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Vzpomínka na mého spirituála
Celebrantem mše svaté, která předcházela valné hromadě, byl P. František Dobeš. V současné době působí v Olomouci, je členem Matice svatoantonínské
a patří k posledním žákům P. Šuránka z přelomu 70. let minulého století. Na
svého vychovatele a „formátora ke kněžství“ zavzpomínal při mši svaté a na
přání přítomných i při diskusi během valné hromady. Dvě vzpomínky sepsal i
pro náš občasník.
V tichých a vzácných chvilkách vzpomínek ožívají zvláště ty, které povzbudí, potěší a posílí. Jsou
to vzpomínky na dobu prožitou v olomouckém
kněžském semináři. Jsou spojeny zvláště s osobou
P. Dr. Antonína Šuránka, mého spirituála. Ta první
se váže k době, kdy jsem byl v kněžském semináři
už druhý rok. Onemocněl jsem vysokou horečkou,
se kterou si seminární lékař nevěděl rady. V sobotu
odpoledne přišel na ošetřovnu otec Šuránek. Okamžitě šel ke mně a sdělil mi, že mám sice vysokou
horečku, ale udělil mi kněžské požehnání s tím, že
budu už v neděli ráno v seminární kapli na mši svaté, zcela zdráv. A druhý den tomu tak bylo. To posílilo mou důvěru v tohoto muže Božího.

Michal Havel - Člověk
a víra - ilustrační foto

A druhou možnost jsem dostal ve chvílích, kdy jsem se pomalu chystal do
důchodu a sluch začínal vážně vypovídat. Pravidelná kontrola, léčení a sluchadla sice dopad ztráty sluchu poněkud ztlumily, ale moc nepomohly. Pan
primář na ušním oddělení nemocnice ve Vsetíně mě tvrdě uvedl do skutečnosti. Chtěl, abych informoval svého otce arcibiskupa, že se dostaví takový
stav, kdy nepomohou ani ta nejlepší naslouchadla a budu vyřazen a odkázán
na svět ticha. Byl jsem s tím smířen. Léčení pokračovalo, ale sluch se propadal. V té době už byl můj bývalý spirituál, otec Dr. Šuránek, dávno pohřben.
Ale já jsem nepohřbil své naděje. Dostala se mi do rukou Novéna k služebníku Božímu P. Antonínu Šuránkovi (Karmelitánské nakl. 2001, pozn. red.),
kterou jsem poctivě vykonal. Měl jsem bláhovou naději, že můj sluch se zcela
uzdraví. A otec Šuránek mně vyprosil to, co mi dalo nejen pokračovat v duchovní službě, ale také moci používat i sluchadel ve zpovědnici, kde jsem se
do té doby cítil velmi zle. Když jsem pak o tom kázal, jak mně otec Šuránek
vyprosil záchranu sluchu, byl přítomen i pan primář z ušního oddělení. Přišel
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nadšen po mši svaté za mnou a potvrdil to, co jsem zakoušel. Přímluva mého
bývalého spirituála pomohla. Bohu díky!
Děkuji za přímluvu a vyslyšení a doporučuji všem potřebným.
Vděčný. P. František Dobeš

Zpráva o činnosti MS za rok 2018 pronesená na valné hromadě
Vážení členové Matice svatoantonínské, milí hosté,
všechny vás srdečně vítám na dnešní valné hromadě, která je již v pořadí 23.
od obnovení Matice v roce 1997, kde byl zvolen první výbor, jehož někteří
členové zde pracují do dneška, za což jim moc děkuji.
Dnešním mým úkolem je seznámit vás s činností MS za uplynulé období.
V roce 2018 jsme slavili 350 let od vzniku poutního místa. Snažili jsme se
jubileum připomínat po celý rok. Výstavka v kapli přiblížila návštěvníkům
historii poutního místa. Proběhla soutěž, do které se zapojily především děti.
Jeden z úkolu byl namalovat kapli či samotného světce sv. Antonína. Další
variantou, jak se zapojit, bylo pořízení fotky sv. Antonína, kterého „potkáme“
na svých cestách. Bylo pro nás radostí, že se soutěže zúčastnilo velké množství „malířů“ z blízkého i vzdálenějšího okolí. Výkresy byly zdařilé, bylo na
nich zřejmé, jak krásně vidí děti naše poutní místo. Během zimních měsíců
byly všechny práce vystaveny v kapli.
V hojném počtu jsme se v dubnu zúčastnili 5. setkání moravských matic
v Zašové. Společenství vdov a vdovců
si na kopci vykonalo svou pouť. Jejich iniciativa je chvályhodná a může
se stát podnětem pro společnou pouť
dalším skupinám, které něco spojuje.
Domácí pouť, která se od nepaměti
koná 13. června, byla sloužena Mons.
Antonínem Baslerem, před pár měsíFoto: Lumír Mach - poutní zájezd
ci zvoleným novým pomocným biskupem. Díky podnětu pana Antonína Peprny z Blatnice se uskutečnil pokus
o společnou fotografii přítomných Antonínů a Antonií.
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Hlavní pouť ke cti svatého Antonína celebroval pan arcibiskup Jan Graubner
a díky televizi Noe mohla být mše svatá přenášena v živém přenosu. Otec
arcibiskup v závěru předal ocenění „Bílou růži P. A. Šuránka“ paní Janě Pilčíkové z Blatnice a panu Josefu Polehňovi z Ostrožské Lhoty. Kulturní vyžití
slavnostního odpoledne bylo bohaté a každý si v něm určitě našel to své.
Už po šesté jsme 4. 7. putovali pěšky z Antonínku na velehradskou pouť v
počtu 29 osob a dvou dětských kočárků s malými poutníky. Na pěší pouť
bezprostředně navázala duchovní obnova na téma Učednictví, kterou na Sv.
Antonínku vedl P. Adam Rucki. Poslední den se účastníci duchovní obnovy
smíchali s účastníky Antonínova léta, kteří na kopec putovali po celý následující týden. Byli jimi nejen děti, ale i dospělí. Vše zde probíhalo radostně
a nenuceně. Tečkou za Antonínovým létem byla narozeninová oslava a nechyběl dort, táborák a ohňostroj. Oslavencem byl samotný Antonínek a jeho
úctyhodných 350 let! Děkuji všem mladým organizátorům, kteří věnují této
aktivitě svůj volný čas a kus prázdnin či dovolené.
Projekt „Voda pro Antonínek“, který proběhl pod hlavičkou „ČSOB pomáhá
regionům“, se setkal s velkým pochopením jak u obcí, tak i veřejnosti. Štědrost dárců vynesla částku 234 452 Kč. Vrtařská firma čeká na povolení ke
stavbě. V srpnu, jako každý rok, jsme se vydali na poutní zájezd. Tentokrát
do Neratova se zastávkou v Koclířově na prohlídku poutního areálu a oběd.
Při Děkovné pouti s pomocným biskupem Mons. Antonínem Baslerem jsme
poděkovali za úrodu a přijatá dobrodiní. Odpolední program pak patřil ženám z pěveckého souboru Pútnice z Blatnice a umělecké přehlídce paní Marie Zelené, rodačky z Ostrožské Nové Vsi, a její dcery Martiny Hrnčířové.
Spolu s dalšími děvčaty nám připravily přehlídku šatů, na kterých jsme mohli
obdivovat krásu Antonínku, ale i jiných míst naší vlasti a Slovenska.
V říjnu se děti připojily k výzvě „Milion dětí se modlí růženec“. Kaple
byla zaplněna od těch nejmenších
po nejstarší. Pozdrav s podpisy dětí
byl zaslán našim biskupům. Poutní
sezonu jsme zakončili Dušičkovou
poutí s křížovou cestou.
V závěru jubilejního roku vystoupil
Foto: Petra Šmídová - děti na Antonínku
ve farním kostele v Blatnici pěvecký
sbor Hlahol z Tábora se svým adventním pásmem.
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Tradiční postní duchovní obnova na Velehradě proběhla už v březnu letošního roku a duchovně nás doprovázel P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap.
Jednou z posledních akcí, které se na kopci uskutečnily, byl úklid v poutním
areálu. Všem, kdo se připojili, patří upřímné „Pán Bůh zaplať“. Pomyslnou
tečku za uplynulým rokem udělala křížová cesta, která proběhla za účasti
velkého počtu věřících. Krásné jarní počasí přispělo k přátelskému setkání,
pobesedování a malé pohoštění to vše jen podtrhlo.
V současné době má Matice celkem 1070 členů. Snažíme se získávat nové
členy, hlavně pak mladší generace, tím, že se snažíme více prezentovat na internetu a sociálních sítích, jako je Facebook . Stále pokračujeme ve vydávání
Poutníka svatoantonínského, který vychází 3x za rok. Pomocí Televize Noe,
radia Proglas a Katolického týdeníku se snažíme o dění na Svatém Antonínku
informovat širokou veřejnost. Výbor se také zabývá procesem blahořečení
Božího služebníka P. A. Šuránka, našeho zakladatele.
Závěrem chci poděkovat všem dobrodincům a ctitelům sv. Antonína za práci, modlitby a čas, který obětují pro krásu našeho poutního místa. Otci Zdeňkovi vyslovuji velké díky za jeho starosti a obětavou práci, kterou (ne)únavně
koná. Přejeme mu všichni do další padesátky hlavně zdraví a hojnost Božího
požehnání.
Svatý Antoníne, vyprošuj svému dílu na Blatnické hoře Boží požehnání.
Marie Špirudová
předsedkyně

Plán činnosti MS na nadcházející období
• 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.
• Pomáhat při organizaci větších poutí během roku, jako je Hlavní pouť, při
Děkovné poutí organizovat obětní průvod, kde se přináší dary ze zahrad
a polí.
• Organizovat brigády při údržbě kaple a celého poutního areálu a účastnit
se jich.
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• Přibližovat lidem odkaz a dílo služebníka Božího P. Antonína Šuránka,
zakladatele Matice.
• Spolupracovat s důvěrníky jednotlivých farností a rozšiřovat členskou základnu.
• Vydávat i nadále občasník MS „Poutník svatoantonínský“.
• Informovat o dění na Svatém Antonínku pomocí radia Proglas, televize
Noe, Katolického týdeníku, ale také webových stránek a Facebooku.
• Pokusit se do dění kolem poutního místa zapojovat i mladší generace. Nejen mládež, ale i střední generaci.
• V neděli 19. 5. vystoupení farníků ze Štramberka s komponovaným pořadem „Vzpomínka na pátera Šuránka“
• V neděli 2. června uspořádat Pouť Matice svatoantonínské. Mši svatou
bude sloužit P. Zdeněk Jančařík, SDB Brno-Žabovřesky.
• Ve dnech 26. – 29. června spolu s farností organizačně zajišťovat na Svatém Antonínku duchovní obnovu Duše Slovácka.
• Dne 4. července uspořádat 7. pěší
pouť ze Sv. Antonínku na Velehrad s možností přenocování a
následnou účastí na pouti ke cti
sv. Cyrila a Metoděje.
• Podílet se organizačně a finančně
na akci Antonínovo léto, kde je
během celého týdne nabízen program pro různé věkové skupiny.

Petr Nedoma - Člověk a víra

• Dne 3. 8. bude zorganizován poutní zájezd do Prahy a Číhoště.
• Dne 27. října zorganizovat dušičkovou pouť a křížovou cestu. Mši svatou
bude za zemřelé členy sloužit P. Antonín Bachan, Hluk.
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• V termínu 28. 2. – 1. 3. 2020 uspořádat na Velehradě již 13. postní duchovní obnovu, kterou povede P. Adam Rucki.
• Během postní doby opět vykonat pobožnost křížové cesty pro lidi z širokého okolí a nabídnout malé občerstvení.

Výkaz hospodaření za rok 2018
Příjmy
úroky z vkladů
dary
dary studna
členské příspěvky
Antonínovo léto
Poutník
pouť

44 Kč
86 705 Kč
337 452 Kč
127 160 Kč
22 719 Kč
46 880 Kč
4 319 Kč

Celkem

625 279 Kč

Výdaje
režijní výdaje
výdaje na činnost
Antonínovo léto
vrt studna (záloha)
Poutník
pouť
refundace mzdy

5 558 Kč
21 168 Kč
24 644 Kč
96 800 Kč
48 103 Kč
1 760 Kč
118 986 Kč

Celkem

317 019 Kč

Peníze
Pokladna
Banka

17 836 Kč
730 087 Kč

Celkem			

747 923 Kč

Ve Veselí nad Moravou 31. 3. 2019

Ing. Jana Jurásková
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Vzpomínka na učitele náboženství
Milí přátelé,
v Katolickém týdeníku byla učiněna výzva čtenářům, kteří se setkali s knězem Antonínem Šuránkem a mají zajímavé vzpomínky na něho, aby se o ně
podělili.
Když byl pater Šuránek ustanoven na Velkém Ořechově kaplanem, chodil
jsem tehdy do 3. třídy měšťanské školy v ročníku 1950/51.
Na jeho vyučování si velmi dobře vzpomínám, bylo velmi poutavé a zajímavé, nikdy si nemusel na nás žácích vynucovat pozornost.
Nabídl nám, že nás bude přes
polední přestávku v kostele učit
ministrovat. Rádi jsme za ním docházeli do kostela. Až mnohem
později jsem si plně uvědomil, že
jeho základní myšlenkou bylo naučit nás lépe a plně chápat a prožívat mši svatou. Chodila tam s
námi i děvčata a v té době vůbec
nepřicházelo v úvahu, že by děvčaZbyněk Šišpera - Člověk a víra
ta ministrovala při mši svaté.
Až teprve dnes si plně uvědomuji pravý smysl upřímné snahy pátera Šuránka
dát nám poznat skutečný smysl a podstatu mše svaté, které jí právem náleží.
Americký teolog Scott Hahn ji ve své knize Hostina Beránkova výstižně nazývá nebem na zemi.
Za jeho jen krátkého působení v naší farnosti došlo k nezpochybnitelné a
zásadní obnově náboženského života v naší farnosti, a to se komunistům nelíbilo. Proto byl po roce působení ve Velkém Ořechově odvolán a tuším, že
už nikde nebyl ustanoven. Vím, že můj strýc František a někteří další farníci
k němu dojížděli do Uherského Hradiště ke zpovědi. Snad zde bydlel u svého
bratra.
Toto je jen několik myšlenek a vzpomínek vztahujících se k páteru Antonínu
Šuránkovi, byl to skutečně svatý kněz.
Jindřich Mikel
Bojkovice

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2019
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(Poznámka redakce: Po nástupu KSČ k moci byl P. Šuránek z Olomouce odstraněn jako pomocný kaplan do farnosti Velký Ořechov, pod kterou spadalo
dalších 6 obcí. Prožil zde jen necelý školní rok 1950/51, protože byl internován do Želivu, kde byl vězněn 52 měsíců. Jak vidíme, v srdcích svých farníků,
a především tehdejších dětí, žije dodnes.)

Křížová cesta má sedmdesát
Na faru v Blatnici přišel e-mail a v něm malá prosba. Pán z Kutné Hory, který
už 20 let navštěvuje a mapuje křížové cesty v přírodě, prosil o informace,
které se týkají té naší na Svatém Antonínku. To byl důvod k zalistování ve
starých pamětních knihách…
Po určité době bádání nastalo velké překvapení. Křížová cesta má
právě sedmdesát a začala se budovat 7. ledna 1949. V pamětní knize
se můžeme dočíst: „Ač bylo počasí
krajně nevlídné, dostavilo se první
den, tj. 7. 1., 46 ochotných mužů a
jinochů. Druhý den jich přišlo 57.
Dne 10. 1., tj. v pondělí, 68. V úterý
dokonce 87 mužů a jinochů. Ve střeFoto Lenka Fojtíková
du za hrozné sněhové vánice bušilo
krumpáčem do zmrzlé země a tuto
nakládalo na vlečňák traktoru 56 párů pracujících rukou.“
Čtrnáct základních kamenů pro jednotlivá zastavení naši předci vylámali přímo na Antonínku. Naložili je na vyzdobený vůz a po mši svaté na Popeleční
středu je P. Křeháček u farního kostela požehnal. Základní kámen 1. zastavení byl položen 2. března a poslední zastavení se začalo budovat 10. května
1949. V tomto rozmezí přicházela na kopec početná skupina mužů z obou
přilehlých obcí, aby pod vedením Jana Durny z Ostrožské Lhoty společnými
silami postupně budovali křížovou cestu. Další ochotní chlapi urovnávali terén, osévali prostor travou…
Netypické nápisy k jednotlivým zastavením pochází z pera P. A. Šuránka a
reliéfy pašijových výjevů zhotovil akademický sochař Julius Pelikán.
O dva roky později se můžeme v pamětní knize dočíst, že 26. 6. 1951 byl
položen základní kámen pro postavení malé kapličky a lesního hřbitova mezi
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7. a 8. zastavením. V kapličce měla být umístěna pamětní deska Mons. Antonínu Cyrilu Stojanovi.
Při pohledu do prostoru křížové cesty zjistíme, že k realizaci kaple a hřbitova
už nikdy nedošlo. Totalitní moc vládnoucí strany zabrzdila na několik dalších
let i budování na Svatém Antonínku. Ustala práce, ale víra lidí a láska k poutnímu místu naštěstí přetrvala dál.
Naši předci nám v mrazivých podmínkách a v nelehké době těžkou prací
zbudovali křížovou cestu. Co zanecháme my pro budoucí generace?
ask

Březnová pouť chlapů
Na Svatý Antonínek přichází celá řada poutníku na „své“ poutě. Někdy přijdou jednotlivci, jindy celá horda farníků složena napříč generacemi, jindy zase
menší společenství, které něco konkrétního spojuje. V březnu připutovala skupina mužů z farnosti Moravská Nová Ves na svoji „chlapskou pouť“.
Ve svém Farním zpravodaji o tomto putování informovali spolufarníky. Pro nás
ostatní se článek může stát inspirací k podobné aktivitě.
Letošní Pouť chlapů se uskutečnila 23. 3. 2019. Tentokrát byla našim cílem
kaple svatého Antonína Paduánského, která se nachází nad obcí Blatnice pod
Sv. Antonínkem. Vyrazit jsme museli prvně auty do Hodonína, odkud jsme

Foto archiv farnosti
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pokračovali přímým vlakem do stanice Blatnice pod Sv. Antonínkem. Z nádraží nás čekala pěší pouť na kopec nad obcí. Cesta nám rychle ubíhala i díky
krásnému jarnímu počasí. Nejprve jsme měli mši svatou, kterou nám odsloužil otec Robert z Tvrdonic, který nás letos na pouti doprovázel. Poté jsme si
vyslechli povídání o historii poutního místa a pak jsme se pomodlili křížovou
cestu, po které jsme měli připravený další program. Sešli jsme zpět na okraj
obce do vinařské uličky Kamenice, kde jsme měli ve Vinařství Cícha připravené pohoštění a ochutnávku místních vín. Čas nám na pouti plynul velmi
rychle, a tak jsme se museli vydat na zpáteční cestu vlakem do Hodonína a
dále do svých domovů.
Marek Dvořáček

Členové moravských matic se setkali na Hostýně
Společná pouť byla už šestá v pořadí. Hostitelem bylo poutní místo Svatý Hostýn a hlavní mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Z našich končin
přijel autobus plný poutníků, kterým se dle jejich slov pouť líbila, a to i přes
nepříhodné chladné počasí.
Záměrem bylo setkat se mezi sebou, vyjádřit si vzájemnou podporu a vyprosit si Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro nadcházející poutní sezonu
na jednotlivých poutních místech.
Rok 2019 bychom měli prožívat jako přípravu na Mimořádný misijní měsíc,
který papež František vyhlásil na říjen letošního roku.
Poutní místa jsou v podstatě misijním územím. Přichází na ně poutníci, turisté, věřící, nevěřící, hledající... a to je obrovský prostor pro matice. Tématem

Michael Bujnovský - Člověk a víra
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„Misijní poslání moravských
matic“ se zabýval otec arcibiskup
při odpolední besedě v Jurkovičově sále.
Námětem je jistě dobré se více
zabývat a aplikovat jej na potřeby
dnešní doby. Každé poutní místo
má však jiné možnosti a dispozice. Co je přesto společné pro
Michael Bujnovský - Člověk a víra
všechny, jsou lidé (všeho věku),
kteří se dle svých schopností ke společnému dílu připojí právě tam, kde jsou.
Bez společné snahy a úsilí to půjde stěží.
V začátcích svého působení na Svatém Antonínku napsal v roce 1941 P. Šuránek do pamětní knihy následující větu: „Kdo se objeví na kopci, stává se „farníkem", třeba mu s láskou vyjít vstříc.“ To by mělo být jedním z poslání i dnes.
Přímluvy pronesené při Pouti moravských matic
•

Abychom očima prvních křesťanů stojících u Božího hrobu každodenně šířili velikonoční radostnou zvěst a Boží milosrdenství misijní činností ve svých maticích.

•

Abychom na přímluvu Matky Boží, Královny nebe, ochraňovali a
uchovávali ve svých srdcích matiční odkaz našich předků a stále o něm
uvažovali.

•

Abychom ve stopách svatého Antonína aktivně pečovali o všestranné potřeby poutníků obětavou a nezištnou službou na nám svěřených
poutních místech.

•

Abychom ve šlépějích svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů a moravských misionářů, neustále šířili, aktualizovali a dále
předávali misijní poslání matic.

•

Abychom nezapomínali a s vděčností a uznáním vzpomínali na ty, kteří nás svou činností v moravských maticích předešli a nyní spí spánkem pokoje.
Foto: P. Múčka
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Co se událo před 80 lety aneb Další výročí na Antonínku
Pokračování:
V minulém díle našeho vzpomínání na počátky posvěcování Svatého
Antonínku jsme opustili P. Šuránka a
jeho spolupracovníky na podzim roku
1940. Tedy po roce usilovného snažení a nesčetných modliteb. Překážek
kladených do cesty byla spousta a vynořovaly se stále nové. Prvotní a zvlášť
bolestný zádrhel byl záporný postoj
vedení obce Blatnice, které bylo zásadně proti budování na Antonínku.
Zdrcující rozhlasová reportáž z června
1940 v podání Dr. Františka Kocourka, novináře, rozhlasového reportéra
a spisovatele z Prahy, byla jen dalším
přilitím oleje do ohně. Jeho líčení
o situaci a budoucnosti potního mísArchiv Veroniky Pavkové
ta a chystaném „barbarství“ vyvolalo
značný rozruch v široké veřejnosti.
Věci se chopil i Slovácký krúžek v Praze a protestoval na patřičných místech.
Klidné zimní měsíce nejspíš vedly P. Šuránka k ještě hlubšímu zamyšlení a
hledání Boží vůle. Možná mu v hlavě stále zněla odpověď arch. Ing. Stanislava
Sochora, přednosty Památkového úřadu v Brně. V pamětní knize P. Šuránek
poznamenal jeho reakci ohledně změn na Sv. Antonínku takto: „My památkáři jsme proti tomu! – (Dlouhá pomlka, v níž asi působily modlitby.) – Ale
vlastně – my máme dvojí úkol: staré památky konsekrovat a staré památky oživovat. Kdybychom vzali malý klášter, ermitáž, jako oživení, aby 2–3 kněží byli
strážci svatyňky – pak bychom měli být pro!“
K zamýšlenému dílu se přidávali v tehdejší době vysoce postavení lidé na
Slovácku, ale i na patřičných úřadech.
Nových sil a energie dodal určitě i postoj samotného zemského presidenta
země Moravskoslezské, JUDr. Jaroslava Cahy. V pamětní knize je jeho názor
P. Šuránkem poznačen a podtržen: „Čeho více potřeba, než hlubokého duchovního života? Plně souhlasím s celou akcí.“
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Ing. Stanislav Sochor se stal „advokátem sv. Antonína“ a „daroval“ svým pokynem blatnické hoře předního, Bohem nadaného, architekta ing. Klaudia
Madlmayra, kterému kopec přímo učaroval.
Na jaře roku 1941 vytanula v mysli P. Šuránka touha rozšířit duchovní nosnost poutního místa na co nejdelší dobu. Konec léta minulého roku totiž
jasně ukázal, že věřící mají o bohoslužby zájem. Dokážou si udělat čas a na
kopec přijít. Byla tedy snaha spojit devítitýdenní pobožnost ke svatému Antonínu se mší svatou. P. Šuránek nám k tomu poznamenal: „Duchovní správa
v Blatnici nebyla zásadně proti tomu, ale byly překážky více rázu hospodářského. Odkud brát kněze a jak se o něho postarat? Kdyby byl místní kněz, nebylo
by překážek. Něco jiného by bylo o prázdninách, kdy P. Šuránek bývá doma.“
Tehdy se vynořila P. Šuránkovi myšlenka, že by během prázdnin byla
mše svatá sloužena v kapli každý den. Od tohoto nápadu byl už jen krok
k trvalému přechovávání Nejsvětější svátosti ve svatostánku a s tím i možnosti přebývání v sakristii kaple.
Blatnický farář nebyl proti, ale v dopise mu jasně napsal: „Přespání v sakristii
jistě je možné, ovšem ne příliš příjemné – je tam cítit hodně ztuchlinu.“
V pamětní knize P. Šuránek dále píše: „Po tomto dopise se jasně narýsovala
skutečnost: je třeba bývat nahoře – poznávat vůli Boží v modlitbách.“
Začátek července patří primicím novokněží. Onoho roku byl na kněze vysvěcen P. Josef Janík, rodák z Polešovic. P. Šuránek zde měl primiční kázání.
Při té příležitosti se seznámil se salesiány, kteří se usadili v nedalekém Ořechově.
Polešovickému faráři P. Martinu Horkému (rodákovi z Veselí nad Moravou)
se prý obličej rozzářil radostí, když se dozvěděl, že od 7. 7. má být trvale Pán
Ježíš „na kopečku“ a shlížet z něho na Polešovice a žehnat celému Slovácku.
P. Šuránek označil jeho zájem přímo za „zlatý“. P. Horký na dobu prázdnin
ochotně zapůjčil krásnou barokní monstranci a přislíbil návštěvu na kopci
i se salesiány a salesiánskými bohoslovci.
„Salesiáni slíbili modlitbu za milost vybudování poutního místa. Sv. Antonín
jim zase bude posílat „chléb“, který mu pro chudé dají věřící v kapli do pokladniček. Salesiáni jsou skutečně chudí – potřebují pomoci. Tato vzájemná podpora
přinese mnoho požehnání.“ zaznamenal na počátku léta P. Šuránek.
Na Antonínek přijel s P. Šuránkem i bohoslovec Josef Dvorok, který zde zůstal celé tři měsíce, a další bohoslovci je během prázdnin navštěvovali.

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2019
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Foto archiv souboru
Jejich působení bylo podle dobových zápisů skutečně pestré. Každý den ráno
byla v 7.00 sloužena mše svatá, nedělní až v 10.00.
Lidé, kteří přicházeli v neděli na bohoslužbu, zůstávali často i přes poledne, v trávě snědli skromný oběd a po odpoledním požehnání setrvali dlouho
v družných a přátelských rozhovorech.
Dotaz kramářů, jestli bude večer požehnání, byl jasným povelem. Konalo se
každý všední den v podvečer!
Pracovní dny byly věnovány turistům. „Kdo se objeví na kopci, stává se „farníkem“, třeba mu s láskou vyjít vstříc“, napsal P. Šuránek, a také tak činil. Spřátelili se např. s mladými trempy v lese, kteří jim nabídli polévku, a oni jim zase
na oplátku půjčili budík, aby neusnuli na stráži.
Foto: P. Múčka
Každý den přicházelo v průměru 20 lidí a vítalo je věčné světlo svatostánku,
ale i informační brožurky a obzvláště vlídné přijetí. Lidé se ptali po devocionáliích a pohlednicích. To byl impuls pro zavedení malého obchůdku v sakristii. Zboží dodala firma paní Máčalové, obchodnice a knihařky z Blatnice.
Na několik dnů je na kopci navštívil i P. A. Dominik, synovec P. Šuránka.
Mladý, před rokem vysvěcený, kněz přivezl s sebou i chlapce z chudších poměrů. Hoch zůstal delší dobu. Až do konce prázdnin ministroval, obstarával
nákupy, vedl obchůdek… a dokonce i vařil. Tak byli na kopci už tři „poustevníci“.
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Na ranní mše svaté docházely děti z přilehlých farností. P. Šuránek se jim
věnoval i mimo bohoslužbu a obdarovával je obrázky. Na kopec si našla cestu
i mládež. P. Šuránek zpovídal, vedl adorace… jako pastorační pomůcky dokázal využít i hvězdářský dalekohled. Podle slov pamětníků byla tato noční
neformální setkání s knězem velmi krásná a obohacující zvlášť pro mladou
generaci.
Foto: L.kontaktu
Fojtíková
Bydlení na kopci mělo i další velký význam. Díky bezprostřednímu
s poutníky a turisty se mohlo vyhovět jejich přáním a návrhům. Stálým pobytem byly více pozorovány jednotlivé předměty a samotný inventář kaple.
Snáze se usoudilo, co je potřeba upravit, opravit a třeba i odstranit. Všechny
změny byly předem promyšleny. Návrh byl přednesen obecní radě v Blatnici
a bylo požádáno o schválení na arcibiskupství. Pak byl o povolení zažádán
památkový úřad v Brně. V tu dobu byla například odstraněna dřevěná kazatelna, která rušila pohled na oltář i plastiku Poslední večeře. Usoudilo se, že
boční oltáře jsou vlastně jen jakési dřevěné podstavce pro sochy přenesené z
Blatnice a jsou „eldorádem“ myší.
Byla před nimi dlouhá cesta, aby se kaple mohla stát „drahokamem požehnaného Slovácka“, jak často zmiňoval P. Šuránek. S nalézanými úkoly rostla
i snaha, hledání cesty a prostředků. Veškerých úprav se ujal arch. Madlmayer.
Řemeslnických prací se chopili muži z Blatnice a Ostrožské Lhoty.
S povolenými úpravami se počkalo až do svátku Sedmibolestné Panny Marie,
kterému předcházelo svěcení biskupa ThDr. Stanislava Zely, rodáka z Dolních Nětčic. P. Šuránek jel do Olomouce a měl možnost několik minut před
svěcením s Mons. Zelou mluvit a prosil ho, aby při svém prvním biskupském
žehnání myslel i na kapli sv. Antonína. Ten jeho přání rád vyplnil. Ještě té
noci kráčel P. Šuránek po blátivé cestě na kopec s hřejivým pocitem v srdci a
požehnáním pro práci na Antonínku od nového pomocného biskupa Zely.
V neděli 21. 9., kdy už bylo vše upraveno a vchod na kazatelnu zvenku zazděn, přišla na mši svatou celá obecní rada z Blatnice. Po bohoslužbě se nechali P. Šuránkem znovu o jeho vizích informovat. Setkání proběhlo v poklidu. Téměř čtvrt roku byla na Antonínku každý den mše svatá, požehnání…
P. Šuránek a jeho pomocníci se věnovali poutníkům a všem příchozím. Bylo
vidět, že lidé mají zájem. Nikomu, natož samotné obci, tato skutečnost nijak
neuškodila. Tento fakt si určitě uvědomovala i obecní rada. Záznam o přátelské návštěvě P. Šuránek v pamětní knize zakončil těmito slovy: „Nejsme snílci.
Poznáme-li, že to není vůle Boží, necháme ihned všeho, ale je-li to vůle Boží,
neznáme překážek!“
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Před odjezdem do semináře na začátku akademického roku P. Šuránek píše:
„Ukončeno důležité období 7. 7.–30. 9. 1941, které zasáhlo hluboko do dějin
poutního místa ne tak jednotlivostmi, jako ověřením skutečnosti: Sv. Antonínek
je tak i ve všední dny navštěvován, že by trvalá správa byla plně odůvodněna.
Pohlédneme-li zpět, musíme obdivovat Boží dobrotu.“
V noci z 29. 9. na 30. 9. zažila obec jednu z nejtěžších nocí II. světové války.
Čtrnáct členů obecního zastupitelstva bylo zatčeno a vězněno v Brně, v Kounicových kolejích.
P. Šuránek se s bohoslovci za zatčené muže modlil. Po necelém měsíci, na
svátek Krista Krále, byli propuštěni. Jejich kroky vedly s vroucím díkem na
kopec, kde upevnili svá předsevzetí. P. Šuránek obdržel děkovný dopis a příslib spolupráce.
Mnohá srdce těchto mužů byla obměkčena. Jeden z nich později, když pomáhal na Antonínku, podal svědectví: „Tam jsme se zase naučili modlit.“
S blížícími se Vánocemi se P. Šuránek začal zaobírat myšlenkou na jejich
slavení na Antonínku. Blatnický farář jeho nápad nepodpořil pro chladno
v kapli a možné nachlazení lidí. O to hřejivější pocit musel určitě zakusit,
když se ho samotní lidé na bohoslužby v době vánoční ptali. Na sv. Silvestra
sloužil mši svatou P. Šuránek ve farním kostele v Blatnici. Po bohoslužbě,
když přál panu starostovi, se mu zmínil o noční adoraci mužů. Nápad byl
přijat s potěšením, ale přišel už moc pozdě. Při pěší cestě do O. Lhoty se P.
Šuránek a Stanislav Šuránek, bohoslovec 1. ročníku, stavili v kapli k soukromé adoraci. Po půlnoci zavřeli kapli a během sestupu do Lhoty oba uvažovali
o tom, jak by to bylo krásné, kdyby muži a jinoši zahajovali nový rok adorací
na kopci.
Pokračování příště
ask
Sepsáno na základě zápisků P. A. Šuránka

P. Zdeněk Stodůlka padesátník
I když se náš duchovní správce P. Zdeněk Stodůlka zařadil mezi padesátníky
už v lednu tohoto roku, za dar života bude společně s námi děkovat při mši
svaté v neděli 23. června 2019 ve 14 hodin v Blatnici pod Sv. Antonínkem.
Při této příležitosti mně dovolte osobní vzpomínku.
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Psal se rok 2001, když mě na obecním úřadě v Blatničce, kde jsem byla starostkou, navštívili farníci ze sousedního okresu s prosbou půjčení nádobí na významnou událost. Rodák z jejich obce bude mít primiční
mši a čekají hodně lidí, které bude třeba pohostit, a
nádobí se nedostává.
Pod správu OÚ v Blatničce patří i kulturní dům s veškerým kuchyňským vybavením. Do okolních obcí
jsme běžně půjčovali na různé kulturní akce nádobí,
ale protože se nám vracelo často poškozené, vydalo
zastupitelstvo obce zákaz půjčování. Jen malou chvilku jsem váhala, zda porušit ještě „čerstvé“ nařízení zastupitelstva obce. Ale pak jsem si uvědomila,
že kněze přece každý jednou potřebuje, vzala odpovědnost na sebe a nádobí
jsme zapůjčili.
Primiční mše jsem se tehdy neúčastnila a nezapamatovala jsem si ani
jméno novokněze, přestože jsem se dokonce setkala s jeho maminkou, když
nám osobně přijela poděkovat a vrátit zapůjčené nádobí. Vzpomínám si, že
jsem jí tehdy řekla, že poděkování si zasluhuje spíše ona, když v dnešní době
dokázala vychovat kněze.
Od této události uběhly 2 roky a v naší farnosti se začalo proslýchat,
že budeme mít nového kněze. O prázdninách roku 2003 se tak stalo. Když se
nám mladý kněz po krátkém přivítání před kostelem začal představovat, lehce mě zamrazilo. Řekl: „ I když mě neznáte, já vám musím už nyní poděkovat.
Já jsem měl z vaší obce na primice půjčené nádobí.“ A podruhé mě zamrazilo, když se zanedlouho konal v naší obci za jeho působení první pohřeb. Při
tom prvním pohřbu v Blatničce pochovával totiž mou maminku. Opět jsem
si uvědomila, že každý jednou potřebuje kněze.
J. Hrušková

Duše Slovácka
Ve dnech 26.–29. června jsou všichni srdečně zváni na Svatý Antonínek, kde
se společně budeme moci ztišit a načerpat sílu do dalších všedních dnů.
V letošním roce nás navštíví tři kněží. Otce arcibiskupa jistě dobře známe,
ale další jména pro nás mohou být neznámá. Proto si všechny tři trochu přibližme.
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P. Mgr. Jan Linhart * 1961

Pochází z Rychnova nad Kněžnou, teologii studoval v
Litoměřicích a na kněze pro královéhradeckou diecézi
byl vysvěcen v roce 1989. Působil v Novém Městě nad
Metují a Čáslavi. V letech 2002–2013 byl spirituálem Teologického konviktu v Olomouci. Nyní působí ve Skutči
a Předhradí. Současně je spirituálem pro kněze ve své
diecézi a spirituálem Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. Mezi jeho záliby patří i cestování do cizokrajných míst. Navštívil Peru, Bolívii, Libanon, Kyrgyzstán a
mnohé další.

Mons. Jan Graubner ⁎ 1948
Narodil se v Brně a mladá léta prožil ve Strážnici. Teologické studium a přípravu na kněžství prožil v Olomouci, kde ho formoval i P. A. Šuránek. V roce 1973
byl vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil ve Zlíně a
Valašských Kloboukách. Byl jmenován administrátorem farnosti Vizovice a odtud krátce spravoval i poutní místo Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic.
Papež Jan Pavel II. ho roku 1990 jmenoval pomocným
biskupem olomouckým. Olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským ho jmenoval Svatý otec 28. září 1992. Jako biskupské heslo si zvolil: „Co
vám řekne, učiňte.“ (Jan 2,5)

P. Antonín Klaret Dąbrowski, OFM ⁎ 1955
Pochází z Ostravy. Do Řádu menších bratrů – františkánů vstoupil tajně v době totality a věčné sliby složil
v roce 1982. Kněžské svěcení přijal v roce 1986. Působil v městech, kde se nachází komunity menších bratří – Liberec, Uh. Hradiště a Praha. Nyní opět slouží v
Uherském Hradišti a vykonává službu nemocničního
kaplana.
Za dob P. Šuránka se duchovních programů na Antonínku účastnila řada lidí
z přilehlých farností, ale i těch vzdálenějších. Navažme na své předky. Oni
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se dokázali vytrhnout z každodenní dřiny v hospodářství a přijít pěšky na
Antonínek pro duchovní osvěžení.
Třeba se nám podaří oprostit od starostí dnešní doby, vstát z pohodlných
křesel a přijet si na Antonínek odpočinout a duchovně se oblažit.
K účasti na duchovní obnově není potřeba se předem hlásit.

Pouze obědy a večeře je nutné si včas předem objednat:
E-mailem:
fablatnicepsa@ado.cz
Telefonicky:
734 384 671
Písemně:
Římskokatolická farnost Blatnice pod Sv. Antonínkem, Blatnice pod
Sv. Ant. č 27, 696 71

Program jednotlivých dnů je následující:
Středa 26. června

•   A tak zůstává víra, naděje a láska

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

přednáška 1. P. Jan Linhart
mše svatá, slouží P. Jan Linhart
večeře
adorace, vede P. Jan Linhart
beseda o exotických cestách

Čtvrtek 27. června

•   A tak zůstává víra, naděje a láska

8.45
9.30
11.00
12.30
15.00

modlitba růžence
přednáška 2. P. Jan Linhart
přednáška 3. P. Jan Linhart
oběd
přednáška 4. P. Jan Linhart
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17.00
18.00
19.00
20.00

mše svatá Mons. Jan Graubner
večeře
adorace, vede Mons. Jan Graubner
beseda s otcem arcibiskupem

Pátek 28. června

•   Ty dary jste dostali k tomu, abyste mohli být užiteční

8.45
9.30
11.00
12.30
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00

modlitba růžence
přednáška 1. Mons. Jan Graubner
přednáška 2. Mons. Jan Graubner
oběd
přednáška 3. Mons. Jan Graubner
mše svatá Mons. Jan Graubner
večeře
adorace, vede Mons. Jan Graubner
letní kino

Sobota 29. června

•   Cena kříže pro misie

8.45
9.30
11.00
12.30
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00

modlitba růžence
přednáška 1. P. Antonín Dabrowski
přednáška 2. P. Antonín Dabrowski
oběd
přednáška 3. P. Antonín Dabrowski
mše svatá, slouží P. Antonín Dabrowski
večeře
adorace, vede P. Antonín Dabrowski
letní kino
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Slavnostní odpoledne po poutích
Hlavní pouť bude patřit mladým hudebníkům ze SBMky

Na webu hudebního seskupení se můžeme dočíst: „SBM, tedy Schola brněnské mládeže. Jsme sbor zpěváků a hudebníků, kteří rádi chválí svým zpěvem
Boha, a to už od roku 2002.“
Mladé muzikanty můžeme znát i z TV Noe, protože za dobu své existence se
schola zúčastnila řady velkých i menších akcí, které televize odvysílala.
K nám na Svatý Antonínek přijedou v neděli 16. 6. Nejdříve nás hudebně doprovodí při mši svaté v 10.30 a odpoledne se můžeme od 14.30 těšit na jejich
koncertní vystoupení. Bylo by škoda nechat si ho ujít.

Petr Polanský - Člověk a víra

Dožínkové odpoledne ožije folklorem

Děkovná pouť letos připadá na 25. 8. Během bohoslužby děkujeme za úrodu
a přijatá dobrodiní. Odpoledne nám zpříjemní „Jahody“, které jsme poprosili
o představení: „V letošním roce oslaví ženský pěvecký sbor Jahoda 15. výročí
svého působení. Sbor má 10 členek, všechny krom jedné jsou rodačky z Kozojídek. Sbor zpívá především lidové písně, příležitostně zpívá na svatbách, křtech
či pohřbech. Pravidelně se účastní strážnického vinobraní, svým
zpěvem doprovází kulturní akce
v Kozojídkách či zpívá na veselských hodech, na vernisážích
Františka Pavlici nebo na jiných
folklórních akcích v regionu. Už
teď se těšíme, že posední srpnovou neděli prožijeme s vámi, na
Svatém Antonínku.“
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Svatodušní koncert
Vážení členové a příznivci Matice svatoantonínské, srdečně vás
zveme na Svatodušní koncert, který se na Antonínku bude konat
v neděli 9. 6. 2019 v 19.00.
Zazní díla z období od renesance až po současnost. Autory jsou
např. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Adam Michna z Otradovic, J. S. Bach, Miroslav Hromádka, Ceaser Franck, J. K. Vaňhal,
Jean-Marie Leclair a další.
Účinkovat budou:

Tres ex nobis (vokální trio)
Martin Janál a Marek Pavlica (housle)
Zdeněk Hanáček (varhany)

Vstupné 80 Kč, do 15 let zdarma.
Přijďte se na Antonínek zaposlouchat do krásné hudby.
Přijďte si vychutnat krásnou akustiku naší barokní kaple, kde kromě průvodního slova nebude nikdo uměle ozvučen.
V neposlední řadě přijďte načerpat darů Ducha Svatého.
Antonín Bogar

Úsměvné příhody z Antonínku
Je krásný den – všude, kam až oko z Antonínku dohlédne, září na polích žluté
lány řepky. Zkrátka žluto, žluto, žluto… Právě skončila mše svatá za kněze –  
P. JH vyšel ze sakristie, nadšeně se rozhlédl a zvolal: „No to je nádhera, samá
vatikánská vlajka!“
Strážce kaple

Díků není nikdy dost
Lidí, žen i mužů, bez kterých by poutní místo nemohlo fungovat, je celá řada
a stěží by je šlo všechny jednotlivě vyjmenovat. Stávající „parta pomocníků“
by určitě uvítala, kdyby onen zástup byl delší a oživen mladší generací a novými tvářemi. To vždycky dodá novou energii a chuť do práce☺
Poslední březnový týden se na Antonínku konal úklid v poutním areálu po
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zimních měsících. Propagace nebyla moc velká, ale přesto přišlo 22 brigádníků (někdo i vícekrát) z Hluku, Kozojídek, O. Lhoty, Kněždubu, Veselí, Blatnice, Blatničky…
Výsledek společného úsilí však nevydrží dlouho. Tráva roste, větve padají,
květiny po čase zvadnou, plevel nezažene ani sucho a pavouci spřádají své
sítě obdivuhodnou rychlostí! Na Antonínku je stále co udržovat, upravovat
a opravovat…

Každý, kdo přiloží pomocnou ruku, to dělá nad rámec svých povinností a
úkolů ve své domácnosti, rodině, farnosti…
Všem bez rozdílu patří upřímné „Pán Bůh zaplať“ a šuránkovské „Pán Bůh
nezůstane nikomu nic dlužen.“
Teprve po výtisku minulého čísla jsme se dozvěděli o úmrtí našich dvou
členů v roce 2018.
František Beníček, trvalý jáhen
František Pavka 			

Uherský Brod
Veselí nad Moravou

Odpočinutí věčně dej všem zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.

Vychází jako občasník.
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