1

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2017

Poutník

Svatoantonínský
Ročník 19

Občasník Matice svatoantonínské

Vydává výbor Matice svatoantonínské pro vnitřní potřebu
svých členů a dobrodinců kaple sv. Antonína nad Blatnicí.

č. 56/2017

2

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2017

Drazí členové Matice svatoantonínské
a všichni ctitelé svatého Antonína
Zahájili jsme nový občanský rok 2017, do kterého
Vám chci popřát hodně zdraví, Božího požehnání a
vše dobré. Svěřme jej celý do rukou Božích. Děkuji
také všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli, ať
prací nebo modlitbou, k obnově našeho poutního
místa. Plňme odkaz Božího služebníka P. Antonína
Šuránka, navštěvujme a zvelebujme Blatnickou horu.
Marie Špirudová

Stávající výbor Matice svatoantonínské vyhlašuje
doplňující „konkurz“ pro nové členy výboru
V letošním roce si připomeneme již 21. výročí obnovení činnosti Matice
svatoantonínské.
Na dubnové valné hromadě budou voleni noví členové do výboru a revizní
komise. Proto prosíme členy Matice, kteří by se chtěli podílet na duchovní
obnově Slovácka a hmotném budování našeho společného poutního místa,
aby odhodili ostych. Zvlášť bychom chtěli ke spolupráci vyzvat mladší generace. Vždyť aktivity a činnost každého spolku se odráží od těch, kdo program
tvoří. Naším cílem je, aby Svatý Antonínek byl místem, kde si každá generace
najde to své a vzájemně se zde bude setkávat a obohacovat.
Práce ve výboru a revizní komisi je dobrovolná, bezplatná a někomu se může
zdát i náročná. S pomocí Boží, sv. Antonína a bezpochyby vydatné přímluvy
služebníka Božího P. A. Šuránka se však dá zvládnout!
Pokud se ve vašem okolí nachází schopní členové, povzbuďte je!
Foto: L. Fojtíková
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Volení mohou být členové Matice svatoantonínské, kterým je více jak 18 let.
Přihlaste se do 20. 3. 2017 u předsedkyně Matice svatoantonínské paní Marie
Špirudové, Kozojídky 122, 696 63.
Mobil: 739 617 124 a e-mail: Maticesvatoantoninska@seznam.cz
Povinnosti člena výboru:
• zúčastňovat se schůzí (dle potřeby cca 7x za rok v Blatnici nebo na
Sv. Antonínku)
• dle svých možností a schopností se podílet na duchovní a hmotné obnově
poutního místa

Vážení členové Matice svatoantonínské,
milí čtenáři Poutníka
Život přináší zajímavé okamžiky, které připravují mimořádné příležitosti k
novému začátku. Nový rok takovým okamžikem je. My křesťané jsme liturgický rok už začali, přesto nás, jako ostatní lidi, provází pocit tajemna, když
starý rok končí a začíná nový. Je to vzrušující prožívat chvíle, kdy staré ustupuje, aby vytvořilo místo novému, vznikajícímu. Je to úchvatná i přitažlivá
chvíle.
Jak to udělat správně? My křesťané totiž prožíváme něco víc než přání štěstí a
zdraví v novém roce. My máme jedinečnou příležitost počítat s tím, že nám
Bůh připraví nové možnosti, ukáže nové cesty a vloží do srdce nová přání.
Nemusíme zabřednout do stereotypu, ani pokračovat beze změny v nudě,
stále opakovat zaběhnuté vzorce. Náš život může být proměněn, dovolím si
tvrdit, náš život musí být proměněn a musí dostat novou tvář.
Lidé kolem nás uvidí, že žijeme ve stejných podmínkách, ve stejné obci, městě, se stejným manželem, manželkou. Ale naše srdce ovlivní okolnosti, náš
pokoj a naše reakce.
Proto Vám chceme na Svatém Antonínku nabídnout, v rámci projektu DUŠE
SLOVÁCKA, duchovní obnovu ve dnech 5. - 9. července 2017, kterou povede otec Adam Rucki, biskupský delegát pro pastoraci kněží ostravsko-opavské diecéze. Možná to bude právě ta okolnost, která promění k lepšímu Tvou
radost srdce. Jestli váháš, nebo jsi na duchovní obnově ještě nebyl, nebyla,
přijeď na Antonínek a zakusíš, jak se Pán Ježíš dotýká srdce. Téma obnovy
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zní: ZRANĚNÍ JE ŠANCE K ZRÁNÍ. Pozvi ve svém okolí také ty, kteří potřebují duchovní povzbuzení.
Více informací najdeš na www.antoninek.cz
Snad právě tato skutečnost bude pro Tebe novým rokem, tedy novým začátkem v běhu života. Pán touží po setkání s tebou, po setkání novým způsobem
s ním i s těmi, které nám na naší cestě pošle.
K tomu Vám žehná
P. Zdeněk Stodůlka

Desátá vzpomínková bohoslužba na P. Šuránka
Stalo se již krásnou tradicí, že v období výročí úmrtí služebníka Božího P. A.
Šuránka (1902- 1982) přijíždějí kněží z blízkého i vzdáleného okolí do jeho rodiště (Ostrožská Lhota), aby se poblíž jeho hrobu modlili za vlastní posvěcení a
za nová duchovní povolání. Ve společných modlitbách se spolu s věřícími setkali
v úterý 8. 11. 2016 již po desáté.
Hlavním celebrantem byl generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef
Nuzík. V homilii zmínil i část textu z knihy Rok v semináři s P. Šuránkem.
Šuránkova slova byla tenkrát směrována na bohoslovce, jímž se snažil, co by
dobrý spirituál, dát pár správných rad a podnětů před prázdninami. Mons. Nuzík vybídl k zamyšlení, jestli by tyto pokyny nebylo dobré aplikovat do života
každého z nás a nejen o prázdninách.
... „Posvěcení dne, týdne, měsíce. Pevný řád je jako zábradlí, kterého se držíme. Serva ordinem, et ordo servant te (Zachovej řád a řád zachová tebe.)
Sebezápor se dobře vyplácí. „Uplynuly jejich dny v marnostech, jejich roky
ve spěchu."
Mít řád, řád naplnit! Aby každý den byl drahokamem pro nebe! Začněme
večerem - na tom záleží ranní vstávání a od toho pak závisí pravidelně úspěch
dne. Kdy chodit spát? Nedat se zdržovat zbytečnostmi. Večer brzo doma.
Varovat se potulek. Temnota ani soumrak pro nás není. Chceme mít čistou
fantazii. Blažený muž, který je bez poskvrny! Včas doma. Na večeři doma.
Stanovit si dobu, kdy nejpozději přijít. Spánek je důležitý. Čím více, tím lépe.
Nenechat zpytování svědomí, celou večerní modlitbu a přípravu na rozjímání až na poslední chvíli. ... Celkem platí: brzo chodit spát. Když ulehnu, kříž.
Kdy chci zítra vstávat? Přesně stanovená hodina. Která bude má první myšlenka? Pod ochranu Tvou, Anděle Boží. Neškodilo by políbit ruce, mají se
modlit. Kdo si stanoví řád a dobrovolně se zaváže věrně jej plnit, utuží vůli.
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Kolik lidí se nechává v životě hnát náladami! Nejdou samostatně, zpříma.
Vážný člověk se neutíká k výmluvě, že řád nemohl dodržet. Chtít! Bez smilování nechat zábavy, společnosti, odpočinku, když udeřila hodina, která mi už
nepatří, kterou jsem si po dobré rozvaze na začátku prázdnin určil pro povinnosti! Nedat se odvádět zprava ani zleva. Šťastný muž, který (byl shledán bez
vady), mohl přestoupit a nepřestoupil, činit zlé a neučinil. Proto je upevněno
jeho štěstí od Pána. (Epištola)
Ovládání fantazie hned ráno znamená usnadnění soustředění během dne!
Ranní modlitba a rozjímání. ... Bez rozjímání se snadno ztrácí sebekontrola a
žije se v sebeklamu. „Jejich dny uplynuly
v marnostech."..."
Člověk a víra foto Mirek Snopek

Rok v semináři s P. Šuránkem, pro tisk uspořádal P. Alois Kotek, str. 176
(Pozn: Většina textů týkajících se P. Šuránka, které později vycházely knižně,
je sestavena z jeho bodů a poznámek. Proto se nám někdy mohou zdát stručné, useknuté.)

Naši jubilanti
Všem jubilantům (nejen vypsaným) vyprošujeme hojnost Božích darů,
ochranu sv. Antonína a co nejvíce situací, které ve tváři vykouzlí úsměv.
„Stálý úsměv v tváři dělá člověka – i staršího – vždycky mladším.“
P. Antonín Šuránek

85 let
Mikulková Antonie 		
Pavelková Marie 		
Burget Alois 			
Bavlnková Květoslava		
Kotásková Jesefa		
Gasnírková M. 			
Zemková Marie 		
Masaříková Marie 		
Kalabusová Marie 		

Sudoměřice
Bánov
Kyjov
Kyjov
Vacenovice
Vacenovice
Vlčnov
Hluk
Dolní Němčí
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Kadlčková Marie 		
Vajdíková Marie 		
Kučerová Marie 		
Řičicová Marie 			
Sečkářová Anna 		
Pavlíčková Anděla 		
Šimčíková Antonie 		
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Dolní Němčí
Vnorovy
Vnorovy
Zarazice
Tasov
Blatnička
Blatnička

90 let
Skalík Josef 			
Lamborová Ludmila 		
Svízela Josef 			
Hálková Alžběta 		
Šuránek Antonín 		

Sudoměřice
Kaňovice
Doubravy
Žeraviny
Ostrožská Lhota

95 let
Jurásková Růžena 		
Chudíková Anna 		
Solaříková Antonie 		

Ostrožská Nová Ves
Vnorovy
Kozojídky

95 let a více
Hanáková Anna 		
Budař Slavomír 			
Daňek František 		
Bílková Marie 			

Kozojídky
Blatnice p. Sv. Ant.
Dolní Němčí
Veselí nad Moravou

96 let
96 let
99 let
103 let

19. ledna se dožil 75 let olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička, který
je dlouholetým členem Matice svatoantonínské. Do dalších let vyprošujeme
hojnost Božího požehnání.
Člověk a víra foto Petr Nedoma
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Modlitba knězova

P. A. Šuránek, Želiv 1953
Ať slunce září nám,
ať bije hrom,
být v pravdu vkořeněn,
jak v zemi strom.
Ať skřivan hlaholí, ať vraždí mráz:
Skrz naskrz poctivý,
vždy zas a zas!
Tam větev zlomená,
sežehnutý kmen,
kořen však netknutý,
vhloubil se jen!

Vem, Bože, zdraví mi,
čas, život sám,
rád pro Tvé království
všeho se vzdám.
Jen pravdu nezradit!
Nestát se zlým!
Mít v TOBĚ KOŘENY!
Být, zůstat TVÝM!

Střípky z knihy návštěv za rok 2016
Na Svatém Antonínku je celý rok rušno. Nejen během neděle a větších poutí.
Při pohledu do knihy pro návštěvníky zjistíme, že lidé přichází i ze vzdálených koutů naší vlasti. Např. Pardubice, České Budějovice, Ostrava, Praha,
Krkonoše, Plzeň, Hradec Králové, …
Mezi zahraniční hosty zdaleka nepatří jen poutníci ze Slovenska. Najdeme
zde zápisy příchozích z Bosny a Hercegoviny, Německa, USA, Rakouska, Polska, Súdánu, …
Zalistujme opět v knize, ať zjistíme, co krásného a zajímavého nám poutníci
a turisté napsali:
1. 1. Nádherný začiatok nového roku, v pomoc svätého Antonínka veria –
Veronika a Zora
30. 1. S radostí a potěšením se každoročně zastavujeme na Blatnické hoře,
kde nás vždy vítá krásný církevní svatostánek. Pán Bůh Vám zaplať.
Štěpánka a Vladimír Štaffovi z Olomouce
1. 3. Dnes je tomu přesně 30 let, co jsme zde na Antonínku měli svatbu.
Pane, děkuji Ti za vše krásné i těžké, čímž jsi naši rodinu obdařil a přitáhl víc k sobě. Svěřuji Ti naše další dny a roky a prosím o požehnání
i zvláštní ochranu. L.
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6. 3. Spolčo z Olomouce katedrály sv. Václava – rodiny s dětmi
11. – 13. 4. Po tři dny se ve 14:00 sešla skupinka ochotných brigádníků a
společnými silami uklidili kapli a shrabali listí v areálu poutního místa.
13. 6. Sv. Antoníne, díky za pomoc při ztrátě věcí, které jsi nám pomohl najít.
A nejen věcí, ale i hodnoty, ty nejvyšší – víra, naděje, láska. Děkujeme
K+T Uh. Hradiště
26. 4. Sv. Antonínek je náš milý patron, moc rádi sem jezdíme! Je tady s námi
a víme, že nám pomáhá.
29. 4. Žáci a učitelé Katolické základní školy v Uh. Brodě děkují a svěřují
sebe i školu přímluvě sv. Antonína. P. Zdeněk Gerhard Klimeš, školní
kaplan (Letošní první mše sv. venku. Celkem jich bylo 150 a z Uh.
Brodu přišli pěšky!!)
4. 6. Rekordní den
Ačkoliv nebyla žádná pouť, ani jiná podobná akce, bylo dnešního dne
odslouženo v kapli pět mší svatých. To je (pravděpodobně) absolutní
rekord v celé historii kaple. Náročnou službu zvládl bez újmy na zdraví
strážce Josef Spáčil.
15. 6. Tak už jsme tu zase. Už několik let po sobě čerpáme sílu jak duchovní,
tak tělesnou a je nám tu dobře. Těšíme se na podzimní návštěvu. Sokolky z Uh. Hradiště
19. – 24. 6. Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou
Mám velkou radost přebývat ve svatyni sv. Antonína nad Blatnicí. Kéž
na přímluvu tohoto velkého světce proudí množství milosti a uzdravení z tohoto svatého místa. Bůh vám všem žehnej. Otec Elias Vella,
Malta (přeloženo z angličtiny)
25. 6. Je to tady opravdu moc pěkné  Nejkrásnější poutní místo v ČR! Johana
25. 7. Starší poutníci z katedrální farnosti a P. Ladislav Švirák (Olomouc)
3. 8. Roky jsme si přáli se sem podívat, dnes se to splnilo. Díky svatý Antoníne, náš patrone a ochránce, za vše … František a Marie Stehlíkovi
6. 8. Děkujeme za krásné chvíle rozjímání s Bohem a nalezení klidu v srdci.
Poutníci z Prahy
20. 8. Děkujeme za nádhernou svatbu a prosíme sv. Antonína, aby nám všem
pomohl najít ztracenou lásku a novomanželům, aby ji nikdy neztratili.
Tady jsem Bětušce vymodlila ženicha. Ať jim to vydrží až do smrti.
Májíčková
5. - 9. 9. Děkujeme za krásné zážitky z plenéru a úžasné vyhlídky do krajiny.
A jedinečnou atmosféru. Holky (studentky) z UMPRUM v Uh. Hradišti
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25. 9. Pouť zaměstnaců Stojanova gymnázia na Velehradě s rodinami. P. Radim Kuchař, kaplan SGV
11. 10. Studenti konviktu z Olomouce děkují se svými představenými za možnost odsloužení mše svaté na tomto významném poutním místě. Díky,
Pán Bůh zaplať! P. Alfréd Volný
31. 12. Poděkování za rok 2016!
Nejčastějšími příchozími však jsou i tentokrát strážcové kaple!
V roce 2016 sem z Blatnice pod Sv. Antonínkem věrně za každého počasí přicházel pan Jan Říha, Josef Spáčil, Josef Chabiča a Miroslav Bachan. Z druhé
strany kopce, Ostrožské Lhoty, sem pravidelně mířili pan Antonín Lopata
st., Josef Polehňa, František Polehňa, Antonín Ratajský, Ladislav Křivánek a
Antonín Lopata ml. Na pomyslné druhé příčce by se určitě umístily ženy,
které pravidelně přichází kapli uklízet, a také všichni další, kteří zde vykonávají spoustu další práce. Vyjmenovat všechny nejde, protože je jich celá
řada a rozhodně by se na některé zapomnělo. A v neposlední řadě si velký
dík zaslouží paní Jana Pilčíková, která se celý rok vzorně stará o květinovou
výzdobu a čistotu oltářních plachet.

Památka věrných zemřelých je Štědrým dnem
našich zemřelých
V sobotu 29. 10. 2016 se konala na Svatém Antonínku již tradiční Dušičková
pouť. Mši svatou slavil P. Josef Janek, farář v Hluku. Byla obětována za živé
a zemřelé členy Matice svatoantonínské. V následujících řádcích si můžeme
připomenout jeho promluvu:
„Dušičková pouť je pro nás příležitostí, abychom s vděčností vzpomínali při
mši svaté nejen na ty, kteří se pravidelně vydávali na toto poutní místo a měli
v úctě sv. Antonína, ale také na všechny naše blízké, kteří už zemřeli, a mají
naději žít věčně u Pána v nebi.
Všichni tito věrní zemřelí byli přece pokřtěni, a tedy začali svůj život s Bohem, což tehdy symbolizovalo rozsvícení křestní svíce. Zdálo by se dnes, že
jejich život skončil na hřbitově v některém hrobě, který je v těchto dnech
vyzdoben tak jako všechny ostatní květinami a dalšími ozdobami. Na těchto
hrobech však v tyto dny hoří také svíce. Co mají naznačovat? Proč křesťané
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mají ve zvyku pokládat rozžaté svíce na hroby svým zemřelých? Proč tam
nekladou malé kameny, jako to dělají Židé.
Protože plamen svíce naznačuje živé světlo, plamen svíce připomíná Krista, plamen svíce symbolizuje víru křesťanů ve věčný život. Hořící hřbitovní
svíce je připomínkou křestní svíce. Naši zemřelí odešli z tohoto světa, jejich
těla jsou pohřbena na hřbitově, ale jejich duše žijí dále a čekají jako moudré
panny na svého ženicha Krista, aby mohly s ním vstoupit do svatební síně,
do nebe.
Právě proto, že čekají na svého ženicha, aby z očistce mohly vstoupit do nebe,
právě proto jim lidově říkáme Dušičky. Proto s láskou přicházíme za nimi na
hřbitov, abychom rozžali svíce na jejich hrobě. Záplava světla zvláště v noci
jasně demonstruje naši víru: dušičky žijí zatím v temnotě, ale čekají na nebe!
Památku našich věrných bychom klidně mohli nazvat Štědrý den věrných
zemřelých. Tak jako při Štědrém dnu my, živí, zapalujeme svíce na vánočním
stromku a dáváme si dárky, abychom ukázali svou lásku svým nejbližším, podobně je tomu i v tyto dny. Památka věrných zemřelých je pro ně takový Štědrý den, kdy my, živí, zapalujeme svíce na jejich hrobech a obdarováváme své
zemřelé blízké či jiné své příbuzné modlitbou a zbožnou účastí na mši svaté.
Často si ani neuvědomujeme, jak velkým darem jsou pro naše zemřelé tyto
modlitby a oběti. Kdybychom si toho byli vědomi, asi bychom s větší horlivostí našim zemřelým přinášeli každý den tyto „dárky“. Vůbec ani netušíme,
jak účinně můžeme svým zemřelým pomáhat do nebe, když se po dobré svaté
zpovědi za ně upřímně modlíme. Až se s nimi jednou setkáme po své vlastní
smrti, určitě nám budou s radostí děkovat, že jsme jim do nebe svou modlitbou pomáhali.
Je velmi smutné, jestliže období Dušiček odbudeme jednou návštěvou hřbitova, kde zapálíme jednu svíčku na hrobě a v rychlosti se odmodlíme jeden
"Otče náš". Kéž bychom vnímali, že nemůžeme nijak lépe svým zemřelým
udělat radost a projevit jim svou lásku a vděčnost, než když se od 1. do
8. listopadu poctivě každý den na hřbitově budeme modlit za své zemřelé a
získávat pro ně plnomocné odpustky.
Nezapomeňme tedy: Památka věrných zemřelých je Štědrý den našich zemřelých. Modlitba je pro ně obrovský dar k nezaplacení.“
P. Josef Janek.
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Členové Matice svatoantonínské,
kteří nás v minulém roce opustili
Marek František 		
Hložková Marie 		
Marie Přikrylová 		
Soukeník Stanislav 		
Hejda Jiří 			
Baroňová Františka 		
Mořický Jindřich 		
Hanáková Anna 		
Bursíková Františka 		
Petruchová Apoléna 		
Kubíček Alois 			
Lancůch Josef 			
Kusáková Hedvika 		
Ircingová Žofie 			
Horáčková Anna 		
Macháčková Anna 		
Michálek Antonín 		
Vajčnerová Helena 		
Šmejkal Antonín 		
Ingrová Marie 			
Svobodníková Ludmila 		
Matuška Antonín 		
Poláchová Anna 		
Strážnická Cecílie 		
Komárková Jaroslava 		

Blatnička
Boršice
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Hluk
Hluk
Hluk
Kozojídky
Kelníky
Louka
Ostrožská Nová Ves
Prostějov
Sudoměřice
Sudoměřice
Sudoměřice
Sudoměřice
Uherský Ostroh
Vacenovice
Vacenovice
Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou
Vlčnov
Zlín

Omlouváme se paní Přibylové Anděle z Tasova, kterou jsme omylem
zařadili mezi zemřelé v loňském roce. Přejeme jí do dalšího života dobré zdraví a hojnost Božího požehnaní.
V minulém roce zemřela paní Přibylová Anna z Tasova.
Ve svých modlitbách pamatujme také na naše zemřelé kněze – P. Antonína Dominika, P. Miroslava Bachana a P. Aloise Kotka.
„Blažení, kdo umírají ve spojení s Pánem. Ať odpočinou od svých námah, neboť jejich skutky jdou s nimi“. Zjev. 14, 13.
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Pozdrav z Teologického konviktu (TK)
Milí čtenáři Poutníku svatoantonínského! Dostalo se mi té cti, abych i já, jménem Teologického konviktu, přispěl krátkým článkem do Vašeho občasníku.
Jak možná někteří z Vás víte, v říjnu minulého roku naše skupina čtrnácti
studentů TK spolu se třemi představenými navštívila Vám tak známé poutní
místo Svatý Antonínek a následně i Pastorační dům v Ostrožské Lhotě, kde
nás farníci pohostili výtečnými utopenci s chlebem a čajem, za což jim zpětně
mnohokrát děkujeme ... Naše návštěva nebyla předem nijak plánovaná, ale
o to byla krásnější!
Leckterého čtenáře jistě napadají otázky např. ,,Cože to je, ten konvikt, kde
bych ho mohl najít? Co se tam dělá?“ Právě pro ně mám dobrou zprávu. Dnes
totiž dostanete odpověď. Teologický konvikt je zařízením České biskupské
konference. Jde o společenství mladých mužů, kteří ve svém srdci zaslechli
Boží volání ke kněžství a rozhodli se svůj úmysl dále rozlišit a prohloubit.
TK sídlí v budově Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci na Žerotínově náměstí a v současné době v něm žije a své povolání rozlišuje celkem
14 mužů. Z olomoucké arcidiecéze to je Dominik Solovský z farnosti Vilémov, Václav Macek z farnosti Branky na Moravě, František Pospíšil z farnosti Nová Hradečná a Jakub Gajdošík z farnosti Kvasice. Z ostravsko-opavské
diecéze Michal Waněk z farnosti Ostrava-Poruba a Jan Slepička z farnosti
Ostrava-Zábřeh. K brněnské diecézi patří Josef Janoušek z farnosti Moravské Budějovice, Zdeněk Nekula z farnosti Těšetice a Ondřej Smílek z farnosti
Letovice. Z hradecké diecéze jsou to Petr Tesař z farnosti Luže a David Fendrych z farnosti Pouchov. Z litoměřické diecéze je to Šimon Šterzik z farnosti
Nejdek a z pražské arcidiecéze pak Matěj Jirsa z farnosti Praha-Hlubočepy a
František Holeček z farnosti Matky Boží před Týnem. Plzeňská ani českobudějovická diecéze žádného zástupce pro letošní školní rok nemá. Nejmladšímu z nás je 19, naproti tomu toho nejstaršího čeká letos oslava jeho třicetin.
I vzdělání je u každého odlišné. Máme mezi sebou kluky hned po maturitě,
hasiče, učitele, ale také například inženýra či chemika. Každý je originál a už
to dosvědčuje, že Bůh si povolává opravdu kohokoli, bez závislosti na tom,
kdo nebo kým je. Formace v konviktu neopomíjí ani jednu ze tří složek lidské
osoby. O stravu se stará tříčlenný personál, technické zázemí pak zajišťují dva
pracovníci údržby. Pro posílení těla je k dispozici tělocvična, posilovna a dvě
Foto: P. Múčka
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erární koloběžky. Ani intelektuální složka není zanedbávána. Výuka probíhá
zpravidla dopoledne od 8:30 do 12:00. Vyučovanými předměty jsou: spiritualita, literatura, filosofie, latina, živý jazyk (angličtina/italština), katechismus,
biblistika a liturgika. Všichni studenti jsou zapsáni jako účastníci propedeutického přípravného ročníku pro studium na Teologické fakultě. Poslední
složkou člověka je jeho duchovní rozměr. Každý den je slavena mše svatá.
K naslouchání, rozhovoru, duchovnímu vedení či ke svátosti smíření je konviktu vyhrazen O. Petr Vrbacký, spirituál. Dalším představeným je pak ředitel
konviktu, O. Alfréd Volný, spolu s prefektem jáhnem Petrem Soukalem.
Tolik stručně o konviktu. Rozhodujícím milníkem celého našeho pobytu tady
bude týdenní exercicie v Rokoli. Ta nás čeká poslední týden v lednu. Po nich
je čas na podání si přihlášky na Teologickou fakultu. Tím je učiněno jakési
definitivnější rozhodnutí ke kněžství. Kdo by rozpoznal, že ke kněžství volán
není, odchází. Dovolte mi tedy, abych Vás závěrem tohoto článku poprosil
o modlitbu, aby naše rozhodnutí bylo uvážené, a hlavně v souladu s Boží vůlí.
Za všechny konvikťáky děkuje, Jakub Gajdošík
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Omluva fotografům
V minulém čísle došlo k nemalé chybě. Omylem byla téměř u všech fotografií
uvedena autorkou paní Lenka Fojtíková. Omlouváme se nejen jí, ale i panu Cábovi a fotografům projektu Člověk a víra. Věříme, že i nadále budou všichni s
radostí fotit a dokumentovat dění kolem sebe k potěšení nás všech. V posledních
letech máme možnost nejen na Svatém Antonínku, ale i při jiných církevních
akcích zahlédnout fotografy, kteří patří do již zmiňovaného projektu Člověk a
víra. Následující článek nám prozradí, jaké je jejich poslání a vize do budoucnosti.

Projekt Člověk a víra:
nový rozměr duchovní fotografie
Digitální technika určená k pořízení obrazového záznamu zažívá v posledním desetiletí nebývalý rozkvět. Jako vždy, nese to s sebou nejen klady, ale
Foto: P. Múčka
také zápory. Můžeme je pozorovat například právě v kostelích.
Dostupnost fotografie se s nástupem digitálních technologií nesmírně zjednodušila a zlevnila. Snímky v přijatelné kvalitě dnes pořídí každý slušný telefonní přístroj či tablet, jehož obsluha je velmi jednoduchá. Většina lidí dnes
tedy při sobě neustále nosí záznamové zařízení s možností kdykoli cokoli
zvěčnit. Tento vývoj je z ekonomického hlediska jistě pozitivní. Negativním
dopadem je však nežádoucí zveřejňování soukromí či narušování intimity
Foto: P. Múčka
akcí, které nejsou primárně určeny pro širokou veřejnost.
Ani duchovní obřady v našich kostelích nejsou těchto dopadů ušetřeny.
Nejcitelněji vnímáme přítomnost záznamových zařízení v situacích, které
se vymykají běžnému provozu. Svatby, křtiny, obřady prvního sv. přijímání,
biřmování, dokonce i pohřby - to jsou události, kde se neukáznění fotografové stávají nevítanými vedlejšími aktéry, kteří ruší průběh slavnosti blikáním
vestavěných blesků, hlasitým cvakáním spouště či pohybem na nevhodných
místech. Na nedostatečnou sebekázeň majitelů záznamových zařízení poukázala již řada kněží, někteří pak přístup fotografů na své duchovní obřady
dokonce omezují či zakazují.
Vykázat fotografii z chrámu by však jistě nebylo vhodným řešením. Právě
fotografie totiž patří mezi vhodné pastorační prostředky dnešní doby. Aby
bylo možné dokumentovat křesťanský život bez zásadního narušení podstaty
duchovních obřadů, je třeba stanovit pro fotografy pravidla.
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Aktivitou, která si tento ambiciózní cíl vzala za svůj, je projekt "Člověk a víra
- Fotografové pro církve ČR". Toto unikátní neziskové fotografické sdružení
prostřednictvím fotografů dobrovolníků uměleckou formou dokumentuje
křesťanské akce. Projekt pod vedením fotografů Romana Albrechta a Václava Chaloupky od roku 2011 buduje celostátní síť fotografů se speciálním
výcvikem pro dokumentování náboženských obřadů, kteří vždy upřednostňují duchovní rozměr před pořízením záběru, přicházejí vhodně oblečeni
a svým chováním vyjadřují respekt vůči důstojnosti akce. Po stránce fotografické odbornosti a technického vybavení by měli poskytovat dostatečnou
záruku kvalitního výstupu - tedy hezkých fotografií, které budou po skončení
obřadu snadno dostupné pro všechny účastníky akce. Do projektu se dosud
zapojilo 86 fotografů z celé republiky a tento počet neustále roste.
Vedle snahy vnést řád do fotografování v kostelích má projekt Člověk a víra"
ještě druhý, neméně zajímavý rozměr. Díky zastoupení fotografů z mnoha
regionů, jejich cílenému a koordinovanému vysílání na akce v jejich okolí a důslednému publikování jejich fotografií otevírá projekt velmi bohatý
pohled na náboženský život současnosti. Webová databáze na stránce www.
clovekavira.cz i facebookový profil projektu mají vysokou sledovanost - např.
v průběhu červnových Dnů víry fotografie zaznamenal facebookový profil
projektu přes 500 tisíc návštěv! Fotografie vzniklé v rámci projektu ve stále
větší míře využívá křesťanský periodický tisk, duchovní weby i publikace.
Vrcholem aktivity je každoroční výstava na Pražském hradě, kterou každý
rok zhlédne přes 7 tisíc návštěvníků v Praze a další tisíce pak během jejího
putování po republice. Projekt podporuje pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, Česká biskupská konference či pražská metropolitní kapitula a celá
řada dalších představitelů církve.
Organizátoři projektu "Člověk a víra" by rádi i touto cestou oslovili a získali
Foto:„Máme
P. Múčka
ke spolupráci další fotografy, kteří dokumentují život ve farnostech.
zájem o kolegy, kteří dovedou pracovat v týmu a dobrovolně přijmou pravidla ohleduplné duchovní fotografie. Není nutné být již hotovým profesionálním fotografem s prvotřídní výbavou - stačí vůle k učení a zrcadlovka. Jestliže ve vaší farnosti někdo takový působí, budeme rádi, pokud zprostředkujete
vzájemný kontakt (clovekavira@gmail.com). Vaší farnosti naopak nabízíme
bezplatný fotografický servis během významných duchovních událostí.“
Fotografové projektu "Člověk a víra"
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Člověk a víra foto Vojta Pospíšil

Postní duchovní obnova
Opět jsou zváni všichni členové i nečlenové na duchovní obnovu s P. Janem
Szkanderou, spirituálem kněžského semináře v Olomouci.
Místo konání: Velehrad Poutní a exerciční dům Stojanov
Začátek:

pátek 3. března 2017

Ukončení: neděle 5. března 2017
Strava a ubytování na celý pobyt:
•
jednolůžkový pokoj 900,•
dvoulůžkový pokoj 840,•
jednolůžkový pokoj s přísl. 1060,•
dvoulůžkový pokoj s přísl. 960,Přihlášky:
•
www.stojanov.cz
•
Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, Velehrad, 687 06 tel.
572 571 420, mobil 733 741 896
•
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota 423, mobil 731 402 196
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IV. POUŤ MORAVSKÝCH MATICÍ
2.4.2017
10:00
11:15
12:00
13:00
14:25
15:00

mše svatá v bazilice
komentovaná prohlídka baziliky
oběd (máte-li zájem objednat oběd, nahlaste to prosím předem)
představení přítomných Maticí a
zdravice v Sále kard. T. Špidlíka
křížová cesta v bazilice
prohlídka poutního areálu a expozic

K účasti zvou Matice velehradská, Matice svatokopecká,
Matice svatohostýnská, Matice antonínská a Matice radhošťská

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.: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
LEDEN 2017		
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Pozvání na Valnou hromadu
Výbor Matice svatoantonínské
zve srdečně všechny své členy na Valnou hromadu,
která se uskuteční

v neděli 23. dubna 2017

v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
Program:
15:00 mše svatá ve farním kostele sv. Ondřeje, je sloužena za živé
a zemřelé členy Matice svatoantonínské, slouží P. Antonín Bachan
- Po mši svaté bude následovat jednání Valné hromady v Domě
Svaté Rodiny.

POZOR! Letos je změna místa konání.

Při letošní Valné hromadě se budou volit noví členové výboru
a revizní komise!

Na co se můžeme těšit v prvním pololetí roku 2017:
3. - 5. 3.
26. 3.
2. 4.
23. 4.
20. 5.

Postní duchovní obnova na Velehradě
Křížová cesta v 15:00 na Svatém Antonínku
IV. Pouť moravských Matic na Velehradě
Valná hromada v Blatnici pod Sv. Antonínkem
Františkání zvou ke společnému setkání – 15:00 mše svatá, adorace, agape, …
13. 5.
Domácí pouť
18. 5.
Hlavní pouť
4. 6.
Pouť Matice svatoantonínská
4. 7.
V. pěší pouť ze Sv. Antonínku na Velehrad
5. - 9. 7. Duše Slovácka – duchovní restart na začátku prázdnin s
P. Adamem Ruckim
9. - 14. 7. Antonínovo léto aneb Týden otevřených srdcí

Aktuální informace na www.antoninek.cz
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Foto: Václav Hájek

Foto: Václav Hájek

Člověk a víra foto Petr Nedoma
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Člověk a víra foto Radek Šipka

Člověk a víra foto Zbyněk Šišpera

Člověk a víra foto Petr Nedoma

