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Výročí P. A. Šuránka
Před 115 lety se narodil služebník
Boží P. A. Šuránek a na podzim
uplyne 35 let od doby, kdy odešel
na věčnost.
Pane Ježíši, náš dobrý Pastýři, děkujeme Ti za to, že nás nikdy neopouštíš a stále zůstáváš s námi.
Děkujeme Ti také za to, že jsi naší
arcidiecézi daroval kněze Antonína Šuránka. Jeho životní příklad
dosvědčuje Tvou blízkost a lásku
nejen pokřtěnému, ale každému
člověku vůbec. Jeho kněžský život
je příkladem našim kněžím, příkladem věrné, odhodlané, nadšené
a zároveň pokorné kněžské služby.
Pro nás všechny je výzvou k radikální věrnosti evangeliu a vytrvalosti ve službě.

„Bůh zasáhne vždy
na pravém místě
a v pravý čas!
A vždycky má „své lidi“,
kterých umí vhodně použít,
aby posilnil ty,
kteří posilu potřebují!“
Z myšlenek P. A. Šuránka

* 29. 5. 1902 - † 3. 11. 1982
Foto: L. Fojtíková
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Antonínek mého života…
Už od školních let, když jsem prožíval prázdniny
u dědečka a babičky v Hluku, jsem rád chodíval
na Svatý Antonínek.
Toto místo mě přitahovalo tím víc, když jsem si
začal uvědomovat, že sem chodívaly generace
mých předků, že jsem dostal při křtu jméno Antonín po dědečkovi…
A ještě víc mi toto místo přirostlo k srdci v době
cesty ke kněžství. Místo promodlené, nádherný
pohled do kraje přes vinohrady na jih, ale i na
ostatní stromy – bohatost úrodného kraje…
Jako mladému knězi se mi na Svatém Antonínku
Člověk a víra foto Petr Nedoma
podařilo prožít několik večerů a nocí. Přespával
jsem v sakristii na otomaně, na kterém spával P. Antonín Šuránek. V tichu a
v blízkosti svatostánku jsem fyzicky cítil přítomnost tohoto vzácného kněze,
který toto místo miloval a duchovně budoval.
Ať před Božím trůnem P. Antonín Šuránek stále vyprošuje Boží požehnání
pro celý kraj a národ a hlavně lidem, kteří s důvěrou v sílu přímluvy sv. Antonína na tuto „Svatou Horu“ přicházejí.
P. Antonín Bachan, Hluk

Málo vnímáme důležitost péče o lidské duše
Poslední dva roky vedl „naši“ postní duchovní obnovu na Velehradě P. Jan
Szkandera, který je od roku 2005 spirituálem Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci. V následujícím rozhovoru se dozvíte, co služba spirituála obnáší.
Otče Jene, jste seminárním spirituálem, mohl byste čtenářům přiblížit, co je
Vaším posláním v kněžském semináři?
Spirituál má být člověkem, který zodpovídá za duchovní růst kandidátů ke
kněžství. Všímá si u kandidátů vnitřních pohnutek, proč se chtějí stát knězem. Pomáhá jim na cestě rozvoje těchto motivací. Vysluhuje jim svátosti,
uvádí do modlitby a tak dále.
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Jak probíhá formace bohoslovců?
Formace probíhá v kněžském semináři, a to v průběhu pěti let. Probíhá nejen
jednotlivě, ale také ve společenství. Často si myslíme, že formace je něco mimořádného, ale k formaci patří vše, co během pěti let bohoslovci v semináři
prožijí a zpracují. Stejně to platí i v běžném životě. Proto na formaci a dozrávání člověka vidím jako jeden z nejdůležitějších prvků čas.
Proč je čas tak důležitý?
Pokud mluvím o čase, pak vidím rozdíl mezi náhledem na život a svět kandidáta, který přichází do semináře, a který ho opouští. To, co na začátku vnímal
jako podstatné, se mu časem jeví jako malicherné, a opačně. Samozřejmě to
platí, pokud se kandidát rozvíjí správným směrem. V tomto procesu nejde
o ztrátu ideálu, ale o ztrátu naivity.
Jak vzpomínáte na svá seminární léta?
Rád vzpomínám na porevoluční čas. Mohl jsem poznat spoustu nových a neznámých osobností a také velmi rád vzpomínám na seminář a partu, kterou
jsme měli napříč ročníky.
Co považujete na formaci bohoslovců za nejdůležitější?
Aby v sobě měli fundament – základ, který platil, platí a bude platit také
v kněžství. Víc je totiž být někým, než jenom mít nějaké dovednosti, které
dnes využijí, ale zítra mohou být k ničemu. Tento fundament vidím v lásce
k modlitbě a v lásce k duším.
Jaká je podle Vás příčina neustále se snižujícího počtu bohoslovců?
Příčin je hodně. Myslím, že asi nejdůležitější příčinou je, že se necítí a nevnímá potřebnost kněžství. Souvisí to s tím, že možná málo vnímáme důležitost
péče o lidské duše. V životě jsme se příliš zahleděli jen na pozemský život.
O církev ani o kněžství se ale nebojím. Je to Kristova církev a on si ji povede,
a to je důvod k naději.
Vyšel nový dokument o kněžské formaci papeže Františka nazvaný „Dar kněžského povolání, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis“. Je pro Vás tento dokument v něčem průlomový?
Neřekl bych průlomový. Kromě některých nových aspektů jsou v něm spíš
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důrazy na to, co vždycky platilo a musí platit. Velmi často se tam ale ukazuje,
že kandidát kněžství musí mít vztah k Bohu a k lidem. Je to průlomové, nebo
ne?
Z čeho máte jako spirituál bohoslovců radost?
Mám největší radost, když vidím, že bohoslovec přípravu ke kněžství bere
vážně. A přitom má humor.
Pavel Fiala, seminarista
Se svolením převzato z www.knezskyseminar.cz

Modlitba Pavla VI. za nové apoštoly
Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí.
Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže
a učiň z nich své učedníky.
Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva,
s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže.
Pane, „jenž kraluješ a přimlouváš se za nás“,
otevři jim všechny kraje,
kde tolik lidí usilovně hledá světlo pravdy a teplo lásky.
Ať poslušni tvého povolání pokračují v tvém díle spásy na zemi,
vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev,
a stanou se solí země a světlem světa.
Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání,
které pramení z tvé lásky.
Ať jsou čisté a velkodušné.
Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium,
a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky
daly do služeb církve a nemocných lidí.
Amen
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Statistika kněžského dorostu
V současné době se v pěti ročnících kněžského semináře připravuje 31 bohoslovců:
15
pro arcidiecézi olomouckou (OL)
8
pro diecézi brněnskou (BR)
7
pro diecézi ostravsko-opavskou (OO)
1
pro diecézi Trnava
V Římě na Lateránské univerzitě studuje 10 mladých mužů - OL 2, BR 5 a
OO 3.
V září by do 1. ročníku mělo nastoupit 9 kandidátů - OL 3, BR 3 a OO 3.
Na webu kněžského semináře v Praze lze vyčíst, že se pro všech pět diecézí
v Čechách připravuje pouze 20 bohoslovců.

Doba postní na Antonínku
Křížovou cestu si na Antonínku
během roku vykoná nepočítané
množství jedinců či skupin. Během 4. neděle postní se zde dokonce vytvořila i fronta! Ve tři
hodiny začala křížová cesta, kterou Matice pořádala už popáté.
Díky velké skupině farníků z Velkého Ořechova se nás tentokrát
sešlo určitě více než sto. Počasí
Člověk a víra foto Petr Nedoma
nebylo nejlepší, ale nikdo si nestěžoval. Při vzpomínce na mrazivé počasí v předchozích letech byla většina
spokojena. Komu byla zima, mohl se po skončení zahřát teplým čajem, sezobnout něco sladkého anebo jen tak pohovořit s ostatními. Křížová cesta
neunikla ani reportérům TV Noe, kteří přijeli pro Noeviny natočit krátkou
reportáž. Ke konci naší pobožnosti šel u polního oltáře zahlédnout hlouček
žen s křížem a kytarou, které čekaly až se „uvolní“ prostor. Přijely na kopec
z nedalekého Uherského Ostrohu.
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Člověk a víra foto Petr Nedoma

Zpráva o činnosti Matice svatoantonínské za rok 2016
přednesená na valné hromadě
Vážení členové naší matice, milí hosté. Srdečně vás vítám na výroční schůzi
MS, kde vás chci informovat o práci, kterou jsme vykonali za uplynulý rok.
Scházíme se zde v Blatnici, protože v Ostrožské Lhotě začala oprava kostela
a Pastorační dům P. A. Šuránka slouží pro bohoslužby. Aspoň v duchu se
přenesme ke hrobu P. A. Šuránka a poděkujme mu za to, že existuje toto společenství lidí – Matice svatoantonínská.
Zvolený výbor se snažil ve spolupráci s farnostmi Blatnice a Ostrožská Lhota
a jejich duchovními správci plnit plán činnosti, který jsme na minulé VH
schválili. Po celou dobu nás provází náš časopis Poutník svatoantonínský, kde
se dozvídáte, co se dělo a bude dít na Sv. Antonínku. Mají v něm místo také
myšlenky Božího služebníka – P. Šuránka, duchovní zamyšlení našich kněží, různé oznamy a dík za Vaše příspěvky. Naše členská základna stagnuje,
protože hodně členů umírá a mladé lidi získat je velmi těžké. Ale i tak je nás
k 1. 1. 2017 celkem 1027.
Třetí neděli v květnu sloužil na Sv. Antonínku mši svatou novokněz P. Josef
Slezák. V krátké besedě vyprávěl o pěším putování z Provodova do italského
města ke hrobu svatého P. Pia. Poutní sezonu jsme započali III. poutí moravských matic. Za účasti velkého počtu věřících slavil mši svatou P. A. Bachan,
který ve své promluvě ocenil práci matic. Akce pokračovala společným odpoledním programem členů různých matic.
Mši svatou při hlavní pouti celebroval arcibiskup Jan Graubner, který předal
ocenění – Bílou růži P. A. Šuránka – důvěrníku z Hluku panu Janu Dohnalovi, místopředsedkyni výboru Anně Budínské ze Strážnice a dlouholetému
strážci kaple panu Miroslavu Bachanovi z Blatnice. V odpoledním kulturním programu vystoupila folková skupina Rózinky a poté začala registrace na

8

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2017

exercicie s P. E. Vellou konané ve dnech 19. – 24. června. Přednášek a adorací
se zúčastňovalo kolem 100 lidí denně.
Už tradičně jsme putovali pěšky na posvátný Velehrad a již podruhé odstartovalo Antonínovo léto pro všechny věkové kategorie. Díky dotaci Era pomáhá regionům, kde jsme získali celkem 117 tis. Kč, jsme nakoupili stany,
veškeré vybavení kuchyně, hračky a mnoho dalšího materiálu na uskutečnění
Antonínova léta, které bylo hojně navštěvované dětmi i dospělými. Pozvání
přijali a mši svatou sloužili např. vojenský kaplan, salesián, vicerektor kněžského semináře, nebo kněz studující v Římě. Dík patří velkému množství
dobrovolníků, hlavně pak mládeži z Ostrožské Lhoty.
Při poutním zájezdu jsme navštívili Želiv, kde byl internován P. Šuránek. Prošli jsme zde svatou branou v roce Božího milosrdenství, podobně i na závěr
v Žarošicích. Po mši svaté, prohlídce kláštera, pivovaru a obědě jsme jeli do
Křižanova k památníku sv. Zdislavy. Putování jsme zakončili u Panny Marie
Žarošické.
Děkovná pouť byla tradičně navštívena velkým množstvím krojovaných
poutníků, kteří přinášeli dary našich zahrad, polí a vinohradů. Mši svatou
sloužil Mons. Martin Holík, ředitel radia Proglas, kterému předal otec Zdeněk šek na 66 tis. Kč z pokladničky Chléb sv. Antonína. Po odpolední adoraci
se konalo vystoupení ochotníků ze Slavkova s básní Popelka Nazaretská.
V říjnu proběhla už po 6. drakiáda, která byla opět zdařilá, a poutní sezonu jsme zakončili dušičkovou poutí. V Ostrožské Lhotě proběhla již desátá
vzpomínková bohoslužba na P. A. Šuránka v období výročí jeho úmrtí.
Postní duchovní obnovy, kterou vedl P. Jan Szkandera, se zúčastnilo 57 členů
MS. Spolu s farníky z Velkého Ořechova jsme vykonali křížovou cestu na
sv. Antonínku. IV. pouť moravských matic se konala na Velehradě a bylo to
setkání s už známými tvářemi z předcházejících poutí.
Závěrem mně dovolte poděkovat všem členům, dobrodincům, ctitelům
sv. Antonína za práci a modlitby. Dík patří ženám, které se starají o úklid,
květinovou výzdobu, těm, kdo sečou trávu, a také strážcům kaple. Děkuji
otci Zdeňku Stodůlkovi za jeho práci a starosti o Sv. Antonínek, přejeme mu
všichni hodně zdraví a Boží požehnání.
Dále děkuji odstupujícím členům výboru MS za jejich práci ve výboru,
a to paní Anně Budínské, která byla zakládající členkou MS v roce 1997 a po
celou dobu byla místopředsedkyní a hlavní redaktorkou Poutníku svatoantonínského. Dále se s výborem loučí paní Věrka Staňková, dlouholetá pokladní,
pan Josef Míšek – místopředseda a P. Miroslav Reif. Rovněž i jim přejeme vše
dobré do dalších dní, ať jim Bůh žehná.
Svatý Antoníne, vyprošuj svému dílu na Blatnické hoře Boží požehnání.
Marie Špirudová
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Výsledky voleb
V neděli 23. 4. 2017 se konala v Blatnici pod Svatým Antonínkem valná hromada Matice svatoantonínské, jejíž součástí byla i volba výboru a revizní komise. Na první schůzi zvoleného výboru byl volen předseda, místopředseda
a jednatel.
Zvolení členové a funkce:
Marie Špirudová, předsedkyně (*1950)
Eliška Pospíšilová, místopředsedkyně (*1962)
Mgr. Miloš Fojtík, jednatel (*1964)
P. Antonín Bachan (*1949)
Mgr. Hana Cenková (*1967)
Jarmila Hrušková (*1958)
Ludmila Kadlčíková (*1962)
Miroslav Světlík (*1956)
Ing. Karel Šálek (*1959)
Ladislav Vyskočil (*1943)
Alena Skřenková (*1976)

Kozojídky
Ostrožská Lhota
Blatnice pod Sv. Antonínkem
Hluk
Blatnice pod Sv. Antonínkem
Blatnička
Hluk
Hroznová Lhota
Veselí nad Moravou
Blatnice pod Sv. Antonínkem
Ostrožská Lhota

Revizní komise:
Marie Petruchová (*1962)
Věra Staňková (*1943)
Ing. Miroslav Pospíšil (*1961)

Kněždub
Blantice pod Sv. Antonínkem
Ostrožská Lhota

Děkujeme za důvěru a těšíme se na tvůrčí spolupráci a podněty.
Volební období je čtyřleté. Kandidovat může každý člen, který o to požádá.

Plán činnosti Matice svatoantonínské
na následující období schválený na valné hromadě
1. Nadále spolupracovat s farností Blatnice pod Svatým Antonínkem a duchovním správcem P. Zdeňkem Stodůlkou a podílet se na obnově, budování a posvěcování poutního místa Svatý Antonínek.
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2. Pomáhat při organizaci větších poutí během roku, jako je hlavní pouť, při
děkovné pouti organizovat obětní průvod, kde se přináší dary ze zahrad
a polí.
3. Přibližovat lidem odkaz a dílo služebníka Božího P. Antonína Šuránka,
zakladatele Matice.
4. Podílet se na přípravách oslav 350. výročí poutního místa, které si připomeneme v roce 2018. Jubileum sice proběhne až v příštím roce, ale
program je potřeba připravovat již nyní.
5. Spolupracovat s důvěrníky jednotlivých farností a rozšiřovat členskou základnu.
6. Vydávat i nadále občasník MS Poutník svatoantonínský.
7. Informovat o dění na Svatém Antonínku pomocí radia Proglas, televize
Noe, Katolického týdeníku, ale také webových stránek a facebooku.
8. Pokusit se do dění kolem poutního místa zapojovat i mladší generace.
9. Připomínka 115. výročí narození P. A. Šuránka. Uskuteční se 20. 5. na
Svatém Antonínku. Mši svatou bude sloužit jeho žák – P. Pavel Uhřík,
kapucín z Brna.
10. V letním období uspořádat výstavu perokreseb z poutí na Svatém Antonínku od autora Martina D. Ryšky z Hluku.
11. V neděli 4. června uspořádat Pouť Matice svatoantonínské. Mši svatou
bude sloužit P. Jan Maria Vianney Dohnal, františkán z Prahy.
12. Dne 4. července uspořádat 5. pěší pouť ze Sv. Antonínku na Velehrad
s možností přenocování a následnou účastí na pouti ke cti sv. Cyrila a
Metoděje.
13. Ve dnech 5. – 9. července spolu s farností organizačně zajišťovat duchovní
obnovu, kterou na Svatém Antonínku povede P. Adam Rucki.
Téma obnovy: Zranění je šance k zrání.
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14. Podílet se organizačně na akci Antonínovo léto, kde je během celého týdne nabízen program pro různé věkové skupiny.
15. Dne 5. 8. zorganizovat poutní zájezd do Slatinic u Olomouce, které byly
prvním působištěm P. A. Šuránka. Cestou navštívíme hrob P. Alosie Kotka, který patřil k velkým ctitelům P. Šuránka a do tisku připravil převážnou většinu dosud vydaných knih o P. Šuránkovi.
16. Dne 28. října zorganizovat dušičkovou pouť a křížovou cestu. Mši svatou
bude za zemřelé členy sloužit P. Petr Hofírek, farář z Dolního Němčí.
17. V březnu 2018 uspořádat na Velehradě již 11. postní duchovní obnovu,
nejen pro členy Matice. Povede ji P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap, kaplan
v Kroměříži.
18. Během postní doby 2018 opět vykonat pobožnost křížové cesty pro lidi
z širokého okolí a nabídnout malé občerstvení.
19. Účast na společné pouti Matic, která se v roce 2018 bude konat v Zašové.

Výkaz o hospodaření Matice svatoantonínské z.s. za rok 2016
Příjmy

			
Úrok z vkladů				
28,00
Dary					 79 857,00
Členské příspěvky 			
116 850,00
Antonínovo léto (dotace od Ery)		
117 100,00
Celkem 				313 835,00

Výdaje

Režijní výdaje				
1 096,00
Výdaje na činnost 			
41 247,00
Antonínovo léto 			
118 140,00
Celkem 				160 483,00

Peníze

Pokladna 				
21 081,00
Banka 					356 940,49
Peníze celkem				378 021,49
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Poznámky:
- V darech jsou společně uvedeny dary členů Matice svatoantonínské, dary
fyzických osob a dary právnických osob.
- Časopis Poutník svatoantonínský financovali členové Matice svatoantonínské. Rozdíl mezi náklady na časopis a vybranou úhradou od členů je na
účtu darů.
- Výdaje na činnost zahrnují dopravu autobusem na zájezd Matice svatoantonínské, ocenění Bílá růže a kytky pro oceněné a hosty.
Věra Staňková, pokladní
Marie Petruchová, revizní komise
V Blatnici pod Sv. Antonínkem 20. 3. 2017

Dárek k sedmdesátinám
Dne 8. 4. se Misijní klubko vypravilo na Antonínek čistit studánku. Pozvala
nás Alka Skřenková, která nám připravila nářadí, a společně jsme studánku
vyčistily. Práci jsme zvládly a za odměnu jsme si udělaly táborák. Společně jsme si také uvědomily, že je nejen
důležité pomáhat v místech, kde vodu
nemají, ale starat se taky o tu naši vodu.
Holky z Misijního klubka v Blatnici
Anežka Uřičářová, Terezie Cíchová,
Markéta Uřičářová, Karolína Cíchová,
Karolína Hanáčková, Nikol Hanáčková,
Veronika Martínková a Judita Fugová
S nadsázkou by se dalo říct, že daly
holky studánce „dárek k narozeninám“.
Vodní pramen je na kopci samozřejmě
už déle, ale její současný vzhled v podobě schodů a zábradlí čítá právě sedm
desítek let. Protože je teď málo vody,
přímo ze studánky vždy neteče, ale sta-
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rat se a udržovat pořádek kolem můžeme i dnes.
V době, kdy prošla rekonstrukcí, byl vydáván Pozdrav od Sv. Antonínka.
Autorem textů v letáčku byl P. A. Šuránek. Skrze něj informoval lidi o dění na
poutním místě a psal krátká zamyšlení. Na sklonku roku 1947 píše o studánce, která právě prošla velkou změnou:

Studánka na Blatnické hoře zase zpívá…
Ptají se na ni naši přátelé z Ameriky. Odpovídáme tedy.
Studánka je vybudována na paměť 250letého trvání kaple (1697 *–1947). Nad
ní stojí socha sv. Antonína, která byla doposud na polním oltáři u kaple. Pro
polní oltář tvoří novou sochu mistr Julius Pelikán z Olomouce. Slíbil, že ji vytvoří, v době svého utrpení za války, kdy byl sám vězněn, manželka mu zemřela
v Osvětimi, dva synové se s velkým nebezpečím ukrývali. Mistr sám navrhl, aby
socha s polního oltáře byla postavena na studánku. Tak pozdravuje studánka
příchozího už z dálky. K vodě se sestupuje se dvou stran po širokých schodech.
Při plném stavu vody poteče voda trojím otvorem. Na místě, kde býval obyčejně
plechový obrázek sv. Antonína, bude nyní – pod sochou sv. Antonína – obrázek
Matky Boží, pod jejíž mocnou ochranou se poutní místo stále zdokonaluje. Kdo
se nyní blíží ke studánce, slyší už zdaleka na pozdrav její radostné zpívání. Bylo
na kopci smutno, když se studánka odmlčela … Zve vás k sv. Antonínu všechny,
jako zvávala a občerstvovala naše předky už po staletí…
Američtí přátelé z Cooruna v Michiganu nám poslali nejen pozdrav, ale také
30 dolarů, které nasbírali mezi sebou při rodinné slavnosti manželů Minaříkových, rodem z Blatničky. Oslavili 36 let požehnaného manželství. Jejich děti jim
připravily „překvapenku“ a uchystaly něco k osvěžení pro přátele ze slováckého
kraje. Z dárců jsou jmenováni: František a Anna Soviš, František Osiko a Lilli,
Jan a Vichtorie Havlík, Tomáš a Anežka Mišák, Anna Gros, Antonín a Terezie
Kašparik. – Jak je to krásné, když se naše rodiny v cizině tak mají rády! A vzpomínají na rodný kraj, kterého na světě nic nenahradí! – Shromáždění přátelé
nás všechny pozdravují: „Přijměte od neznámých upřímný pozdrav, který vám
z téjto dálky zasíláme a přejeme vám všem společně šťastný a požehnaný Nový
rok 1948, mnoho zdraví a vše to nejlepší, mnoho úspěchů ve všem! Tak jak se
máte všeci vespolek? Ste zdraví? Všeci, že ano? Zasílám vám 30 dolarů… Jek to
dostanete, tak nám odepište. S Pánem Bohem zůstávejte. Je s t u d e n k a s tú
vodú už opravená? Napište nám od těch zdejších novin.“ Napíšeme, napíšeme.
* Roku 1697 byla původní rotunda rozšířena

Přepis textu z roku 1947
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Členové moravských matic se o 5. neděli
postní sešli na své společné pouti na Velehradě. Mši svatou sloužil Mons. Jan Peňáz, farář
ze Křtin, který je zároveň i předsedou Matice velehradské. V pořadí již šestá pouť matic
se v příštím roce bude konat na mariánském
poutním místě v Zašové na Valašsku.
Člověk a víra foto Petr Nedoma

Výstava perokreseb
Během letošní postní obnovy na Velehradě jsem v odpoledním volnu navštívila Poutní prodejnu. Horní patro obchůdku slouží pro různé výstavy. Vyběhla jsem po schodech, abych mrkla, co krásného je právě k vidění. Překvapení bylo obrovské! Na zdech visely perokresby se scénami z děkovné pouti
na Svatém Antonínku. Jejich autor, Martin D. Ryška, žije v Hluku.
Matice
Foto: P. Múčka
svatoantonínská mladého umělce oslovila, slovo dalo slovo a na obrázky se
během léta budeme moci podívat přímo na Svatém Antonínku. Přijďte nahlédnout. Třeba se na některém poznáte.

Na věčnost odešel vzácný člověk
Z pondělí na úterý 18. dubna 2017 odešel na věčnost šestadevadesátiletý
Foto: P. Múčka
Slavomír Budař. Zemřel vzácný člověk plný víry, kterou dokázal ve svých potomcích předat dále. Spolu se svou ženou Anežkou vychovali šest dětí. Kromě
péče o rodinu věnoval pan Budař každou svou volnou chvilku Bohu. Víra se
jeho životem vinula jako červená nit.
Přestože se narodil v Rokytnici u Přerova, Antonínek mu přirostl k srdci od
útlého dětství. Jeho tatínek totiž pracoval na železnici a na Slovácko se rodina
přestěhovala v roce 1928.
S P. Antonínem Šuránkem se pan Budař na Antonínku seznámil v roce 1939.
Právě tento kněz, který zemřel v pověsti svatosti, přišel s myšlenkou strážců
kaple svatého Antonína už za druhé světové války. Chtěl totiž, aby byl na poutním místě postaven exerciční dům, v němž by působili kapucíni. Jeho velkou
touhou bylo, aby se z tohoto výjimečného poutního místa staly duchovní lázně Slovácka. Velkolepá myšlenka se nakonec neuskutečnila. Tradice strážců
kaple se ale uchytila. Prvním se stal v roce 1943 tatínek Slavomíra Budaře a
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sám vytrval sloužit až do roku 1957. Později se v roli strážců vystřídalo několik mužů. Slavomír Budař převzal spolu se dvěma přáteli pomyslnou štafetu
v roce 1987 a vytrval patnáct let. Za svůj život zažil na poutním místě tolik
událostí, nádherných setkání a okamžiků, že by tyto zážitky vydaly na několik
knih. V roce 1996 byl u obnovení činnosti Matice svatoantonínské. Dokud
mu to zdraví a hlas dovoloval, nádherně zpíval při bohoslužbách ve farním
kostele sv. Ondřeje v Blatnici pod Svatým Antonínkem i na Svatém Antonínku. Dlouhé roky také vedl modlitby hodin – tzv. hodinky – před hlavní poutí
ke cti sv. Antonína. Kromě toho v důchodu zpětně dopisoval farní kroniku
od padesátých let. Nebýt této jeho činnosti, zmizela by spousta důležitých
informací týkajících se blatnické farnosti v propadlišti dějin. Díky jeho práci
zůstalo vše zachováno jako vzácné dědictví budoucím generacím. Samozřejmě, že Slavomír Budař nechyběl při sběru podkladů a svědectví při zahájení
procesu blahořečení P. Antonína Šuránka.
Pan Budař naplnil svůj život měrou vrchovatou službě své rodině i Bohu.
Pevně věřím, že se duše pana Budaře na věčnosti setkala s milovanou ženou
Anežkou i se synem Stanislavem, kteří ho na věčnost předešli. Přímo na Boha
se určitě dívá i s P. Antonínem Šuránkem, který pro něj byl vzácným knězem,
jenž uměl skrze svou lásku a pokoru přitahovat lidi do nebe. Pan Budař je tak
zcela jistě na věčnosti obklopen těmi, které miloval již tady na zemi. A přestože zemřel, žije vlastně dál. Láska a víra v Boha, které předal svým nejbližším
i všem ostatním lidem, žije dál v nich.
Přestože o panu Budařovi bylo ještě za jeho života zveřejněno několik článků,
rozhodně nebyl typem člověka, který by zářil do světa z obálek barevných časopisů či z novin. Žil svůj život v tichosti a pokoře. Pevně ale věřím, že v nebi
nyní září jeho duše jako velká lampa světlem, které nikdy neuhasne.
Lenka Fojtíková
Foto: P. Múčka

Slavomír Budař se svou
ženou Anežkou v červnu roku 2005, kdy slavili
diamantovou
svatbu.
V kapli na Antonínku si
řekli ano na společnou
cestu životem v červnu
roku 1945.
Foto: Lenka Fojtíková
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Kam vyrazíme na poutní poznávací zájezd?
Tentokrát navštívíme Hanou. Termín zájezdu je naplánován na sobotu
5. srpna 2017.
Program:
Slatinice u Olomouce – první kněžské působiště P. A. Šuránka
•
Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
•
Komentovaná prohlídka kostela
•
Individuální prohlídka lázeňského areálu
•
Příležitost k prohlídce Muzea veteránů
•
Oběd v lázeňském domě Morava (cena 99 Kč – oběd je potřeba ob
jednat!)
Krakovec (Laškov) – historie kaple na kopci Světina sahá až do 15. století
•
Kaple sv. Antonína Paduánského
Loštice – město s tradicí olomouckých syrečků
•
Možnost prohlídky Muzea tvarůžků a návštěvy Tvarůžkové cukrárny
Cestou se zastavíme v Kojetíně u hrobu P. Aloise Kotka, horlivého ctitele P. A.
Šuránka, u příležitosti jeho nedožitých 90 let.
Čas odjezdu a místa nástupu budou oznámeny později, podle počtu přihlášených.
Cena: 300 Kč (nezahrnuje vstupy do muzeí a oběd)
Přihlásit se, objednat si oběd a zaplatit 300 Kč můžete u svých důvěrníků
nebo u Marie Špirudové 739 617 124 a Aleny Skřenkové 731 402 196.

Kulaté výročí se blíží
V roce 2018 uplyne 350 let do doby, kdy kníže Hartman z Lichtenštejna položil základní kámen a nechal na svém panství postavit malou rotundu zasvěcenou svatému Antonínu z Padovy. Malá sakrální stavba během staletí
procházela úpravami, zažila doby slávy i úpadku a postupně „dozrála“ až do
dnešní podoby. Co se však neměnilo, byl zástup lidí, kteří na kopec přicházeli
ve všech obdobích. Děkovat Bohu za přijatá dobrodiní, svěřit sv. Antonínu
své těžkosti a bolesti…
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Na oslavách 350. výročí se můžete podílet i Vy.
Proto se obracíme s prosbou na každého, kdo by mohl této události napomoci.
Jak?
• Zasáhl Bůh do Vašeho života a jistou míru na tom nese světec Antonín a „genius loci“ poutního místa?
• Byla ve Vaší rodině či okolí vyslyšena prosba na přímluvu u sv. Antonína? Ať už v dobách současných či dávno minulých?
• Nenajdete v šuplících a zapomenutých krabicích dobové fotografie,
pohledy, obrázky, video či audio záznamy a jiné upomínkové předměty, které se k poutnímu místu vztahují?
• Máte doma obrázky, nebo staré písně a básně, na které se už dávno
zapomnělo?
Pokud se o svou zkušenost chcete podělit, či některé předměty naleznete,
nebojte se nás kontaktovat. Domluvíme se a zvážíme, jestli danou věc do připravované výstavky bude možné zařadit.
Mobil: 731 402 196
E-mail: Maticesvatoantoninska@seznam.cz
Veškeré zapůjčené předměty budou vráceny majiteli.
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Duše Slovácka
aneb Přijďte se restartovat na Antonínek
Dobrým restartem, neboli novým začátkem, pro nás může být duchovní
obnova.
Na Svatém Antonínku se ve dnech 5. – 9. 7. 2017 uskuteční duchovní
obnova pod vedením P. Adama Ruckého, biskupského delegáta pro péči
o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi. Otec Adam Rucki si
zvolil téma: Zranění je šance k zrání.
Obzvlášť srdečně zveme ty, kteří mají z podobných akcí zbytečné obavy.
Ideální je, když se zúčastníte celé akce. Pokud však z nějakých důvodů nemůžete, přijeďte byť jen na část programu. Začínáme ve středu v podvečer
a naše společné setkání ukončíme v neděli odpoledne.
Kostra duchovní obnovy je následující:

8: 30
snídaně na Antonínku
8:45
modlitba růžence
9:30
přednáška 1 (otec Adam)
11:00
přednáška 2 (otec Adam)
12:00
oběd
13:00 - 15:00 siesta
15:00
přednáška 3 (otec Adam)
17:00
mše svatá (otec Adam)
18:30
večeře
20:00 - 21:00 adorace (povede otec Adam nebo schola)
Při adoraci je možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s otcem Adamem.
Neplatí se konferenční poplatek a není nutná registrace předem. Přihláška
však poslouží pořadatelům pro informaci o počtech účastníků a strávníků.
Stravu si hradí každý sám. Děkujeme za přihlášení.
S dotazy se obracejte na paní Magdalenu Míškovou: tel. 734 384 671 (volejte
v pracovní době), nebo na e-mail: farnostblatnice@seznam.cz
Dále sledujte webové stránky, kde najdete přihlášku a veškeré informace:
www.antoninek.cz
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Máte zájem o zasílání Poutníku e-mailem?
Technika jde kupředu mílovými kroky. Mnohdy běží tak rychle, že jí vůbec
nestačíme. Díky moderním technologiím se některé naše činnosti v běžném
životě mohou velmi usnadnit a zrychlit. Od mladších členů Matice svatoantonínské vzešel návrh, jestli by bylo možné zasílat aktuální čísla Poutníku
svatoantonínského e-mailem.
Pokud máte o nabízenou službu zájem, sdělte nám tuto skutečnost prostřednictvím svých důvěrníků, nebo na e-mail: Maticesvatoantoninska@seznam.
cz
Sníží se tak především náklady na poštovné, které neustále vzrůstá. Cena za
zaslání jednoho výtisku je vyšší než náklady na tisk.
Není však potřeba se bát! Nabídka je směrována na technicky zdatnější členy.
I nadále bude Poutník svatoantonínský vycházet i v tištěné podobě a rádi vám
ho zašleme. Děkujeme všem důvěrníkům, kteří ve svých farnostech jednotlivá čísla ochotně roznáší, že nejsme nucení zasílat všechny výtisky jednotlivě.

Hudební vystoupení na Antonínku
Na první kulturní zážitek se můžeme těšit v den hlavní pouti, která v letošním roce připadne na 18. června 2017. Hlavní mši svatou hudebně doprovodí
Musica animata, smíšený pěvecký sbor a orchestr z Třebíče. Ve 14:00 se
bude v kapli konat adorace a svátostné požehnání.
Od 14:30 nám svůj hudební talent představí CM Pramének s primášem Janem Pavelkou, která hraje od roku 2011 pod vedením ředitele ZUŠ Uherský
Ostroh Radima Havlíčka. Mladí muzikanti pochází z obcí okolo Svatého Antonínka a úspěchy sklízí i mimo náš region.
Na další vystoupení si budeme muset počkat do konce prázdnin. Poslední
srpnovou neděli budeme už tradičně děkovat za úrodu a přijatá dobrodiní.
Kopec se opět rozzáří spoustami barev krojovaných, ale i díky pestré výzdobě. Slavnostní náladu dne v sobě můžeme nechat doznít při hudebním vystoupení Slávka Klecandra a Romana Dostála, členů legendární skupiny
Oboroh. Zazní známé písně Oborohu, ale i jiné v žánru folk, rock, klasika a
blues.
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Mladí z celé naší vlasti se setkají v Olomouci
Celostátní setkání mládeže se v ČR pořádá přibližně po pěti letech. Letošní
setkání v Olomouci je už šesté v pořadí a bude se konat ve dnech 15. – 20.
8. 2017. Pro účastníky je připravený bohatý duchovní i kulturní program.
Sobotní den je navíc zpestřený o setkání rodin! Možná si řeknete, proč je zde
akce zmiňována, když většina členů Matice již dávno přesáhla věk potenciálních účastníků. Vybídnout a podpořit k účasti na setkání své děti, vnuky a
další příbuzné a známé, kterým je 14 let a více, může přece každý z nás! Navíc
se za všechny, kteří do Olomouce v létě připutují, můžeme už teď modlit.
Nezapomínejme, že mladí jsou naše budoucnost!
Více na www.signaly.cz/csm-olomouc-2017

Modlitba za CSM v Olomouci 2017
Dobrý Bože,
miluješ nás a pomáháš nám.
A i když se od Tebe často odvracíme, Ty nás nikdy neopouštíš.
Poslal jsi nám svého Syna, který nám opakuje: „Nebojte se!“
Ukazuje, že přišel, aby nám umožnil žít naplno a v radosti.
Prosíme Tě za všechny mladé lidi.
Dej jim svého Svatého Ducha,
aby se dobře připravili
a opravdově prožili Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Prosíme, dej, aby se s Tebou osobně setkali,
poznali, že Ti na nich záleží,
a dovolili, abys jim v životě pomáhal.
Ať jim radost z Tebe dává sílu
být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem.
Kéž může každý člověk zakusit
Tvoji dobrotu a pomoc.
Panno Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2017

21

Pouť sv. Petra a Pavla 2. 7. 2017.
Od 15:00 jsou všichni srdečně zváni
na koncert folkové skupiny
Slnovrat ze Slovenska.

Vychází jako občasník. O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
Redakční rada: Marie Špirudová, Kozojídky
		
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota
		
Mgr. Veronika Cenková, Blatnice p. Sv. Ant. textová úprava
Příspěvky, návrhy a připomínky zasílejte na adresu:
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota 423, 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 2017		
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Na postní obnovu, kterou Matice pořádá nejen pro své členy na Velehradě,
přijelo téměř 60 účastníků. Duchovně nás doprovázel P. Jan Szkandera, spirituál AKS. Tématem jeho promluv byl sv. Josef.
Postní obnova v roce 2018 se bude na Velehradě konat ve dnech 16. – 18. 3.
a povede ji P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap, kaplan u sv. Mořice v Kroměříži.

Foto Roman Mach
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