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Kde se vzalo Betlémské světlo
Není to zbytečné?
Není to zbytečné, v době Vánoc,
které oplývají mnohými,
pomalu blednoucími symboly,
přicházet s něčím novým?
Není to podivné?
Není to podivné,
že stovky lidí věnují svůj čas
a námahu malému světýlku
zapálenému kdesi v Betlémě,
rozvážejí ho ve vlacích,
rozdávají na ulicích?
Není !
„To světlo ve tmě svítí
a tma je nepohltila“.
(Jan 1,5)

Vinšujeme vám
tento nastávající
nový rok,
všeho dobrého,
pokoja svatého
a po smrti království
nebeského.
Redakce
Foto: Lenka Fojtíková
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DUchovní slovo
Vánoční pozvání k chudobě
Při mši svaté o slavnosti Narození Páně „v noci“ se čte evangelium z druhé kapitoly sv. Lukáše (Lk 2, 1-14). Slyšíme v něm o Ježíšově narození v chudobě v Davidově městě. A potom o zvěstování této zprávy pastýřům, chudým
lidem tehdejší doby, žijícím na okraji společnosti.
Chudoba provází Ježíše po celý jeho další život. Vzpomeňme na rychlý
útěk do Egypta a vyhnanství v cizí zemi. Vzpomeňme, jak při veřejném působení zakoušel hlad, jak neměl ani dvě mince na zaplacení chrámové daně.
Zatímco lišky mají doupata a ptáci hnízda, on nemá, kam by hlavu složil.
A nakonec ani nemá místo, kde by mohl zemřít: visí nahý mezi nebem a zemí
na kříži.
On sám učinil chudobu podmínkou svého následování: „Žádný z vás,
kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem“ (Lk 14,23). Církev si na 2. vatikánském koncilu uvědomila, že pro splnění svého misijního poslání chudobu nutně potřebuje: „Jako Kristus vykonal dílo vykoupení
v chudobě a pronásledování, tak je i církev povolána vydat se toutéž cestou,
aby lidem zprostředkovala plody spásy“ (LG 8).
Vydejme se i my na cestu chudoby, kterou náš Pán prohlásil za blahoslavenou: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“ (Mt
5,3). Můžeme sice vlastnit věci, ale nesmíme k nim být připoutáni. Můžeme
usilovat o pozemská dobra a využívat je – ne však jako cíl, nýbrž jako prostředek ke službě Bohu. Staňme se pány časných věcí, ne jejich otroky.
Chudoba, odpoutanost od věcí, vyžaduje námahu. Může se projevovat
velkodušnou almužnou. Nebo tím, že se obejdu bez nadbytečných věcí. Že
přemáhám sklony k blahobytu a pohodlí. Že nemusím mít všechno jako
ostatní... V osobních potřebách budu skromný. Nebudu zbytečně utrácet.
Rád se zapojím do uskutečňování dobrých skutků. Nepohodlí a nedostatek
prostředků budu snášet s radostí. Budu více myslet na druhé (budu užívat
věcí tak, aby bylo co nabídnout druhým).
Mezi Božími přáteli najdeme mnoho povzbuzení k vytrvalosti na této
cestě. Tak například sv. Klára píše v dopise svaté Anežce České: „Vždyť jsi
pohrdla důstojností pozemského království, nestála jsi o nabídku sňatku s
císařem, vyvolila sis cestu svaté chudoby a s velkou pokorou a vroucí láskou
jsi šla za tím, který si tě vybral za svou nevěstu.“
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Vyprošujme si tuto ctnost třeba slovy přímluv z vánočního breviáře: „
Králi všeho tvorstva, pastýři tě nalezli zavinutého v plenkách. Veď nás, ať
ochotně následujeme tvou chudobu a prostotu!“
						
P. Václav Vrba, Mons.
děkan Veselí n. Moravou
(Mnoho myšlenek jsem převzal z knihy F. Fernández-Carvajal, Rozmluvy s Bohem,
Paulínky 2011, s. 225-231).

P. Špaček vzpomínal při Dušičkové pouti
na P. Antonína Šuránka
Na Dušičkovou pouť přišlo na Antonínek v sobotním podvečeru okolo
stovky lidí. Mši svatou sloužil farář ze Ždánic P. Michal Špaček. V kázání
mimo jiné řekl: "Už od dětství jsem slýchával, že utrpení tohoto času se nedá
srovnat s budoucí slávou, která se na nás zjeví. Jsme tedy na cestě do Boží
náruče, cítíme, že nás přitahuje. A my se dáváme vést jeho Svatým Duchem.
Přechod k Pánu znamená opustit tento známý svět a potom vykročit vstříc
věčnosti. Víme sami dobře, kolikrát dozráváme díky bolesti. Bolest dokáže
vytvořit v srdci až závratné hloubky. V souvislosti s našimi zesnulými myslíme často na očistnou sílu bolesti. Jen nesmíme zapomenout, že především
co očišťuje a proměňuje, je láska.
Ani ta největší radost na světě
se nedá přirovnat k malé obyčejné radosti člověka, který se očišťuje na věčnosti. Stejně tak ani ta
největší bolest tady na světě není
tak hrozná, jako ta nejmenší bolest očišťujících se duší na věčnosti."
Kazatel dále prozradil, že se
při studiích v semináři setkal s P. Antonínem Šuránkem, který byl dva roky
jeho spirituálem. Díky němu se také poprvé dostal v roce 1969 na Antonínek. Ještě předtím ale o tomto knězi slyšel už v Třebíči u kapucínů, v jejichž
farnosti vyrůstal.
"Byli s otcem Antonínem intervenováni na Želivě¨. Byli to samí velmi vzácní
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a opravdoví řeholníci. Jeden z nich mně před odchodem do semináře o otci
Šuránkovi řekl, že je to více než stoprocentní člověk. Mohu říct, že když jsem
ho pak sám poznal, tak měl pravdu. Nesl stejné zkoušky a úkoly jako ostatní
kněží, ale on byl více než stoprocentní. Dar, aby formoval lidi na jejich cestě
k duchovnímu povolání, více než stonásobně zúročil. Byla v něm prostě mimořádná síla Božího ducha," řekl P. Špaček a pokračoval ve vzpomínání na
svého spirituála.
"Otec Šuránek říkával: „Když vidíte chyby druhých, zkuste víc vyzvednou, co
je na nich ušlechtilého a dobrého. Pokud už byste nemohli říct nic, myslete
na to, že i Petrův stín uzdravoval. I dotekem našich blízkých jsme v Božích
plánech uzdravováni. Třeba v okamžiku, kdy se v nás ozve věta: Takový být
nechci! Otec Antonín nám ale také připomínal, abychom jenom nikdy neříkali: Takový bych nikdy nebyl, to bych nikdy neřekl, neudělal.... To by totiž
byla pýcha a ta předchází pád. Ve slovech: Takový být nechci, je ale rozhodnutí a touha po Boží pomoci. I takhle můžeme na naše blízké zesnulé myslet,"
připomněl kazatel.
Jak už bývá při Dušičkové pouti zvykem, na závěr následovala pobožnost
Křížové cesty se světelným průvodem. Také pobožnost vedl P. Špaček a vypomáhal mu jáhen Jiří Smolek z Litoměřic.
POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ

Text a foto: Lenka Fojtíková

Kázání Mons. Josefa Hrdličky, biskupa, v kostele sv. Jakuba
v Ostrožské Lhotě, při pouti kněží
8. 11. 2011
Ve farním kostele sv. Jakuba v Ostrožské Lhotě se dnes sešlo šestnáct kněží
v čele s olomouckým biskupem Mons. Josefem Hrdličkou, aby spolu s ostatními věřícími vzpomněli na P. Antonína Šuránka. Tento rodák z Ostrožské
Lhoty totiž zemřel 3. listopadu 1982, proto si v období dušiček věřící připomínají jeho úmrtí.
"Teď se v církvi často mluví o syndromu vyhoření. Dělají se na toto téma
přednášky, semináře, psychologické rozbory. Proč tak často vidíme třeba
kněze, vzdělané teology, hořící jedince, kteří najednou zhasnou, ocitnou se v
krizi, na mělčině, končí, vyhoří, opustí své povolání. Je samozřejmě důležité
zkoumat, co vede k těmto koncům. Stanovit diagnózu, co k tomu vedlo, ale
ještě neznamená najít lék k překonání nemoci. P. Šuránek byl ztělesněním
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jiného, opačného syndromu. Ne vyhoření, ale stálého zapalování, planutí, živení plamene lásky a služby. Ten, kdo hoří a plane Bohem, ten nevyhoří a nevydoutná. Shoří a vyhasne jen to, kde je plamen z člověka. Může být křesťan
i kněz či kdokoliv z nás, kdo do povolání vnáší plamen sebe samého. Své sebejistoty, svých schopností, touhu vyniknout, něco dokázat, předvést se, upozornit na sebe... Říká se tomu mít ambice. Toto samo o sobě je nebezpečné.
Tento lidský plamen zákonitě dohoří a dříve nebo později vyhasne. Jen hořet
Bohem znamená hřát a svítit bez konce, stále a navěky. Neustále máme v
sobě tento Boží plamen živit modlitbou, rozjímáním Božího slova, adorací a
především svátostí Eucharistie a svátostí smíření. „Podívejme se na velké

světce. I po staletích jejich plamen stále hoří. Otec Antonín také svítil
takovým silným plamenem... I on prošel různými boji a zápasy,kterými se ale probojoval, protrpěl a promiloval k ještě větší lásce....," řekl
mimo jiné olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička.

Po mši svaté následovala adorace a poté se všichni přesunuli na nedaleký
hřbitov, kde setkání uzavřela modlitba u kněžského hrobu, kam bylo před
devětadvaceti lety uloženo tělo P. Šuránka. Do Ostrožské Lhoty přijel i čtyřiaosmdesátiletý P. Alois Kotek, který se s otcem Šuránkem osobně znal. Po jeho
smrti pak sepsal z Šuránkovy pozůstalosti spoustu knih, vzpomínek a brožur.
"Vždy jsem se snažil o co největší autentičnost, abych nijak nezkreslil myšlenky otce Šuránka," řekl stařičký kněz, který byl v padesátých letech zavřen
v kriminále. Letos je tomu přesně šedesát let, co ho komunisté poslali na pět
let za mříže. P. Kotek ještě stále slouží ve Vrchoslavicích na Hané.

Text a foto: Lenka Fojtíková
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Okénko do návštěvní knihy kaple Sv. Antonína.
Že je kaple Sv. Antonína stále oblíbeným poutním místem, dokazuje návštěvní kniha. V roce 2011 popsali její návštěvníci 124 stránek. Návštěvníci
z blízka i z dáli, věřící i nevěřící, svorně chválí překrásnou výzdobu a ochotu
strážců kaple. Přijíždějí rodiče s dětmi i prarodiče s vnoučaty. Lidé se vracejí
na místo svého mládí a chválí všechny, kteří mají zásluhu na udržování a
zvelebování kaple i venkovních prostor. Mnozí prosí Sv. Antonína o ochranu
a požehnání. Jiní děkují za vyslyšené prosby. Přijíždějí organizované zájezdy, cyklisté individuálně i na společné cyklopoutě. Zastavují se zde náhodní
poutníci, kteří jsou okouzleni nádherným místem. Jeden z nich zapsal: I když
jsem nevěřící, věřím.
Pár záznamů z této knihy:
7. 2. napsal 8-letý Pepíno: Moc se mi tu líbí, jsem tu už po druhé a užívám si
to opět.
5. 4. Pán je velmi dobrý, milostivý a milosrdný, neboť tolik dobrého, co nás
dnes na pouti potkalo, může dát jen On ve své velikosti, dobrotě a lásce. Poutníci z olomoucké a královehradecké diecéze
17. 4. na Květnou neděli doputovalo 60 farníků z Ostrožské Lhoty, kteří polní
cestou, po které chodil na kopec i P. Šuránek, rozjímali nad texty jeho křížové
cesty.
10. 6. přijelo 37 dětí ze ZŠ Velký Ořechov, které navštěvují náboženství, s Otcem Martinem. Spolu s nimi přijela paní katechetka, p. ředitelka a p. zástupkyně řed. školy: Velmi nás potěšilo pěkné přivítání, poskytnutí skvělého zázemí
a pomoc při uskutečnění našich aktivit v kapli i jejím okolí. Byl to pro nás pro
všechny krásný zážitek a za vše moc děkujeme.
12. 6. se zde uskutečnila duchovní obnova s Otcem Felixem OFM Cap.
23. 8. akademický sochař Otmar Oliva a jeho synové nainstalovali na boční
zeď kaple pamětní desku malíři Jožovi Úprkovi.
9. 10. přijeli bohoslovci kněžského semináře sv. Františka Xaverského v Banské Bystrici.
A na závěr zápis P. Antonína Bachana, který na Antonínek připutoval několikrát do roka Ať Bůh žehná tomuto krásnému místu, kde je uctíván velký
přímluvce Sv. Antonín, a na jeho přímluvu ať chrání letošní úrodu, plody révy,
která zraje na tomto požehnaném vrchu.
O nalezení víry, největšího daru, jaký člověk má, pokoje v rodinách, v národě
i ve světě prosí a žehná P. Antonín Bachan, Klatovy.
Eliška Pospíšilová
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NAŠI JUBILANTI
85 let
Ludmila Trněná
František Marek
Antonín Šuránek
Alžběta Hálková
Marie Trtková
Anna Richrová
Justína Krhovská
Anežka Tomamcová
Antonín Čápek
Josef Svízela
Ludmila Lamborová

Blatnice pod Sv. Antonínkem
Blatnička
Ostrožská Lhota
Žeraviny
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Nivnice
Moravský Písek
Doubravy
Kaňovice

9O let
Antonie Solaříková
Anna Chudíková
Božena Maštková
Jindřich Mořický
Růžena Jurásková

Kozojídky
Vnorovy
Dolní Němčí
Hluk
Ostrožská Nová Ves

Našim milým jubilantům přejeme do dalších let
mnoho Božích milostí a požehnání.
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Zemřelí členové Matice svatoantonínské

Všechno vlož tiše do věčných rukou Božích,
štěstí i bolest, začátek i konec
Zemřelí členové matice svatoantonínské
za období od 25. října 2010 do 25. října 2011

Boršice u Blatnice Anna Češíková
Dolní Němčí
Justína Krhovská
Jan Matůš
nivnice
marie Bártková
marie Bršlicová
marie trtková
ostrožská lhota Antonín Dobřecký
antonín Dominik
ostrožská n. ves anna Kusáková
marie Šálková
Prostějov
marie Šuránková
strážnice
Josef Buček
vacenovice
Jan Dobeš
Vlčnov
Božena Dačíková
marie Podškubková

Ve svých modlitbách vzpomeňme na naše zemřelé kněze
P. Antonína Dominika a P. Miroslava Bachana
Odpočinutí věčné dej jim Pane a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji
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NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Kristův pokoj, radost a Boží požehnání ať všechny členy Matice, čtenáře
Poutníka i všechny svatoantonínské přátele, ctitele sv. Antonína a P.Šuránka,
provází po celý rok 2012. Děkuji všem, kteří v uplynulém roce svým zájmem,
pracovním nasazením, modlitbou i dary přispěli ke zvelebení našeho poutního místa. Na začátku tohoto nového roku
vás opět prosím o pomoc při získávání nových členů, jsou také vítány jakékoliv náměty a připomínky k budování u Svatého Antonínka. Zachovejte nám
přízeň a nezapomínejte na nás ve svých modlitbách.
Za výbor Matice Marie Špirudová

Oznamy Matice
Stručný přehled programů výborových schůzí MS v roce 2011
 V roce 2012 vzpomeneme 110. výročí narození a 30.výročí úmrtí P. Šuránka. VH by mohla být opět v Ostr. Lhotě. Pozvat P. Klimoviče a P. Vyhnálka. Termín 27. 5. 2012 odpoledne.
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 Pan Oldřich Graubner téměř po patnácti letech odstoupil z výboru MS.
 VH - Matice velehradská pořádá VH v neděli, ráno je mše svatá a VH se
koná odpoledne. Zkusíme to také, ještě se musí zkonzultovat s P. Stodůlkou termín - 15. 5. 2011. VH by začala mší svatou v 14:30 hod.
 Zájezd - bude se konat 6. srpna 2011 do rakouského Falkensteinu. Podrobnosti k poutnímu zájezdu budou upřesněny na další schůzi výboru.
 O aktualizaci internetových stránek se bude starat paní E. Pospíšilová.
 Potvrzena duchovní obnova v r. 2012 s biskupem Hrdličkou. Jsou dva termíny, které se upřesní - M. Špirudová
 Požadavek na P. Stodůlku - zákaz vodění psů do venkovního liturgického
prostoru – p. Špirudová. Odpověď – je to technický problém
 Valná hromada: 15.5. v 14.30 hod., mše sv. v Ostr. Lhotě, hlavní celebrant
P. Reif. Po mši modlitba u hrobu P. Šuránka a následně valná hromada
v pastoračním domě P. Šuránka.
 Duchovní obnova na Antonínku - 10. 6 . - 12. 6. vede Felix Ján Tkáč, OFM
Cap z Bratislavy, téma: Křest. Bližší informace budou v Poutníku. Členové
výboru pomohou zajistit větší propagaci. Návrh na zveřejnění v KT. Pro
vzdálenější zájemce možnost ubytování.
 Udělení Bílé růže panu F. Vyskočilovi a in memoriam paní M. Šuránkové.
Informovat její dceru bude p. Budinská.

 3. 6. 2012 pouť MS, 17. 6. hl. pouť, 1. 7. pouť Sv. Petra a Pavla.

 Žádost o příspěvek 35 tis. na zabezpečení kaple a jejího okolí proti neustálým krádežím. Členy výboru schváleno.

 Duchovní obnova na Velehradě - zúčastnilo se 50 věřících, z toho 30 členů
MS. Všichni byli velmi spokojeni. Na příští rok byl osloven Mons. Hrdlička. Duchovní obnova by se měla konat od 24. – 26. 2. 2012.

 Návrh na zbudování Božího hrobu ve valu na konci křížové cesty. Nad
Božím hrobem bude umístěna socha vzkříšeného Krista, dívajícího se
směrem ke kapli a tím propojen celý areál poutního místa.

 Parkoviště – pan starosta Hanák má problém zavézt písemnosti ke schválení na MěÚ ve Veselí nad Mor.

Miloš Fojtík

 Internetové stránky jsou vylepšeny.
 P. Peňáz a pan Petr Hudec (M. velehradská) chtějí prodloužit poutní stezku z Velehradu na Antonínek.
 V roce 2012 navrhuje výbor MS na ocenění Bílá růže in memoriam
P. Dominika a Josefa Petratura z Blatnice pod Sv. Ant.

Důvěrníkům – prosíme vás, dejte do pořádku seznamy členů s důrazem

na rok narozeni u každého z nich (pro rubriku Naši jubilanti). Případné změny nahlaste p. Špirudové.
Dbejte prosím ve svých farnostech o zařazení do přímluv při mši svaté prosbu o blahořečení P. Šuránka a ostatních Božích služebníků aspoň jedenkrát
v týdnu.
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Postní duchovní obnova
Letošní postní duchovní obnovu v poutním domě Stojanov povede P. Petr
Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci. Začátek v pátek 2. března v 18.00
hod., ukončení v neděli 4. března obědem.
Strava a ubytování na celý pobyt:
jednolůžkový pokoj				840,-Kč
dvoulůžkový pokoj				780,-Kč
jednolůžkový pokoj s příslušenstvím		
980,-Kč
dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím		
880,-Kč
Zájemci se mohou nahlásit sami, nebo také prostřednictvím svých důvěrníků, na tyto adresy: Marie Špirudová, Kozojídky 122, tel. 518 327 436, mob.
724 240 905, 739 617 124
ŘK duchovní správa Stojanov, Velehrad, tel. 572 571 531

Postní zamyšlení
Když se zamýšlíme nad smyslem Velikonoc, který chápeme ve dvou důležitých rozměrech, mluvíme o vyšším rozměru Velikonoc jako o rozměru
určitého smyslu a pokorné cesty k radostnému cíli. V radostném rozměru
Velikonoc spatřujeme jasnou výzvu či motiv vykročení do nového duchovního rozjezdu.
Augustiniánský duchovní Tomáš Kempenský jednou řekl, že Pán Ježíš má
mnoho těch, kteří s ním chtějí sedět za stolem, ale málo těch, kteří by byli
odhodláni jít za Ním cestou křížovou. V minulosti žilo mnoho velikánů, kteří
nemluvili mnoho o bolesti a utrpení, ale celým svým životem nám ukázali,
jak důležité je umět nést a přijímat utrpení jako dar od Pána. Za vznešený
vzor trpitele připomeňme pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana,
jenž mohl dík pronásledování ze strany komunistického režimu ve své diecézi působit jen poměrně krátce. Svou pozemskou cestou ukázal, že tajemství
utrpení, které náleží k lidskému životu stejně jako modlitba a práce, nám
otevírá další duchovní rozměr, a obohacuje a posiluje tak naši víru. Nejlépe
však chápe utrpení Pán Ježíš. Je to právě On, jejž právem nazýváme mužem
bolesti. Jeho život byl samá chudoba, bída, namáhavá práce, nebezpečí, konečně zrada, potupa a smrt. On všechny tyto skutečnosti přijímal s nesmírnou pokorou a láskou. A právě tím vykonal největší dílo: vykoupení lidstva.
Čtyřicetidenní postní doba, která začíná Popeleční středou, je přípravou
na Velikonoce. O Velikonocích si připomínáme Kristovy poslední chvíle
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s apoštoly, smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Kristovo zmrtvýchvstání je základní a nejdůležitější událostí v dějinách spásy, proto je jeho oslava nejvýznamnějším svátkem v životě církve.
I výše zmíněný arcibiskup Beran zanechal po sobě jeden odkaz: je možné
být dobrý člověk, žít v nejkrutější totalitě dějin, a přitom se nenechat zlomit
a vždy zůstat s Pánem. Vnímám to jako velkou motivaci, abychom z tohoto
odkazu žili a uměli ho i správně vyložit.
Přeji každému z nás, aby Kristovo velikonoční vítězství bylo pro nás tím
radostným rozměrem.
Dalibor Zeman

Napsala nám ...
Chvála Kristu!
Důstojný otče! Srdečně Vás zdraví poutnice Marie z farnosti, která leží
na úpatí Českomoravské vysočiny a je vzdálená od Vaší farnosti více než 100
km. Zúčastnila jsem se letos s rodinou po čtyřiceti letech Děkovné dožínkové pouti. Mám na toto poutní místo milou vzpomínku již od mládí, kdy
jsem se ve svých devatenácti letech vydala na tuto pouť s maminkou vlakem.
Bylo to v roce 1970, rok po svěcení zvonů v našem kostele sv. Václava. Na
tuto slavnost vyšívaly antipendia ženy z Hroznové Lhoty. Objednala to paní z
Blatnice a maminka jí chtěla za to osobně poděkovat. V mládí člověk všechno
silně prožívá a tak i ve mně tato pouť zanechala nesmazatelné vzpomínky a
duchovní zážitky. Snad že na mě zapůsobila zvláštní obrazová výzdoba kaple
sv. Antonína, krása krojů v průvodě, kterého jsme se zúčastnily, krása bohoslužby i přírody v okolí či skromný oběd na louce poblíž kaple. A snad i obtíže
při cestování. Spaly jsme totiž v čekárně na brněnském nádraží a jely prvním
ranním vlakem. To vše se navždy zapsalo do mé duše. Mám sice ráda známá
poutní místa jako Velehrad, Hostýn či Žarošice, ale Antonínek má zvláštní
kouzlo právě tím, že je to poutní místo malé a proto milé.
Důvod mého psaní je ještě dvojí. Především Vám chci, otče, poděkovat za
nádhernou slavnost v krásném prostředí areálu na Antonínku, jehož vybudování jako správce farnosti máte jistě "na svědomí". Vím, co to obnáší, sama
jsem se před lety zapojila do zajišťování generální opravy našeho kostela sv.
Václava, který je z 12. století. Tedy jako zaměstnanec obecního úřadu papírováním, vedením účtů a psaním žádostí. Nyní jsem již sedmý rok v invalidním
důchodu, na invalidním vozíku a tak jsem ocenila bezbariérový přístup do
kaple, sociální zázemí a moji blízcí možnost přinést si lavičku ke mši svaté.

14

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ

Interiér kaple sv. Antonína

S tím jsem se tedy ještě nikde nesetkala. Krása nového oltáře, krásný průvod
krojovaných, promluva otce arcibiskupa, překrásná výzdoba z plodů země,
přímluvy i nesení darů - to vše ve mně zanechá vzpomínky na hodně dlouho!
A zvlášť mě potěšilo odhalení pamětní desky Jožovi Uprkovi, velmi zdařilého
díla mistra Olivy. Obraz Vánoce od Joži Uprky, malíře modlícího se slováckého lidu, máme na čelní stěně v obývacím pokoji. Je to dědictví po prastrýčkovi, který byl farářem v Mikulčicích a osobně se prý s malířem znal. Radost
mi udělala i účast jeho pravnučky Magdalény Múčkové, jejíž pěkné folklórní
pořady sleduji na TV Noe. Máte na Moravském Slovácku šikovné lidičky!
A vaše farnost je jistě také živá. Na webu jsem si prohlédla fotky, opravený
kostel sv. Ondřeje se skví v nové kráse. Snad jsem ve vašem krásném kraji
nebyla naposled a uvidím to i ve skutečnosti.
Věřím v sílu působení poutního místa, ale hlavně v sílu modlitby, na kterou nejsem sama. Pomáhá mi společenství Mariiných sester ze Schönstattského hnutí, kde jsem členkou ligy maminek. Úmluva lásky s Pannou Marií
mi pomáhá nést obtíže nemoci a v těžkých životních situacích. Vše dáváme
Panně Marii na tzv. kapitál milostí, stáváme se jejími nástroji, aby mohla naši
oběť použít tam, kde je jí nejvíc potřeba. A každá máme svůj osobní ideál mým je oběť a modlitba za kněze, mládež a nová duchovní povolání. A teď
se dostávám k druhému důvodu mého psaní. Trápí mne, že můj prastrýček
kněz, který zemřel koncem 2. sv. války, byl posledním knězem z naší obce
a to je smutné. Na Proglasu jsem koncem srpna vyslechla reprízu pořadu,
který se týkal modliteb na Antonínku za kněze a nová kněžská povolání. Tato
myšlenka se mi zalíbila, vím, jak je potřebná nejen modlitba, ale i oběti. A tak
se s mojí devadesátiletou maminkou spojujeme v modlitbě s Vaším společenstvím o prvních útercích na Blatnické hoře.
Otče, přeji Vám hodně Božího požehnání při Vašem náročném povolání,
pevné zdraví, hojnost darů Ducha sv. a ochranu od Matky Boží.
S úctou poutnice Marie

Psáno dne 8. 10. 2011
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