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PŘÍMLUVA O SVATOŘEČENÍ

Všemohoucí věčný Bože,
s Tvou pomocí i slabý člověk
může dosáhnout hrdinské
odvahy.
Děkujeme Ti za vzor života
arcibiskupa Stojana, kněží
Šuránka a Stuchlého i Aničky Zelíkové. Dej, abychom
je mohli uctívat jako svaté a pomáhej nám na jejich
přímluvu překonávat všechny životní těžkosti.
K Sv. Antonínkovi
Když ve světě tolik bolu, když v duši smutek mám, můj svatý Antonínku, k tobě se
utíkám.
Ty víš, co kdo kde ztratil, ty vracíš srdci klid, ty vracíš víru v Boha, ty umíš potěšit.
Kdo ztratil svoje zdraví, ó navrať mu ho zas, kdo ztratil víru v Boha, ó navrať mu ji zas.
Za málo lásky v lidu je málo víry jen, ó navrať mu ji v duši a bude spokojen.
Když celý svět je chorý a celý národ tvůj, za návrat, uzdravení, u Boha oroduj!

P. Antonín Šuránek
Drazí členové Matice svatoantonínské
a všichni ctitelé svatého Antonína a P. Šuránka.
Zahájili jsme nový občanský rok. Děkujme Pánu Bohu za vše, co nám přinesl
ten uplynulý a prosme o mír v našich rodinách, v naší vlasti a v celém světě.
Přejeme všem čtenářům, aby je přátelství s Kristem, pokoj a láska provázela
nejen po celý Rok víry, oslav jubilea příchodu našich věrozvěstů na Moravu,
ale po všechny dny roku 2013.
Výbor Matice svatoantonínské a redakce
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DUchovní slovo
Milí čtenáři časopisu Poutník.
Ze stále narůstajícího počtu členů Matice svatoantonínské vyplývá zájem
o poutní místo Svatý Antonínek.
Na začátku roku Vás chci prostřednictvím tohoto článku pozdravit. Rád bych
se s Vámi se všemi sešel a popřál Vám osobně. To ale není možné, proto využívám tuto možnost.
Na prvním místě bych chtěl poděkovat všem dobrodincům i těm, kdo nesou
rozvoj našeho milovaného Antonínku ve svých modlitbách.
Oslavili jsme narození našeho Spasitele Ježíše Krista. Všem proto přeji, abyste
onu vánoční radost přenesli do všedních obyčejných dnů roku nového. Aby
Vaše trápení a chmury prozářilo světlo narozeného Spasitele a svítilo Vám
do každého dne roku 2013. Zároveň Vám velmi přeji, abyste tuto radostnou
zvěst dokázali ve svých životech nést a předávat dál druhým lidem.
Kde by v našem svědectví chyběla pravdivá, přesvědčivá, nepředstíraná,
zvoucí, vyzařující a doslova nakažlivá radost, tam by se slůvko evangelizace
změnilo v pouhý zamlžený program, v cizí slovo...
Když uvažujeme o pojmu radost v dnešním světě, myslí se tím většinou
zábava. Cílem je bavit se. Lidské srdce ale touží po skutečné radosti... I my
můžeme na prahu nového roku přehodnotit sami v sobě hodnotu radosti
z Boha. Radosti ze života. Radosti ze všeho, co přichází, protože všechno, úplně všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Dokonce i to, co je
těžké a bolestné, náš Pán proměňuje v sladké a únosné břemeno. Zkoumejme
přítomnost radosti ve své duši, v manželském vztahu, v životě vlastní rodiny,
ve vztahu rodičů a dětí, v životě farnosti. Radost je vždy jakýmsi barometrem
pravosti našeho života, jeho kvality a správného zaměření.
Tam, kde chybí radost, je duše nemocná a potřebuje lék. Ten můžeme okamžitě přijmout ve ztišení modlitby, v probuzené jistotě, že Pán je nám blízko,
že nás slyší, že nemusíme mít o nic starost.
Přeji Vám, abyste vše, co bude v letošním roce přicházet do Vašich životů,
uměli s důvěrou předkládat Bohu a věřili, že se o Vás dobře postará. A na
závěr Vám přeji, abyste znovu a znovu dokázali plně využívat infuze mocné
síly svátosti smíření, svatého přijímání a adorace
Do nového roku Vám ze srdce žehná P. Zdeněk Stodůlka, blatnický farář
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V Ostrožské Lhotě vzpomínali s arcibiskupem
Graubnerem na místního rodáka P. Antonína Šuránka
Když jsem jel v úterý 6. listopadu k lhotskému kostelu, neměl jsem šanci
v jeho okolí zaparkovat, všude bylo tolik aut, jako už velmi dlouhou dobu ne.
Připomnělo mi to dobu před 30 lety, i tehdy bylo kolem kostela a všude po
Lhotě mnoho aut a ještě mnohem a mnohem více lidí.
Tehdy i teď se přitom sešli kvůli stejnému člověku - Lhoťanovi, zdánlivě obyčejnému chlapíkovi z vesnice, který právě odtud vyšel na svou cestu životem,
aby se nakonec dočkal takového uznání jako málokdo jiný široko daleko.
Skoro nic k tomu přitom zdánlivě nepotřeboval, vlastně jen a pouze kněžské
roucho, nějaké ty boty, prachoobyčejné oblečení a nic víc. Tedy, zdánlivě. Potom už "jen" horu skromnosti, odříkání, náročnosti k sobě i druhým, důslednosti, statečnosti - a to se ví, také naprostou oddanost své víře.
Když P. Antonín Šuránek před 30 lety zemřel, loučily se s ním v lhotském kostele davy lidí, navzdory době a mocipánům, kteří ho pronásledovali většinu
života. A lidé na něj nezapomněli ani v tomto týdnu, kdy ve stejném kostele
sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner vzpomínkovou bohoslužbu. Bylo
by toho mnoho, o čem by šlo v souvislosti s touto bohoslužbou, arcibiskupem
Graubnerem či P. Šuránkem psát. Mě vždycky ze všeho nejvíc ohromovala
skromnost tohoto člověka a tvrdost vůči sobě až do morku kostí. V tomto
i v mnohém dalším může být pro mnohé dnešní kněze, a pochopitelně nejen pro ně, vzorem největším. Nebo jeho odhodlání pracovat v kamenolomu
poté, co mu komunistická moc zakázala působit v kněžské službě. Odhodlání, které vedlo k tomu, že se snažil být i v takových přetěžkých podmínkách
tím nejpoctivějším, což je - měřeno dnešníma očima - něco neskutečného a
nepochopitelného.
Na toto a další jsem myslel při úterní bohoslužbě, myslel jsem také na nedávnou rozmluvu s mladíkem, který chce sloužit jako kněz, ale téměř nikde se
nesetkává s pochopením. - „Co bys mně poradil?” ptal se mě před několika
dny a já sám nečekal, jak moc je pro mě tato otázka složitá. Jsem přesvědčený,
že být knězem je povolání nesmírně smysluplné a potřebné, jsem o tom prostě přesvědčený a kašlu v tomto na odlišné názory většiny "veřejnosti", zároveň
jsem ale nevěděl: říci onomu mladíkovi, jak je to nádherné mít vlastní děti,
pozorovat je od první vteřiny, co přijdou na svět, žasnout nad tím, z kolika
fantastických okamžiků se skládá každý krůček takového človíčka? Říci mu
toto všechno a způsobit mu ještě větší pochybnosti či útrapy?
Vzpomněl jsem si na něj, když byla řeč o P. Šuránkovi a říkal si sám sobě: třeba právě tento kněz bude pro onoho mladíka tou správnou směrovkou, třeba
si řekne, ano, chci být jako Šuránek, jeho příklad mě pozvedl. Ano, vždyť i
nám jeho život v mnohém může dodnes sloužit jako obzor, ke kterému bychom měli vzhlížet.
Radek Bartoníček, převzato a zkráceno
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Členové Matice svatoantonínské, kteří v roce 2012
oslavili svá životní jubilea
90 let :
Marie Kotková Radějov
85 let :
Štepán Vašíček		 Blatnice pod S. Antonínkem
Marie Sidonová		 Blatnička
Božena Páčová		 Ostrožská Lhota
Marie Adamcová		 Strážnice
Ludmila Ticháčková 		 Zarazice
Marie Galušková		 Ostrožská Nová Ves
Antonín Janča		 Dolní Němčí
Marie Stojaspalová		 Dolní Němčí
Ludmila Baroňová 		 Dolní Němčí
Božena Kadlčková 		 Dolní Němčí
Jan Dohnal		 Hluk
Hedvika Šimšíková 		 Hluk
Ladislav Kryštof		 Vlčnov
Ludmila Kašpaříková		 Vlčnov
Marie Ingrová		 Vacenovice
Františka Bajarová 		 Kněždub
K našim jubilantům patří také dlouholetý předseda Matice svatoantonínské
pan Oldřich Graubner ze Strážnice, který v minulém roce oslavil 70 let.
Všem našim milým jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví, stálou
Boží ochranu na přímluvu Panny Marie, sv. Antonína a Božího služebníka
P. Antonína Šuránka.
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Františkánské poutě
Františkáni začali s poutěmi na Antonínek a s pravidelnými adoracemi
o prvních sobotách v měsíci.
Cituji z dopisu bratra Břetislava Františka Novotného, ministra Místního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu v Uherském Hradišti:
„Chtěl bych Vás jménem sekulárních františkánů pozvat na první soboty v měsíci
na Svatý Antonínek. Vytvořme společenství lásky, které by vyprošovalo celému
kraji obnovu a důvěru v Boží blízkost…Velký dík patří těm, kteří nás modlitbou
a obětí podporují. Chtěli bychom Vám nenápadným způsobem sloužit, přestože každý začátek je těžký. Věříme, že vstupujeme do této služby s naším Otcem
Františkem a protože hlavními členy našeho týmu jsou Panna Maria, Antonín
Paduánský, nově beatifikovaní Pražští mučedníci františkáni a otec Antonín Šuránek, jsou poutě na Antonínek v těch nejlepších rukou. Děkuji otci Zdeňku Stodůlkovi a celé farnosti za vstřícnost a zázemí.“
Začínáme v 17.15 modlitbou rozjímavého růžence, od 18.00 hodin je mše svatá,
po ní následuje půlhodinová tichá adorace a další půlhodina je modlitba chval
doprovázená hudbou a zpěvem. Upřímné díky muzikantům Pavlu Cenkovi a Kamilu Pavelkovi za krásný hudební doprovod. Adorace je doprovázena myšlenkami sv. Antonína a P. Antonína Šuránka. Mši svatou celebruje otec Bernardin
Anton Šmid, OFM, který přichází s cyklem tematických promluv o Panně Marii.
Františkánského kněze otce Bernardina Antona pojí s Antonínkem určitá životní
cesta s přesahem do minulosti - cituji: „ Toto místo mám ve zvláštní spojitosti
- v roce 1983, kdy jsem byl jako kněz vězněný, jsem se právě ve vězení poprvé
dověděl o Antonínku od jednoho pána ze Záhoří, který seděl se mnou a tehdy
jsem slíbil, že až to všechno skončí, přijdu na Antonínek poděkovat. A skutečně,
jak jsem se z basy dostal ven, moje cesta vedla na Antonínek.“ K modlitebním
setkáváním na Antonínku říká: „Je to určitá forma pokání. Taková snaha trošku
probudit lidi, aby začali přemýšlet nad tím, že nežijeme jen pro tento svět, žijeme
i pro to budoucí a člověk zde opravdu všechno nechá a jen to, co si odneseme v
srdci, jde s námi.“
Kromě pravidelných prvních sobot nabízí františkáni ve spolupráci s Maticí svatoantonínskou a Maticí velehradskou tři kající poutě ročně. Putuje se vždy z Velehradu na Antonínek. První pouť již proběhla vloni na podzim, v letošním roce
jsou termíny kajících poutí 2. března 2013, 30. června 2013 a 5. října 2013. Mnoho lidí má pocit, že pokání, kajícnost je něco jako odvrácená mince radosti, není
to nic k těšení, nikomu se do toho moc nechce. Tento pohled vychází ze špatné
optiky. Askeze v plném slova smyslu není odříkávání, bičování, utrpení, umrtvování - z řečtiny znamená „cvičit“, jde tedy o činnost zaměřenou k určitému
cíli. Svatý František znovu objevil biblický pojem (význam) pokání. Pokání je
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dar - jde o něco stálého, stálý stav mysli, životního způsobu. Kajícnost je stav srdce. Vnější by mělo svědčit o vnitřním. Když prožijeme skutečné obrácení, máme
vlastní zkušenost, toužíme se vrátit k Bohu, vrátit se někam, kde už to známe vrátit se ke svému počátku, neboť jsme byli stvořeni k Božímu obrazu - ctnosti
nám nejsou cizí, jsou nám velice přirozené. Sv. František se celý svůj život vracel
k Bohu! Protože hřích způsobil odvrácení se od Boha, potřebujeme nějakou nadpřirozenou milost, abychom se zase vrátili. Tou milostí je Duch svatý. To On působí obrácení. Když zakusíme obrácení, sami chceme nastoupit cestu kajícnosti.
Kajícnost je důsledkem našeho osobního prožitku.
Boží požehnání a milost, pokoj a dobro ať Vás provází v tomto roce!
Hana Brigita Reichsfeldová OFS

Vzpomínka na věrného strážce
Na Antonínku jste ho mohli potkávat v obleku
svátečním i pracovním. Pomáhal při přípravách
na bohoslužby, byl lektorem, ale když bylo zapotřebí, tak vzal do rukou i hrábě a lopatu. František Vyskočil byl prostě dobrou duší Antonínka,
kde od února roku 2002 sloužil jako strážce. Při
loňské Hlavní pouti ke cti sv. Antonína převzal
z rukou hlavního kazatele, P. Vojtěcha Kodeta,
čestné ocenění v podobě Bílé růže P. Antonína
Šuránka. Ta se uděluje lidem, kteří se významně podíleli na rozvoji a propagaci poutního místa na Antonínku.
Pan František Vyskočil zemřel po krátké těžké nemoci 15. listopadu 2012
ve věku 76 let. Jeho pohřeb se konal v pondělí 19. listopadu 2012 v chrámu
Páně sv. Ondřeje v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Pochován byl na místním
hřbitově.
Za Matici svatoantonínskou se s ním rozloučila předsedkyně paní Marie Špirudová:
Vážení pozůstalí, vážené smuteční shromáždění. Z našeho pozemského života odešel dobrý člověk, pan František Vyskočil, strážce kaple Sv. Antonína,
člen Matice svatoantonínské, ctitel sv. Antonína a P. Šuránka. Odešel vzácný
člověk, obětavý, ochotný a srdečný ke všem, kteří jsme se s ním pravidelně
setkávali nejen o poutích na Blatnické hoře, ale kdekoliv a kdykoliv.
Odešel, aby pokračoval a velebil Boha v novém životě, životě věčném.
Pane Vyskočile, jménem všech členů Matice svatoantonínské Vám děkuji za
lásku, kterou jste nám všem štědře rozdával. Prosíme ve svých modlitbách,
aby Vás Bůh přijal do svého nebeského království.
Za vše Vám Pán Bůh zaplať, s Pánem Bohem.
Text Lenka Fojtíková a Anna Budinská, foto Lenka Fojtíková
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Všechno
vlož tiše do věčných rukou Božíc
Všechno vlož tiše do věčných rukou Božích,
štěstí i bolest, začátek i konec
štěstí i bolest, začátek i konec
Zemřelí členové Matice svatoantonínské

Zemřelí
členové
Matice
svatoantonínské
za období
od 25.
října
2011 do 31. října 2012
za období od 25. října 2011 do 31. října 2012

Blatnička
Stanislav
Blatnička		
Stanislav
Minařík Minařík

Boršice
u Blatnice
Kateřina
Boršice
u Blatnice		
Kateřina
BorýskováBorýsko
Frýdek
Místek Dana Pešatová
Dana Pešatová
Frýdek
Místek		
Hluk
Antonín
Hluk		
Antonín
Uhlíř Uhlíř

Kozojídky
Stanislav
Kozojídky		
Stanislav
Kubica Kubica
Antonín
			 Antonín PetruchaPetrucha
Nivnice
Anna Bartková
Nivnice		
Anna Bartková

Petrov
Anna Martínková
Petrov		
Anna Martinková

Ve svých modlitbách vzpomeňme na naše zemřelé kněze
P. Antonína
Dominikavzpomeňme
a P. Miroslava Bachana
Ve svých
modlitbách
na naše zemřelé k

P. Antonína Dominika a P. Miroslava Bachana
Odpočinutí věčné dej jím Pane a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají
pokojia světlo věčné ať jim
Odpočinutí věčné
dej jím vPane
Ať odpočívají v pokoji
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Oznamy Matice


Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnovu v poutním domě Stojanov na Velehradě povede
i tomto roce P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci. Začátek v pátek
1. března 2013 v 18.00 hod. večeří, ukončení v neděli 3. března obědem.
Strava a ubytování po dobu pobytu:
- jednolůžkový pokoj				
- dvojlůžkový pokoj				

860,-800,--

- jednolůžkový pokoj s příslušenstvím		
- dvojlůžkový pokoj s příslušenstvím

1000,-900,--

Zájemci se mohou přihlásit do 20. února 2013 sami nebo prostřednictvím
důvěrníků na adresy – Marie Špirudová, Kozojídky 122, tel. 518 327 436,
mob. 739 617 124
ŘK duchovní správa Stojanov, Velehrad, tel. 572 571 531



Křížová cesta pro děti

Matice svatoantonínská zve rodiče a děti zblízka i zdáli na

Kdy:
Čas:
Kde:

KŘÍŽOVOU CESTU

17. března 2013
15:00
na Svatém Antonínku nad Blatnicí

Zapojte se do křížové cesty aktivně a přijďte
už ve 14:45 před zákristii.
•
•



Křížová cesta a následující program se přizpůsobí aktuálnímu počasí
Nezapomeňte s sebou vzít i babičky a dědečky!
Hudební doprovod zajistí mladí z Ostrožské Lhoty a Blatnice.

Jak získat informace o dění na Antonínku?

V loňském roce uběhlo již 15 let od obnovení Matice svatoantonínské.
Za tu dobu se v životě nejen každého z nás, ale i na poutním místě u Svatého
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Antonína na Blatnické hoře mnohé změnilo. Základnu Matice se nám podařilo rozšířit na bezmála tisícovku členů! Těší nás všechno, co každý dle svých
schopností a možností koná pro dílo sv. Antonína na Blatnické hoře.
Rádi bychom s vámi byli ještě v bližším kontaktu. Pokud máte přístup k internetu, zašlete nám svoji e-mailovou adresu, abychom vás mohli informovat
o aktuálním dění na Antonínku a v Matici svatoantonínské (např. pozvánky
na poutě, přednášky, koncerty, zájezdy a jiné duchovní, či kulturní akce).
Na adresu maticesvatoantoninska@seznam.cz zašlete svůj e-mail, jméno,
příjmení a farnost, pod kterou jste zaevidováni. Děkujeme.



Národní pouť na Velehradě

V letošním roce si připomeneme již 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Oslavy vyvrcholí 5. července v den svátku soluňských bratří.
Zúčastněte se pěší pouti a doputujte na posvátný Velehrad pěšky ze Sv.
Antonínka!
Vyrazíme již v ranních hodinách 4. července. V Modré se spojíme s proudem
poutníků ze Sv. Kopečku a Sv. Hostýna.
Podrobnosti pěší pouti budou upřesněny v dalším čísle Poutníka a na www.
antoninek.cz

Vychází jako občasník .
O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
Redakční rada: Anna Budinská, Strážnice
Jana Cábová, Strážnice
Marie Špirudová Kozojídky
Příspěvky, návrhy a připomínky zasílejte na adresu:
Anna Budinská, Nová 610, 696 62 Strážnice, Marie Špirudová, Kozojídky 122
E-mail: maticesvatoantoninska@seznam.cz
Poutníka svatoantonínského pro svou potřebu vydává a rozšiřuje
Matice svatoantonínská

Tisk : Tiskárna Sukupovi, Strážnice, tel./fax: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
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POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2013

Výbor Matice svatoantonínské
Vás srdečně zve na

Va l n o u h r o m a d u ,
která se koná

v neděli 7. dubna 2013

NA BLATNICKÉ HOŘE A V OSTROŽSKÉ LHOTĚ
Program:

15.00 hod.
Mše sv. v kapli Sv. Antonína
16.00 hod.
Modlitba u hrobu P. Ant. Šuránka
16.30 hod.
Jednání Valné hromady
v Pastoračním domě P. Šuránka.
Diskuse, občerstvení,
závěr a kněžské požehnání
Foto: M. Pospíšil

Svatý Antoníne, vyprošuj svému dílu
na Blatnické hoře Boží požehnání

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2013
12
Stovky
lidí přivítaly Nový
rok na Antonínku

Kaple sv. Antonína zářila před koncem starého roku do dálky jako maják.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Oslavit příchod Nového roku
sem přišly stovky věřících
ze širokého okolí. Kaple se
začala plnit téměř hodinu
před půlnocí.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Půlnoční mši svatou
na přelomu starého
a Nového roku sloužil
P. Miroslav Suchomel
Text a foto: Lenka Fojtíková

