnické hoře.
Délka trasy cca 24 km, možnost přenocování a účasti na hlavní pouti následující den. Nocleh nahlaste - maticesvatoantoninska@seznam.cz Další informace naleznete na webu Antonínka

Pozvání: Společná pouť Matic na Svatém Antonínku v neděli 5. června
2016
První červnovou neděli se uskuteční již III. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC
– svatokopecké, svatohostýnské, svatoantonínské, velehradské a radhošťské.
První ročník poutě se konal na Svatém Kopečku, loni se společně poutníci
sešli na Svatém Hostýně. V letošním roce je bude hostit náš Svatý Antonínek.
Pouť se uskuteční v rámci již tradiční Poutě Matice svatoantonínské, která už
řadu let „otevírá" poutní sezónu.
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Program:
10:30 mše svatá, celebruje P. Antonín Bachan, Hluk
Oběd - bude možnost si zakoupit (viz pozn.), nebo z vlastních zásob
13:00 Poutní odpoledne
- malé občerstvení
- představení přítomných Matic
- historie poutního místa
- život a dílo služebníka Božího P. A. Šuránka
Poznámka: Již nyní je možnost si zajistit oběd za 85 Kč - řízek s bramborami
a zeleninovou oblohou + 0,5l nealko pití. Usnadníte nám tím další organizaci.
Poutníci ze vzdálenějších míst nás mohou kontaktovat na e-mail:
Maticesvatoantoninska@seznam.cz. Děkujeme.

U Svatého Antonínka na Blatnické hoře se i letos ve dnech 10. - 16. července
2016 uskuteční Antonínovo léto!
Opět budou moci na Antonínek přicházet malí, mladí a starší. Po celý týden
zde bude vytvořen prostor k setkávání, ke scházení rodin, jednotlivých generací, starých a nových kamarádů a setkání s živým Kristem!

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2016
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Program se zatím pomalu rýsuje. Už teď však můžeme prozradit, že mše
svatá bude na Antonínku tentokrát každý den v podvečer. Těšit se můžete
na zajímavou besedu, táborák, adoraci, různé hry a volnočasové aktivity.
V den zahájení akce budeme mít možnost si vychutnat nedělní oběd v trávě a končit budeme také stylově - nocováním pod širákem (popř. vlastním
stanu). Tentokrát budou moci pod hvězdami usínat nejen děti, ale i všichni
ostatní, kteří si troufnou.
Prosíme o modlitbu za zdárný průběh celé akce.
Přidat pomocnou ruku či nápad může každý.

Prázdninový poutní zájezd s Maticí svatoantonínskou

Již řadu let Matice svatoantonínská pořádá nejen pro své členy, ale i nečleny,
během prázdnin poutní poznávací zájezd. Tentokrát navštívíme premonstrátský klášter v Želivu, který má hlubokou historii. V době totality se však z
kláštera stal internační tábor a během jeho šestileté existence zde bylo vězněno více jak 400 kněží a řeholníků.
Cíl naší pouti nebyl zvolen náhodou. V letošním roce si připomínáme 90.
výročí přijetí svátosti kněžství služebníka Božího P. Antonína Šuránka (1902
- 1982), zakladatele Matice, který byl zde bezdůvodně internován od června
1950 do října 1955.

Program pouti - Sobota 20. srpna 2016

Odjezd v brzkých ranních hodinách (bude upřesněn)
Želiv - mše svatá v klášterním kostele Narození Panny Marie, komentovaná
prohlídka kostela a klášterního pivovaru, možnost projít Bránou milosrdenství.
Oběd – Z vlastních zásob, nebo v místní restauraci.
Při zpáteční cestě navštívíme:
Křižanov - rodiště sv. Zdislavy z Lemberka - ochránkyně rodin, farní kostel
sv. Václava
Žarošice - Mariánské poutní místo – Stará Matka Boží Žarošická v kostele Sv.
Anny, možnost projít Bránou milosrdenství
Návrat ve večerních hodinách.
Přihlašovat se můžete už nyní prostřednictvím svých důvěrníků, nebo u pana
Ladislava Vyskočila 734 435 161
Další podrobnosti týkající se odjezdu autobusů a programu pouti budou včas
upřesněny.
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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.: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
KVĚTEN 2016
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KŘÍŽOVÁ CESTA

VALNÁ HROMADA

Foto: Lenka Fojtíková
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Foto: E. Pospíšilová

