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K novému roku.
Šťastný nový rok, milý čtenáři!
Kolikrát jste slyšeli tato slova, ale zdali
jste o nich také uvažovali? A myslíte,
že uvažovali o nich ti, kteří vám přáli? Co je štěstí? Různě začínají mnozí
nový rok. Někteří se zbaběle opíjejí,
omamují, aby nemysleli na hořkosti,
které nový rok snad přinese. Nechtějí
se mu podívat tváří v tvář.
Ne tak uvědomělý křesťan! Jemu
není nový rok nepřítelem. Pro něho
je – po Kristu - rokem spásy. Dvanáct
měsíců, dvanáct přátel podávajících ruku na cestě k šťastné věčnosti,
dvanáct hořících svící po boku cesty, která vede neznámými temnotami, dvanáct apoštolů, tlumočících láskyplnou péči Boží!
Křesťan pozdravuje nový rok na kolenou. Klaní se dítěti - Ježíši, prolévajícímu první kapky krve za štěstí lidstva.
Křesťan ví, že v každém z těch 366 dní se mu otevírá vlídně náruč Páně.
„Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete….“ Ví, že je ve stínu křídel Božích, že má starostlivého nebeského Otce a předobrou nebeskou Matku. Je plně odevzdán do svaté vůle Boží… V ní spočívá a sjednocením
své vůle s nejmoudřejší a nejvlídnější vůlí Boží dosahuje hlubokého
štěstí.
Přejme si, aby štěstí, Láska sama, Ježíš, Nový člověk – rostl v nás. S ním
obětavost a tím schopnost stále většího štěstí!
V tomto smyslu, šťastný nový rok milí čtenáři!
P. Antonín Šuránek – Kukátka 2 r. 1994
(převzato)
K novoročnímu přání Božího služebníka P. Antonína Šuránka se
připojuje i redakce a všichni členové výboru Matice svatoantonínské.
Foto: Miroslav Pospíšil
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DUchovní slovo
Drazí ctitelé svatého Antonína,
milí čtenáři Poutníka svatoantonínského.
Prostor pro adventní přípravu dozrál. Betlémské světlo zazářilo světu,
světlo, které podle svatého Jana rozhání temnoty v našich dějinách.
Narozený Kristus se zajímá právě o tebe a začíná projevovat svou Lásku. Ta Láska má konkrétní podobu v osobě Ježíše Krista. V osobě toho
malého, bezmocného Jezulátka, které leží v jeslích a natahuje k tobě své
čisté ruce. Mohlo by se zdát, že tichý Betlém zní v dálce, ale z tichého
Betléma přišla Láska, se kterou počítáme. Láska vyrůstající úmyslně z
dětské slabosti, aby ukázala, že nepřichází vládnout, ale rozdávat dětský
úsměv, který je pro každého znamením lásky.
Začátek nového roku ti chce nabídnout tuto Lásku přímo do srdce. Dej
jí ve svém životě prostor, nechej se jí proniknout a sjednoť se s ní tak, že
budeš chtít jen to, co chce Láska. Tak se bude i v tobě stávat Slovo tělem.
Barevnou krásu, veselou náladu, přátelské prostředí i poetický čas Vánoc má v oblibě asi každý člověk. I ten, který poctivě hledá. Co takhle si
udělat soukromé vánoce třeba každý den? Pokud jsme nezapomněli na
podstatu Vánoc, že se narodil Spasitel světa, že Bůh přišel na svět, pak ve
svatém přijímání můžeme zakoušet své vánoce bez přestávky.
Ježíš, živý a pravý Bůh přichází do tvého srdce ve svatém přijímání. Raději to zopakuji. Pravý, živý Bůh přichází do tvého srdce, aby se v tobě
rozhostila nebeská Láska. Tak Bůh přichází na svět skrze tebe. Ve svatém přijímání se stáváš nositelem Ježíše Krista. Nositelem Lásky, která
přináší Boží přítomnost na svět. Vidíš, jakou máš výsadu, jak vysoce tě
docenil sám Bůh?
Věř, tato žitá láska, kterou poneseš, přemůže nespravedlnost, změní
vztahy k dobrému, pochopí potřeby jiných a zavolá ostatní k Betlému,
kde se střídají chudí pastýři i mocní králové.
Přeji každému z Vás odvážné vánoční srdce, které je otevřené pro Boha
a v něm pro všechny bližní. Přeji vám betlémskou radost i andělský jásot
v novém roce, který bude přetékat štěstím z rozdávání.
K tomu vám v novém roce 2015 žehná
P. Zdeněk Stodůlka
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Stavba parkoviště na Blatnické hoře.
„Tak krásné poutní místo jakým je Svatý Antonínek, by si zasloužilo parkoviště na patřičné úrovni a ne samá jáma a výmol.“ Toto jsem často slyšela od
přicházejících poutníků, proto jsme na jedné výborové schůzi Matice svatoantonínské začali tuto myšlenku více rozebírat. První významnější schůzka
na téma parkoviště se konala v září 2009 na OÚ v Blatnici. Jedním z velkých
problémů byl pozemek, který byl ve vlastnictví obce. Majetkoprávní vztahy
pak vyřešili po volbách noví členové zastupitelstva, takže pozemek, na kterém
je vybudováno parkoviště, nyní patří církvi.
Dalším velkým problémem byla poloha parkoviště, které se nachází nejen na
hranicích dvou okresů, ale i dvou krajů. Všechna povolení ke stavbě musela
být tedy vždy schvalována na dvou krajských úřadech - Jihomoravském a
Zlínském. Vše se stále protahovalo, jen sbírky na parkoviště fungovaly jak
formou „ Kostka za kostku“, prostřednictvím inzerce Katolického týdeníku a
sbírkami o poutích.
Všechny potřebné dokumenty ke stavbě, rovněž
zpracování projektu vyřizoval P. Zdeněk Stodůlka.
Sehnal také cenově zajímavé žulové kostky, ze kterých je parkoviště vybudováno. Ale to byla jen malá
část toho, co otec Zdeněk
pro stavbu udělal. Zakoupením bagru, se kterým
byly prováděny všechny
zemní práce, ušetřil velké
finanční prostředky. Na
stavbě jste ho mohli vidět
nejen s lopatou, za páčkami bagru, za volantem
nákladního auta, ale i při
udusávání kostek nově
položeného povrchu. Jeho
pravou rukou byl pan Josef Kuřina z Blatnice, který
Foto Vojtěch Pospíšil
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v době stavby také oslavil 70 let svého života. Pan Kuřina věnoval stavbě
obrovské množství času, celkem 673 hodin. Mezi další velké obětavce patří
pan Jan Říha z Blatnice s 228 hodinami a 76letý pan Vilém Buberník z Dolního Němčí, který zde odpracoval196 hodin - pokládání kostek, většinou na
kolenou, není žádná lehká práce. A kolik hodin na stavbě odpracoval a kolik
času věnoval všem potřebným záležitostem otec Zdeněk, nelze ani spočítat.
Moc mu za vše děkujeme a vyprošujeme do dalších let dobré zdraví a hojnost
Božího požehnání.
Velký dík patří i všem ostatním obětavým brigádníkům, kteří se stavby parkoviště zúčastňovali bez nároků na odměnu. Mezi brigádníky pracovala jak
mládež, tak i lidé v pokročilém věku.
Celkově bylo na parkovišti odpracováno 3 405 brigádnických hodin a vystřídalo se zde 109 lidí. Díky Pánu Bohu, přímluvě sv. Antonína a Božího
služebníka P. Antonína Šuránka se nestal při stavbě žádný závažný úraz. Ještě
jednou všem Pán Bůh zaplať za vaši práci i za váš čas, který jste věnovali této
důležité stavbě. Určitě to u našeho Pána nebude zapomenuto.
Marie Špirudová,
předsedkyně výboru Matice svatoantonínské

Poděkování.
Minulý rok, zvláště jeho druhá polovina, byl pro mne po stránce zdravotní velmi těžkým obdobím. Podstoupila jsem několik operativních zákroků
na Žlutém kopci v Brně, kde jsem byla delší dobu hospitalizována. Vše jsem
vkládala do rukou Božích a teď na začátku roku 2015 věřím, že můj zdravotní
stav je stabilizován a budu se moci zapojit do plnohodnotného života. Děkuji
Pánu Bohu, Panně Marii, P. A. Šuránkovi a také všem, kteří se za mne modlili
a obětovali bohoslužby za mé uzdravení.
Cítila jsem obrovskou
sílu a byla jsem oddána slovům „Buď vůle
Tvá“. Teď už se těším na další setkání s
vámi se všemi na společných akcích Matice
svatoantonínské.
Vřelé díky, Marie Špirudová
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Členové Matice svatoantonínské,
kteří v roce 2014 oslavili svá životní jubilea
90 let
Šuránková Antonie		
Kadlčková Marie		
Petrucha Jan 			
Podkalská Marie 		
Fryštacká Antonie		
Milisová Štěpánka		
Vajčnerová Helena		
Mastešová Helena		

Dolní Němčí
Dolní Němčí
Hroznová Lhota
Hroznová Lhota
Milotice
Moravský Písek
Sudoměřice
Záhorovice

85 let
Hanáčková Filomena		
Blatnice
Minaříková Anežka		
Blatnička
Vlková Růžena		
Hluk
Bursíková Františka		
Hluk
Kubíček Alois			Kelníky
Bučková Alžběta		
Sudoměřice
Bábíková Apolena		
Vacenovice
Ct.s. Minaříková Ludmila
Velehrad
Jančová Marie			Vlčnov
Mikulcová Františka		
Vlčnov
Komínková Alžběta		
Vnorovy
Všem našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme dobré zdraví, stálou Boží ochranu a pomoc na přímluvu
P. Marie, sv. Antonína a Božího služebníka P. Šuránka.
Děkujeme vám za všechno, co jste pro Matici svatoantonínskou
vykonali.
Výbor Matice svatoantonínské
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Program schůzí výboru za rok 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pobožnost Křížové cesty pro děti.
Program po Hlavní pouti – zpívání rodin (zajistil K. Pavelka).
Bílá růže – navrženi p. Václav Válek a p. Ladislav Vyskočil.
Spojení poutních míst – vše má financovat Zlínský krajský úřad, my údržba
Po Děkovné pouti s programem Ježíš Kristus Supermlád vystoupila divadelní skupina p. Luďka Strašáka z Brna.
Duchovní obnovy na Velehradě od 14. – 16. 3. 2014 se zúčastnilo 78 lidí.
Dne 4. 7. pěší pouť z Antonínka na Velehrad, možnost přenocovat na
Velehradě.
Valná hromada - 27. 4. 2014 v 15 hod. v Ostr. Lhotě, celebrant mše svaté
P. L. Karpinski.
Pouť MS 1. 6. 2014, P. Vojtěch Šíma.
Byly vytisknuty záložky s citáty P. Šuránka a s fotografiemi poutního
místa, tři druhy po 300 kusech od každého, cena asi 3,- Kč za kus.
Už pátý rok probíhají na Antonínku kněžské kruciáty (1. úterý v měsíci)
Stav účtu k 31. 12. 2013 - 598 064,86 Kč. V pokladně 18 216,- Kč.
Brigáda – menší účast, ale udělalo se hodně práce.
První pouť Matic – jely dva autobusy, byl připraven velmi pěkný program.
Hlavní pouť - Odpolední zpívání rodin – každá rodina dostala na památku prolis sv. Antonínka, víno a cukroví. Pořadem provázela paní
Magdalena Múčková.
Vydán nový Poutník.
Zájezd – cestovné vybírat předem (hodně lidí se odhlašuje na poslední
chvíli).
Pan Kubica byl osloven ohledně vytvoření loga naší Matice.
Parkoviště – stavební povolení vyřízeno. Po Hlavní pouti bylo započato
s výstavbou.
Záložky – zkontrolovat, zda ještě nejsou, v případě že ne, dá se udělat
dalších 2000 ks.
Umístnění zpovědnic o poutích v prostorech „ Křížové cesty“ se osvědčilo.
Úklid po pouti: hasiči uklidí hned, sportovci až na druhý den.
Drakiáda: 12. 10. 2014, 14:30 hod. MS pomáhala při organizaci.
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24. Dušičková pouť – P. Petr Dujka,
25. Výročí úmrtí P. A. Šuránka – Ostrožská Lhota 4. 11. 2014.
26. Výbor MS schválil převod 200 000,- Kč na stavbu parkoviště na Blatnické
hoře.
27. Beseda s pamětníky a žáky P. Šuránka bude v příštím roce – Otec arcibiskup souhlasí.
28. P. Peňáz – 31. 7. 2015 uspořádá pěší pouť ze Šaštína na Velehrad. Chce
s poutníky přespat v Ostr. Lhotě.
29. Bylo konstatováno, že v časopise Krajem svatého Antonínka se píše velmi málo o dění na Antonínku.
Miloš Fojtík
jednatel výboru Msvatoantonínské

Okénko do Pamětní knihy na Sv. Antonínku
Tak jako každým rokem vás chceme informovat o
dění na Svatém Antonínku podle výpisů návštěv
poutníků z Pamětní knihy.
Už podle knihy je poznat, že kopec Sv. Antonína
nad Blatnicí je velmi navštěvován a uctíván. Když
pročítáme knihu, jsou zde poutníci nejen z Moravy, ale i z Čech, ze
Slovenska i z USA.
Také stálých aktivit zde přibývá, např. Adorace a mše svaté Sekulárního františkánského řádu z Uh. Hradiště, přes léto bývá pravidelné
setkávání společenství přátel P. A.Šuránka. 4. 5. 2014 se uskutečnila 1.
Královská pouť čtyř obcí, kde se konávají Jízdy králů: Vlčnov, Hluk,
Kunovice, Skoronice. Po mši svaté se společně všichni krojovaní účastníci vyfotili a podepsali do Pamětní knihy. Spolu všichni zazpívali,
předvedli své scénky, a také bylo velmi milé vystoupení dětí ze Skoronic, které předváděly různé starodávné veselé zvyky. Mužský pěvecký
sbor z Hluku obohatil program svými zpěvy a za povšimnutí stojí, že
přijeli na voze, taženém koňmi.
Dále přibývají i pěší poutě z Velehradu na Sv. Antonínek, např. manže-
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lé Najzatlovi a Pavlíkovi ze Závišic a Kopřivnice. Náročná pouť s úžasným zakončením, píší.
Opačným směrem, ze Sv. Antonínka na Velehrad, vyrazila 4. 7. 2014
skupina poutníků z okolí Sv. Antonínka.
12. 5. 2014 - Přišla jsem na místo, kde se seznámili moji rodiče při pouti. Je to tu pro mne místo posvátné a nezapomenutelný zážitek. Děkuji.
Alena Foltýnová ze Šardic.
O domácí pouti 13. 6. 2014 se podalo 1600 sv. přijímání. Zpovídalo 14
zpovědníků.
1. 7. 2014 byla pouť kněží (37) a jejich spolupracovníků z kroměřížského děkanátu.
10. 7. 2014 - Ať všem dlaždičům Pán Bůh pomáhá, aj dobří ludé ať zde
pomáhajů. Podpis: P. František Bezděk, SBD.
18. 7. 2014 - Skaličtí z Prahy z karmelitánské farnosti sv. Fabiána a Sebastiána: Atmosféra poutního místa na nás hluboce zapůsobila. Modlitba v kostele posílila a dodala nám nové chuti a optimismu do dalších
dní. Oslovil nás svou činorodostí místní kněz, budující cestu. Budeme
se modlit, aby toto místo bylo zdroj pokoje, radosti, posily, útěchy a
naděje. Děkujeme. Skaličtí.
1. 8. 2014 - Po výšlapu našeho cyklovýletu na Sv. Antonínek děkujeme
za vlídné přijetí a velmi pěkně udržované prostředí. Moc jsme si to tu
užili. Poutníci z Brna Soběšic.
7. 8. 2014 - Na světě nejsou pouze hezké věci, které máme, ale i chvíle,
které prožíváme. Děkujeme za pěkné chvíle. Poutníci ze Světlic u Brna.
31. 8. 2014 - Členové řádu sv. Huberta děkují za srdečné přijetí a krásné
zážitky z druhé návštěvy na Sv. Antonínku. Děkujeme za bohatý duchovní zážitek a přejeme Boží požehnání.
6. 9. 2014 - Velký dík otci Zdeňku Stodůlkovi a jeho farníkům za stálou
a neúnavnou práci při zvelebování poutního místa. Členka Matice svatoantonínské z Moravských Budějovic.
20. 12. 2014 - Pán Ježíš nás srdečně vítá, my jeho také, to si přejí zajisté
všichni naši turisté. KČT Uh. Hradiště
Josef Míšek
místopředseda výboru MS
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Zemřelí členové Matice svatoantonínské
v minulém roce.
Blatnička 		
Antonie Marková
			Rozálie Mikesková
Boršice			Kateřina Borýsková
			Jan Šimek
Kněždub		
Jaroslava Brhelová
Kuželov		
Jaroslava Lukáčová
Ostrožská Lhota
Božena Páčová
Nivnice		
Anežka Tomancová
Strážnice		
Jarmila Lenzová
			Anna Průžková
			Pavel Žák
Vacenovice		
Marie Šťastná
			Svatoslava Rudická
Velký Ořechov		
Marie Krajčová
			Božena Kubíčková
			Jiřina Řezníčková
			Josefa Šustková

Ve svých modlitbách pamatujme také na naše zemřelé kněze
P. Antonína Dominika, P. Miroslava Bachana
a P. Aloise Kotka.

Služebníci dobří a věrní, pojďte se radovat se svým Pánem
Srov. Mat. 25, 21
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Dušičková pouť uzavřela letošní poutní sezonu
Poslední říjnovou sobotu
se na Antonínku uskutečnila Dušičková pouť,
která uzavřela letošní
poutní sezonu. Hlavním
celebrantem byl P. Petr
Dujka, který přijel z Valašska. Po mši svaté, která
byla sloužena v kapli sv.
Antonína Paduánského,
se věřící venku pomodlili
Křížovou cestu.

Text a foto: Lenka Fojtíková

I Blatničané v Ostrožské Lhotě vzpomínali na P. Šuránka
V úterý 4. listopadu si věřící v Ostrožské Lhotě připomněli výročí úmrtí tamního rodáka P. Antonína Šuránka, který zemřel v pověsti svatosti 3. 11. 1982
ve věku 80 let a dnes se jedná o jeho blahořečení.
Slavnostní mši svaté předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ten
v kázání rozebral modlitbu P. Antonína Šuránka:
Buď můj život čest a chvála Boží, jiným růže, sobě
trní, hloží...
Po bohoslužbě kněží i věřící zamířili na přilehlý
hřbitov k hrobu P. Šuránka.
Text a foto: Lenka Fojtíková
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Čtvrtá drakiáda je za námi a těšíme se na další

Neskutečných 1200 lidí, z toho 350 soutěžících dětí z celkem 37 měst a
obcí (Hluk, Boršice u Blatnice, Ostrožská Lhota, Blatnice pod Sv. Antonínkem, Uherský Ostroh, Kunovice, ale také Brno, Zlechov, Zlín, Jarošov,
Buchlovice, Uherské Hradiště a další) se v neděli 12. října sešlo na Svatém
Antonínku, aby společně prožilo dětské odpoledne s drakiádou. Mládež
z Hluku, Boršic u Blatnice, Blatničky, Ostrožské Lhoty a členové Matice
svatoantonínské pro děti připravili devět stanovišť s úkoly - děti tak mohly
prolézat na lanech mezi stromy, rýžovat zlato, zaskákat si v pytli a splnit
spoustu dalších aktivit. Paralelně se mohly projet na koni, nechat si namalovat něco pěkného na obličej, pustit si draka, nebo se občerstvit čajem,
šťávou či buchtami. Po splnění stanovišť všechny čekala sladká odměna,
táborák a prohlídka hasičského auta.
Veškeré aktivity byly zdarma, přičemž dobrovolný příspěvek byl věnován
dětem z Dětského domova v Uherském Ostrohu - a vybralo se úžasných
11 000 Kč! - za což všem štědrým dárcům děkujeme!
Rovněž děkujeme všem sponzorům, díky kterým se toto odpoledne mohlo uskutečnit: Město Hluk, Obec Blatnička, Obec Ostrožská Lhota, Občanské sdružení Matice Svatoantonínská, Potraviny Duha, Cukrářství Budařovi, Dolňácko a.s. Hluk, Ostrožsko a.s. Ostrožská Lhota a Gumex Strážnice.
Velký dík patří rovněž téměř 60 dobrovolníkům, bez kterých by se tato
akce nemohla uskutečnit a všem ostatním, kteří se na jeho realizaci podíleli. A v neposlední řadě patří dík všem, kteří se akce zúčastnili - doufáme,
že se vám líbila stejně jako nám a už teď se těšíme na příští rok.
Luhačovice
Text a foto Alžběta Baroňová
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OZnamy matice
1. Postní duchovní obnova
se i v tomto roce 2015 uskuteční v Poutním a exercičním domě Stojanov na Velehradě pod vedením P. Josefa Čunka, SI – rektora kostela
sv. Ignáce v Praze. Začátek v pátek 20. února v 18.00 hod.
ukončení v neděli 22. února obědem.
Strava a ubytování na celý pobyt:
jednolůžkový pokoj
900,-Kč
dvoulůžkový pokoj
840,-Kč
jednolůžkový pokoj s příslušenstvím
1060,-Kč
dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím
960,-Kč
Zájemci se mohou nahlásit sami, nebo prostřednictvím svých důvěrníků na tyto adresy:
ŘK farní správa Stojanov, Velehrad – tel. 527 571 420
Marie Špirudová, Kozojídky 122 - tel. 518 327 436, mob. 739 617 124

2. Pozvánka
Srdečně vás zveme na setkání žáků, pamětníků a ctitelů Božího
služebníka P. Antonína Šuránka, které se uskuteční
v neděli 8. března 2015 v Ostrožské Lhotě.
Program: 14.00 hod – pobožnost Křížové cesty v kostele sv. Jakuba, 		
			
po ní modlitba u hrobu P. Šuránka,
setkání v Pastoračním domě,
		
vzpomínání formou besedy, pohoštění,
kněžské požehnání, závěr.
Pozvěte i své přátele a známé, i když nejsou členy naší Matice.

3. Pobožnost Křížové cesty na Blatnické hoře pro rodiny s dětmi
se uskuteční v neděli 22. března 2015 v 15.00hod.
Všichni jste srdečně zváni.
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čtenáři nám píší
Napsali nám poutníci ze Slovenska
Pochválený buď Pán Ježíš Kristus.
Posielame vám veľa úprimných pozdravov a spomienok z Myjavy. Sme manželia Eckertovi, máme tri deti a Svätý Antoníček je naše najkrajšie a najmilšie
miesto na svete.
Pravidelne sem prichádzame, sme šťastní a radujeme sa, aj keď máme starosti.
Sv. Antoníček stojí vždy verne pri nás a cítime vždy jeho mocnú, nádhernú a
očividnú ochranu.
Boli bysme veľmi šťastní, ak by sme sa mohli stať členmi Matice svatoantonínskej. Plánujeme, že okrem pútí by sme sa zúčastňovali aj prvých sobôt u Sv.
Antonínka, ako sme sa dočítali na internetových stránkach. Sv. Antonín je aj
pre naše deti priateľom a ochráncom. Denne sa k nemu modlia a veľmi radi
s nami na Antoníček putujú.
Každodenne budeme na vás spomínat v našich modlitbách a podľa možností sa budeme podieľať na plnení programu Matice svatoantonínskej. Taktiež
budeme zodpovedne dodržiavať stanovy a rešpektovat všetky ustanovenia
valných shromáždení.
S úctou pozdravujeme – Veronika Zora a Milan Eckertovi s deťmi.
Myjava, 6. 12. 2014
Přání manželů Eckertových bylo vyhověno a jsou již členy Matice svatoantonínské.
Vychází jako občasník .
O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
Redakční rada:
		
		
		

Anna Budinská, Strážnice
Marie Špirudová, Kozojídky
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota
Jana Cábová, Strážnice, textová úprava

Příspěvky, návrhy a připomínky zasílejte na adresu:
Anna Budinská, Nová 610, 696 62 Strážnice, Marie Špirudová, Kozojídky 122
E-mail: maticesvatoantoninska@seznam.cz
Poutníka svatoantonínského pro svou potřebu vydává a rozšiřuje
Matice svatoantonínská

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

		

leden 2015
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Výbor Matice svatoantonínské
Vás srdečně zve na

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

v neděli 12. dubna 2015
V OSTROŽSKÉ LHOTĚ

Program:

15.00 hod.
Mše sv. v kostele Sv. Jakuba
v Ostrožské Lhotě - obětována
za živé a zemřelé členy Matice
svatoantonínské,
po ní modlitba u hrobu
P. Antonína Šuránka,
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
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Zájezd Valašsko

Foto: Pavel Múčka

Výročí úmrtí P. Šuránka

Foto: Lenka Fojtíková

Dušičková pouť

Foto: Lenka Fojtíková

