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Kopec svatého Antonína
Siluetu kopce svatého Antonína jsem míval před očima při pohledu z okna ve
Strážnici od dětství. Tehdy
ovšem se mi zdála hezčí,
protože stromy kolem kaple byly menší. Později vyrostl vedle nás další činžák
a pohled se ztratil. Tehdy
ovšem už lákala vyjížďka do okolí na kole. Třeba
Člověk a víra Vojta Pospíšil
jsme s půlkou rodiny vyrazili
na pouť. Kola nechali u známých v Blatnici a na kopec šli pěšky. O pár let
později to bylo na vypůjčené motorce, když magnetem už nebylo jen poutní
místo, ale i otec Šuránek. Nám, kteří jsme tehdy byli mladí, sice připadal starý
(nebyl však starší než já dnes), ale měl pro nás kouzlo člověka, který je blízko
Bohu a má na nás čas. Tehdy pro mě nebyla důležitá věková vzdálenost a jeho
odlišnost od lidí kolem. Ani jeho radikální chudoba neodrazovala. Spíš přitahovala. Snad jsem více jen tušil, než věděl, o jeho životních zkušenostech,
z nichž vyzařovala moudrost a Boží blízkost, která probouzela zvědavost a
touhu přiučit se, jak být Božím přítelem.
Vzpomínám nejen na chvíle společných modliteb před svatostánkem či pozorování noční oblohy s pomocí jeho dalekohledu. I to byla pro něj modlitba,
a strhující, při níž dovedl žasnout nad krásou Božího stvoření. Zaujal mě jeho
přístup k lidem, které nechal hlasovat třeba o hodině, kdy bude bývat mše
svatá. Já jsem tu pro vás, říkával. Neúcta k jídlu a Božímu daru ho dovedla
rozzlobit. Kdysi viděl kolem kaple rozházené nezralé švestky. Všechny posbíral a na tácku položil na roh oltáře. Při kázání je vzal do ruky a mluvil o netrpělivosti a nezralých plodech. Jeho promluvy se dobře pamatovaly, protože
často vycházely z praxe. Jako bohoslovcům nám říkával: Kázání bez příkladu
či zkušenosti je jako obraz bez hřebíku. Hřebík se neukazuje pro krásu, ale
bez něj spadne obraz za stůl. Příklad není to hlavní, ale bez něj si lidé nosné
myšlenky nezapamatují. A já si to jednou ověřil. Šel jsem z Blatnice do kopce
a došel jsem nějakou tetičku ve znorovském kroji. Šli jsme spolu. Najednou
se zastavila a říká: „Když sem tu šla vlóní, tož na téjto střešni byla ulomená
haluz. A páter Šuránek o ní kázali.“ Po zbytek cesty mně opakovala Šuránko-
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vo kázání o vinném kmeni a posvěcující milosti proudící z Krista jako míza
z kořene až do posledních větviček, pokud nejsou ulomené. Bez napojení na
Krista ani křesťanův život nemůže nést plody. Jako je možné ulomenou větev naroubovat, tak je možné nové napojení na Krista skrze dobrou zpověď,
vzpomínala. Na takových příkladech jsem viděl, že jeho rady nejsou suchá
teorie a že on sám dělá, co radí druhým.
Některým se zdál přísný, zvlášť když mluvil o alkoholu. Přísný byl, ale především na sebe. Druhým radost nekazil. Měli jsme v semináři spolužáka, který
dovedl nádherně napodobovat profesory. Mnohé z nás skvěle bavil. Jeden
úzkostlivý spolužák ho však káral, že posmívat se druhým je přece hřích. Dotyčný se šel zeptat spirituála Šuránka. Ten se vážně zeptal: „Proč to děláte,
bratře? Chcete bratry rozesmát, nebo profesory urazit?“ Student říká: „Bratry
rozesmát.“ „Tak si pamatujte,“ řekl P. Antonín, „když bratra rozveselíte, jako
byste dukát dal.“ A kamarád s radostí rozdával dukáty jako boháč.
Kopec svatého Antonína nabízí nejen krásu a radost kraje, ale i bohatství
modliteb mnoha věřících a stopy Kristových svědků, proto může posvěcovat
ty, kteří přicházejí s otevřeným srdcem. Kéž tam zvláště hledající a mladí lidé
nacházejí ty, kteří přitahují Boží blízkostí, u nichž je možné se přiučit Božímu
přátelství.
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Známe světce Antonína?
Běžně si jej spojujeme s hledáním ztracených předmětů, ale velkým charismatem svatého Antonína bylo hlásání Božího slova. Ve stopách Kristových byl mistrem v hledání „ztracených ovcí“ a, chceme-li, mohl by být mocným přímluvcem v hledání ztracené víry.
Antonín Paduánský překvapivě vůbec nepochází z Itálie a už vůbec ne z Padovy, tam strávil až poslední dva roky svého krátkého života. Pocházel ze
šlechtického rodu, byl synem Martina, rytíře ve službách portugalského krále
Alfonse I. a jeho ženy Marie. Narodil se a vyrostl v Lisabonu, byl pokřtěn
jako Fernandez. Do patnácti let navštěvoval katedrální školu, poté se měl ve
stopách otce zaškolit v zásadách rytířství a ve válečnickém umění. Již v roce
1210 však vstoupil do noviciátu augustiniánů, jejichž opatství se vypínalo nad
městem.
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Protože jej však neustále navštěvovali bývalí přátelé a příbuzní, mnohdy s cílem odradit jej od započaté cesty, po dvou letech
požádal o přeložení. Byl poslán do opatství
svatého Kříže v Coimbře, což bylo tehdy
vyhlášené kulturní centrum Portugalska,
zárodek budoucí univerzity. Tam strávil
asi osm let studiem Písma svatého, teologie
Otců a jiných věd. Díky své neuvěřitelné
paměti a schopnosti přemýšlet byl vynikajícím studentem. Ve 24 letech byl vysvěcen
na kněze a podle všech známek měl před
sebou velkou církevní kariéru.
V těch letech však do Coimbry připutovali z
Assisi první bratři svatého Františka, jehož
Antonín z Padovy
pověst svatosti se už šířila po celé Evropě.
Mezi prvními bylo i několik misionářů, kteří měli namířeno do Maroka. Fernandez měl na starosti návštěvy a zřejmě se s nimi setkával, když jim udílel
almužnu na fortně kláštera svatého Kříže. Vzbouzela se v něm nostalgie po
podobném životě, pravděpodobně i jako reakce na zvlažnění, ducha světa a
vnitřní rozdělení, jež opanovalo jeho vlastní řeholní společenství.
Brzy nato bylo celé město otřeseno smutnou zprávou: do Coimbry se navracela mrtvá těla prvních pěti františkánských mučedníků z Maroka. Byli
pohřbeni v královském kostele patřícím klášteru svatého Kříže. Nad jejich
hrobem v mladém knězi Fernandovi dozrála touha přidat se k jejich společenství. Neprodleně vyjádřil své přání, s podmínkou, že bude smět odjet
do Maroka kázat Krista muslimům a tím rozmnožit řady františkánských
mučedníků. Již den nato oblékl za přítomnosti zaražených augustiniánských
spolubratří chudičký hábit a přijal nové jméno Antonín podle slavného poustevníka svatého Antonína.
Po několika měsících noviciátu v poustevně Olivais na podzim roku 1220
skutečně do Maroka vyplul. Byl to výraz jeho touhy darovat se Bohu bez výhrad, ale Pán s ním měl jiné plány. Jen co dorazil lodí na Africké pobřeží, onemocněl malárií a poté, co celou zimu zápasil v horečkách o život, došlo mu, že
si prosazuje ve jménu služby Bohu svou vlastní vůli. Vypadalo to, že nezbývá
než se vrátit do vlasti a znovu pokorně hledat, co má dělat. Bouře však zanesla
loď až na pobřeží Sicílie. Antonín netušil, že svou vlast už nikdy nespatří…
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Na Sicílii se od bratří dozvěděl, že svatý František svolal na letnice roku 1221
do Assisi kapitulu všech menších bratří. Antonín se jí účastnil jako docela
neznámý bratr, až na závěr si jej všimnul provinciál ze severu Itálie a pozval
jej, aby sloužil jako kněz malé skupině poustevníků na Montepaolo. Tam by
zřejmě zůstal ve skrytu a v hluboké modlitbě až do smrti, kdyby jednoho dne
během kněžského svěcení jednoho z bratří ve Forli náhle nechyběl kazatel.
Trapnou situaci bratři vyřešili tím, že vyzvali ke kázání bez přípravy kněze
Antonína. Jakoby „náhodou“ objevili ohromení bratři v Antonínovi učence
a obdarovaného kazatele. Díky tomu jej vybrali mezi putující kazatele. Později jej sám sv. František ustanovil učitelem menších bratří, když mu napsal:
„Souhlasím, abys přednášel bratřím posvátnou teologii, jen když při této činnosti nepotlačíš ducha svaté modlitby a zbožnosti, jak to stojí v řeholi.“
V následujících letech Antonín projde jako kazatel celou Itálii a část Francie
zmítanou náboženskými spory a bratrovražednými válkami. Káže chudým i
bohatým, prostým lidem i šlechticům a prelátům. Jednou je oslavován, jindy
vysmíván, hlásá Boží slovo vhod i nevhod. Podobně jako u apoštolů Pán potvrzuje jeho slova zázraky a znameními.
Z Rimini se traduje známý zázrak kázání rybám. Lidé se tam jeho slovům
vysmívali, takže se světec obrátil k rybám: „Ryby, naslouchejte slovu Páně!“
Ryby se shromáždily u břehu, povystrkovaly hlavy a neodpluly, dokud Antonín své kázání neukončil. Na jeho přímluvu Bůh rovněž uzdravil mnohé
nemocné, ale největší divy se děly pod vlivem jeho kázání v lidských srdcích
a následně ve zpovědnici. Po jednom z jeho kázání se například přišla vyzpovídat celá banda lupičů, z nichž mnozí vytrvali na dobré cestě, o čemž jeden
z nich později vydal svědectví.
Po smrti sv. Františka (+1226) je Antonín jmenován provinciálem severní
Itálie: má pouhých 32 let, ale chatrné zdraví, přičemž musí neustále podnikat namáhavé cesty, aby navštívil stávající komunity bratří, povzbuzoval a
zakládal nové. Až v postní době 1228 začíná jeho padovská historie. Padova
byla významným městem plným řemesel a obchodu s vlastní univerzitou a
armádou, s bohatou místní šlechtou. Lidé žili byznysem a slavnostmi, chudí
lidé ve svých strastech jako všude.
Antonín se tam rozhodne kázat denně po celou dobu postní a do úmoru
zpovídá. Už po prvních kázáních zástup čítá až na třicet tisíc lidí. Často káže
na náměstích a na loukách, protože kostely nestačí pojmout zástupy, které se
sbíhají, aby slyšely Boží slovo a viděly živého světce. Lidé zavírají obchody,
mnozí vstávají už v noci, aby si zajistili místa. Chodí na ně i biskup s veš-

6

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2018

kerým duchovenstvem. Antonínova série postních kázání znamenala podle
historických pramenů hlubokou náboženskou obrodu, „znovunastolení křesťanství v Padově“.
Po vyčerpávající misii se vážně nemocný Antonín stáhnul do poustevny
Camposampiero poblíž Padovy, kde si nechal postavit úkryt v rozsoše starého ořechu. V něm se pak celé dny modlil a četl Písmo, jen na noc se vracel
do své cely. Tam byl jednou zastižen v mystickém vytržení, zářící nadpřirozeným světlem, s Dítětem Ježíšem v náručí. Odtud pochází obvyklé vyobrazení
světce.
Když se mu přitížilo, byl by rád zemřel v klášteře v Padově, ale nakonec jej
bratři stačili převézt jen do hospice při klášteře klarisek v blízké Arcelle. 13.
června 1231 tam skonal se slovy „vidím svého Pána“, ve věku pouhých šestatřiceti let. Pochován byl v Padově, kde je dodnes uctíván jeho hrob. Již rok
nato, přesně řečeno o Letnicích 1232, jej papež Řehoř IX. prohlásil za svatého.
Při té příležitosti se četl předlouhý seznam jeho zázraků dokumentovaných a
ověřených dvěma komisemi padovské university. V roce 1946 jej papež Pius
XII. prohlásil za učitele církve.
Zdroj www.vojtechkodet.cz
Autorka: Kateřina Lachmanová

Ples pro Antonínek se vydařil
Antonínek je letos oslavencem! A ne ledajakým. Celých 350 let už stojí na
Blatnické hoře kaple sv. Antonína Paduánského, během jejíž existence mnoho z nás mělo možnost přiblížit se Bohu. Její bohatá historie zdaleka nebyla
bez překážek, ale díky mnohým obětavým lidem se ji podařilo uchovat až do
dnešních dnů, takže je co slavit!
Ví to moc dobře lidé z Blatničky, kteří se rozhodli pod hlavičkou své farnosti
a Matice svatoantonínské uspořádat pro Antonínek ples a mohutné oslavy,
které by měly vypuknout v letních měsících, započít už v lednu.
A tak se stalo, že se 13. ledna 2018 v Kulturním domě v Blatničce sešla výborná společnost lidí, které mimo jiné spojuje i láska k poutnímu místu.
O dobrou zábavu zde rozhodně nebyla nouze! Zahájili ji už domácí ženy písní, kterou sami pro tuto příležitost složily. Dechová hudba Hanačka potom
hrála tak dobře, že taneční parket byl téměř po celou dobu plesu plně obsazen
a jinak tomu nebylo, ani když se hudební produkce ujal DJ Chosé.

7

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2018

Unaveným nohám jsme mohli dát odpočinout při vystoupeních, která si pro
nás připravili členové folklorního souboru Haná. Tombola, jejíž hlavní cenou
byl zájezd do Říma, našla své šťastné majitele a navíc mohli pánové svým dámám, dámy pánům, nebo každý sám sobě vystřelit růži v originální střelnici
v druhém patře.
Hladovým a žíznivým byly dobré duše v bufetu stále připraveny poskytnout
občerstvení včetně slaných i sladkých pochutin, teplého guláše a dobrých nápojů.
Nezbývá než poděkovat ze strany pořadatelů všem příchozím a ze strany jejich zpět pořadatelům.
Tento večer byl pro nás totiž další milou příležitostí se setkat a takové příležitosti jsou vždy cenné. Chceme proto Antonínku popřát, aby i do budoucna
bylo dost lidí, kteří ho budou mít rádi, budou se u něj rádi setkávat a také
budou ochotní o něj pečovat.
Gabriela Nohálová

Jano Köhler – malíř, na kterého se zapomíná
Boční oltáře v kapli zdobí fresky akademického
malíře Jano Köhlera. Nad oltářem Panny Marie
si můžeme připomenout zázrak v městě Rimini,
jak sv. Antonín káže rybám. Na protějším oltáři
sv. Josefa je světec vyobrazen při kázání lidu v
Padově. V presbytáři nalezneme jen skicu smrti
svatého Antonína. Fresku díky pokračující nemoci a brzké smrti umělec nedokončil. Dílo zůstalo nedokončeno. Už více jak sedm desítek let
nám připomíná, že máme být stále připraveni.
Nevíme dne ani hodiny. Můžeme přijet a nevrátit se domů. Nedokončit započatou práci.
V původním plánu bylo, že na protilehlé stěně
kněžiště bude zachycen zázrak s oslicí.
V rámci rekonstrukce byla v roce 1937 kaple
Člověk a víra Mirek Snopek
Köhlerem vymalována. Krásné ornamenty na
zdech si však ve svých vzpomínkách vybaví jen skuteční pamětníci.
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V následujícím článku se nedozvíme o průběhu jeho prací na Svatém Antonínku. O to více můžeme nahlédnout do umělcova života, který nebyl vždy snadný
a plný slávy a uznání. Opět je možnost přesvědčit se, že i u nás pracovali umělci
významných jmen, jejichž díla můžeme nalézt v různých koutech Moravy, ale
i Čech.
Sgrafita a freska vábily ho zcela,
k novým zdem lnul s láskou, pilný byl jak včela,
rád měl chlad a přítmí v klenbách božích stanů,
častým hostem býval u velebných pánů,
slovácké si písně při kytaře zpíval,
o spor věru nestál, na všechno rád kýval,
z hospodských nikdy nechodil až ráno,
„Sdružení“ byl kasír – malíř Köhler Jano.
(Oldřich Lasák)
Hlavním programem Sdružení, jehož byl spoluzakladatelem, byla podpora
slovanství. Se stejně smýšlejícími umělci v čele s Jožou Uprkou vybudovali v
Hodoníně pro své výstavy a různé akce, kroužky apod. Dům umělců. Köhler
tam vedl kroužek hrnčířský a obvykle sedával s přáteli a za doprovodu kytary
zpíval. Právě Jižní Morava, prostředí kde vyrůstal a žil, může podat nejvěrnější obraz jeho osobnosti jako umělce. Hluboké křesťanské cítění ho vedlo
především k duchovní tvorbě. Spolupracoval s architekty Dom. Feyem., Vl.
Fischerem a Antonínem Blažkem při výzdobě rekonstruovaných či nových
kostelů a kaplí. Díky výbornému zvládnutí kresby ilustroval mnohé knihy a
časopisy, které jsou spjaty s vůdčí osobností katolické moderny Karlem Dostálem-Lutinovem. Podle Köhlerových předloh se tiskly pohlednice, plakáty,
různé pozvánky a také známky. Blízká mu byla také malba. Maloval portréty své rodiny i přátel, ovládal mnoho malířských technik – pracoval perem,
tužkou, uhlem, maloval akvarely, tempery, oleje, zabýval se i grafikou, dobře
zvládal fresku, sgrafito, byzantskou mozaiku i kachlíkovou mozaiku. Svou
uměleckou poctu vzdával i svatým věrozvěstům. Cyrilometodějský motiv se
objevuje na jeho 45 výtvarných pracích, v roce 1933 byla litografie soluňských bratří použita na poštovních známkách. Za svého života nebyl malíř
příliš ceněn. Kritiky byly rozporuplné – jedni ho odsuzovali, druzí chválili.
Sám Köhler říkal: „Malíř a prase nesou užitek až po smrti.“ Celý svůj život byl
nesmírně skromný, zdráhal se uveřejňovat jakékoliv životopisné údaje, proto
literatura o jeho umělecké tvorbě byla za jeho života velmi skoupá.
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Jano Köhler se narodil 9. 2. 1873 v Brně jako
mladší z dvojčat. Otec, kočí u městské dráhy
v Brně, zemřel pět týdnů po jejich narození,
matka, přestože se potýkala s problémy hmotného zabezpečení, umožnila dětem studovat.
Vytvořila citlivému a jemnému chlapci domov
sice velmi chudičký, který byl ale místem porozumění, křesťanské zbožnosti a estetického
cítění, které si přinesla ze slováckého venkova.
Z gymnázia v Brně musel po nedorozumění
s jedním profesorem odejít, proto poslední ročník a maturitu složil v Praze. Köhler ve svém
životopise píše: „Byl jsem slabým matematikem
Jano Köhler
už tenkrát, a proto byli brněnští páni profesoři
rádi, když jsem se do oktávy prokousal do Prahy. Z kreslení jsem míval výborně
a z řečtiny jen dostatečně a mimo to byl jsem chudák (matka vdova posluhovala) a co ti potřebují studovat.“
V roce 1893 nastoupil na pražskou uměleckoprůmyslovou školu, po jejím
absolvování se přihlásil na pražskou akademii, kde se jeho profesorem stal
František Ženíšek a celá řada dalších osobností; Kamil Hilbert ho učil techniku fresky a sgrafita, Stanislav Sucharda všeobecnému modelování, Felix
Jenewein aktu, Otakar Hostinský a Karel Mádl dějinám umění. Po studiích
si ho vybral architekt Hilbert ke spolupráci na sgrafitech a freskách, kde se
v tomto oboru zdokonalil a na základě jeho doporučení získává Köhler první samostatnou zakázku na obnově prostějovského Pernštejnského zámku a
díky své úspěšné práci se konečně dostává do povědomí širší veřejnosti.
Köhler vzpomíná: „Hilbert byl jmenován stavitelem chrámu sv. Víta a já jsem
se usadil v Nenkovicích, abych lépe vyžil. Koupil jsem chalupu za 360 zlatých.
Mnoho si mne tam venkované nevážili. Jednou se o mně vyjádřili: kdyby po
něm něco bylo, nebyl by v Nenkovicích. Později, když jsem se oženil, přestěhoval jsem se do Strážovic u Kyjova a tam jsem zůstal podnes. Hilbert mne volal
do práce. Říkal mi, že jsem měl studovat architekturu, protože mám smysl pro
rozvržení. Pracoval jsem v Praze, např. hotel Paříž je vyzdoben mozaikou podle
mého návrhu.“
Od roku 1926 Köhler žil a tvořil v samotě moravského venkova ve Strážovicích. Tady koupil bývalé venkovské stavení a přestavěl si jej na obytný dům.
Na vesnici se tento skromný a plachý člověk cítil nejlépe. O své práci povídá:
„Freska se musí pracovat rychle, než malta uschne. Musí se napřed vědět, jak
malba vypadne. Některá barva ztemní, ultramarín začne svítit. Schwaiger mi
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poradil zelenou barvu. Byl znalec fresky. Řekl mi: ,To mají jednoduché. To vezmou chromaxid‘ a dal mi adresu do Německa.“
Trvalou zásluhou prostějovského faráře a literáta Karla Dostála-Lutinova zůstane, že získal Köhlera ke spolupráci a pověřil ho výzdobou farního kostela
sv. Kříže v Prostějově i spolu se sochařem Františkem Bílkem. Podle Köhlerových návrhů se vyšívala i kněžská roucha. Do vestibulu tohoto kostela namaloval velký obraz Panny Marie Svatohostýnské zachraňující Bystřici před
Tatary. Lutinov ve svém časopise Nový život seznámil čtenáře s Köhlerovým
dílem a umožnil mu zde také publikovat své kresby, grafiky i návrhy pro větší
práce.
Köhler sám na tuto dobu vzpomíná: „Na Moravě mi Karel Dostál-Lutinov dal
příležitost pracovat na chrámové výzdobě v Prostějově. Tím jsem byl k ní přiveden a zdobil jsem kostely v letech 1904 až 1905. Bylo mi líto, že jsou malovány
na jeden způsob. Architektura bývá krásná, ale vyzdobena nevkusná. Malbou
získal oltář prostor. Kromě Dostála-Lutinova zvláště olomoucký arcibiskup dr.
Leopold Prečan, veliký znalec umění a starožitností, dodal mi důvěry.“
Chrámové malbě zůstal Köhler věrný i přes občasné práce na světských námětech a zůstal jí věrný až do smrti. Ke kostelním malbám přistupoval svědomitě po zralé úvaze, ve snaze oživit a podporovat výzdobu architektonickou.
Za účelem studia dekorativního umění v sakrálních interiérech podnikl studijní cestu do Itálie, kde navštívil Florencii, Benátky a Ravennu. Brzy získal
zakázky na monumentální výzdobu světskou i profánní v Luhačovicích, Uh.
Hradišti, Holešově, Prostějově, Otrokovicích a Napajedlech. V roce 1909 začal pracovat v Kroměříži na výzdobě právě dokončeného ústavu, kde aplikoval jednu z variant obrazu sv. Cyrila a Metoděje (jedna z největších fresek u
nás, měří 45 m2) a interiér stavby dotvořil ornamentálním dekorem. Téhož
roku se svými stejně smýšlejícími přáteli zakládá „Sdružení výtvarných umělců moravských“, aby potom společně vybudovali Dům umělců v Hodoníně, jehož stavbu svěřili architektovi Antonínu Blažkovi a slovácký charakter
budovy dotvořil v souladu s architekturou Köhler zcela zdarma. Ve Sdružení
zastával Köhler také funkci pokladníka. Spolu s Jožou Uprkou a bratry Mrštíky prosazoval moravský kolorit, lidové umění, regionální zvyky a svým způsobem se tak bránili „moderně“ přicházející z Paříže. V následujících letech
pracoval na sgrafitové výzdobě radnice v Tišnově, na fasádách škol Otrokovicích, Kyjově, Přerově a Hvězdlicích. V Tišnově pracoval potom ještě třikrát. Už jako student rád kreslil různé alegorické postavy a historické příběhy.
Upozornil na sebe lepty, rytinami a oleji, na nichž se často objevoval motiv
šaška s rolničkami na hlavě, člověka, jehož tvář i přes všechny útrapy čišela
optimismem a v jehož rysech bylo lehce poznat samého Köhlera. „Pracoval
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jsem v kostelích v Přívoze a v Mariánských Horách v roce 1912. Je tam výzdoba
skutečně umělecká: obraz Uprkův, „Nanebevzetí Panny Marie“, pražský sochař
Novák zhotovil pro tento chrám sochy podle návrhu arch. Blažka.“
Z prací náboženského charakteru se významně projevil v případě výzdoby
křížové cesty na Svatém Hostýně. Jednotlivá zastavení vyprojektovaná Dušanem Jurkovičem navrhl poté, co byl osloven, Joža Uprka. Jím navržená skleněná mozaika se ukázala být nevhodnou pro drsné hostýnské klima. Ze tří
dokončených Uprkových obrazů tak byl v křížové cestě ponechán jen jeden,
a to třinácté zastavení, obraz Piety. Když Uprka od další práce odstoupil, ujal
se v roce 1912 výzdoby oltářů Köhler a navrhl pro Hostýn více než tři desítky obrazů z řezané mozaiky značky Rako s použitím typických folklorních
prvků. Problematika mariánského kultu mu byla velmi blízká a provázela ho
v nesčetných podobách pro celý život, jakož i námět Krista Vykupitele. Své
pašijové obrazy přizpůsobil realističtějšímu pojetí provedené v pestrobarevné
mozaice. Jednotlivé detaily obrazu vypracovával sám, aby co nejlépe vystihly
myšlenku výrazu. Köhlerův obraz pro třinácté zastavení však místo na slavném moravském poutním místě skončil v Rakovníku. Jeho myšlenkou bylo
vytvořit z keramiky obrazy, které by připomínaly malovaná chrámová okna,
jen olovo nahradil spárami a sklo keramikou. S rakovnickými keramickými
závody úspěšně spolupracoval 34 let. Pravděpodobně v této době vytvořil i
sedm freskových obrazů pro kostel sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem a navrhl
výmalbu kostela, kterou provedl bystřický malíř Jan Ježek.
„Také mozaika na náhrobku Dostála-Lutinova v Prostějově a freska hrobky Hilbertovy
jsou mojí prací. Na budově reálky v Litovli
jsem udělal 4 historické obrazy u dějin Litovle. V Olomouci je více mých prací, zvláště v
kapli a na schodišti arcibiskupské rezidence,
znova jsem vyzdobil olomoucký orloj (pozn.
orloj byl roku 1955 přetvořen), v aule Cyrilometodějské fakulty je můj veliký olej sv.
Cyril a Metoděj, vyzdobil jsem kapli blahoslaveného Sarkandera, v moderním kostele
v Hejčíně je má mozaika, největší u nás vůbec. Měří 63 m2.“ Mozaikový obraz „Chvalte Pána všichni národové“ pro farní kostel
C+M od Jano Köhlera
v Olomouci-Hejčíně objednal olomoucký
arcibiskup Leopold Prečan v roce 1932 a je
největším mozaikovým obrazem. Je to jedna z nejzdařilejších Köhlerových
prací. Jde o konečnou odpověď umělce na otázku po smyslu cyrilometoděj-
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ské mise u nás. Stejně jako i jinde, soustřeďuje se na to, co pokládá v lidském
životě za nejdůležitější – víru a mravnost. „Udělal jsem skicu k sv. Václavovi do
Dolních Bojanovic, Večeře Páně a Hory Olivetské pro Prostějov. Vyzdobil jsem
seminární kapli v Olomouci a to je tak moje labutí píseň. Od roku 1937 trpím
revmatismem a nemohu již chodit po lešení.“
Jeho onemocnění způsobené mnohaletou prací ve studených interiérech
kostelů, pracích na lešeních i v zimních měsících mu znemožňovalo nejen
pracovat, později se i pohybovat. Úplně poslední zakázkou byla v roce 1940
fresková výzdoba domu jeho přítele Ing. Součka v Prostějově. Když ho po
provedení prací přítel žádal o sdělení výše honoráře za práci, Köhler odpověděl: „Moc mně pucuješ knoflíky … Já ubohý tolik vázán Tvým pánům rodičům … a tím starým Kerelem už zůstanu, neboť jsem se nehnal za kšeftem,
ale za prací a máš-li rád moji práci, to mi úplně stačí …“
A tato práce už byla skutečně poslední. Zemřel 20. 1. 1941 v zemské nemocnici sv. Anny v Brně. Z poslední vůle Jano Köhlera cituji: „Pracoval jsem s láskou ve svém povolání a hlavně pro kostely, protože jsem měl pro to porozumění.
Vyneslo mi to pohrdání u lidí pokrokových a cítil jsem tíhu toho, kdykoliv jsem
vystavoval. Byl jsem umlčován a stavěn na slepou kolej. Proto také moje obrazy,
o které nikdo nestál a kterých se za čas nahromadilo mnoho čísel, odevzdával
jsem dětem – ať se o ně rozdělí, ať je třeba prodají, kdyby bylo zle …“
Jano Köhler, tento v minulosti opomíjený umělec, vyzdobil přibližně 70
kostelů, 55 světských staveb, celkem vytvořil přes 2500 prací. Zájem o náboženskou malbu pramenil z jeho hluboké víry a křesťanské zbožnosti. Hodně
čerpal z byzantského umění, z duchovního citu gotické malby, čistých barev
renesance i monumentální freskové výmalby baroka. Přispěl i k rozvíjení secese na Moravě, poukázal na lidové umění použitím ornamentu vycházejícího ze slováckých či hanáckých tradic. Zvláštní barevný odstín kobaltově
modré, která nezaměnitelně určuje řadu jeho děl, je převzat z podrovnávek
fasád slováckých domů. Maloval jasně a srozumitelně, což přispělo i k jeho
oblíbenosti. Podařilo se povýšit lidové motivy a zapojit je přirozeně nejčastěji
do křesťanské tématiky, čímž zdůraznil sepětí především venkovských obyvatel s křesťanskou vírou.
Se svolením převzato z Listů svatohostýnských, Olga Kozlová

Střípky z knihy návštěv za rok 2017
Každoročně v lednu zalistujeme knihou, která tiše leží u dveří kaple a netrpělivě
čeká, kdo se do ní podepíše a něco pěkného napíše. Opět je možné nalézt řadu
podpisů a názvy obcí a měst z různých míst Moravy, Čech a Slovenska. Lidé
však přicházejí i z cizích států a vzdálených kontinentů.
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1. 1. S prosbou za vše dobré pro všechny lidi.
25. 3. Ďakujeme za našu mamičku - 89 rokou. Chcela pozrieť půtné miesto.
Piešťany
22. 5. Nádherné poutní místo, děkujeme Ti, Pane Bože, za Tvá milosrdenství.
29. 5. Nedá se popsat ta nádhera. Snad se dnes rodí něco nového…  Antonín Randa Cesta 121
29. 5. Můj brácha se jmenuje Antonín jako tato kaple. Violka
13. 6. Při domácí pouti ke cti sv. Antonína bylo podáno celkem 1000 svatých
přijímání. U oltáře celkem koncelebrovalo 16 kněží a v areálu poutního místa zpovídalo ještě při mši svaté dalších 6 kněží. Bohu díky.
P. Stodůlka
17. 6. Klid a pohoda Boží, kterou tu cítíme, ať nás i ostatní provází životní
poutí. Nádherná výzdoba.
29. 6. Hezký kostelík. Jsme na výletě po stopách babičky, která si tu vymodlila
dědu. Peťka a Verča Hodonín
11. 7. Díky za vyslyšení proseb.
15. 7. Děkujeme za velmi srdečné přijetí a krásný duchovní zážitek při příležitosti jubilejní farní pouti farníků z Ludgeřovic, při které jsme zde
děkovali za otce Antonína Dominika a Antonína Šuránka, kteří působili v naší farnosti. Ať Bůh žehná tomuto krásnému poutnímu místu
a na přímluvu sv. Antonína rozděluje všem poutníkům hojnost svých
milostí a vyslyšených proseb. Žehná P. Václav
6. 8. Ďakujeme celým srdiečkom obetavým úžasným pánom strážcom sv.
Antonína. Nech ich dobrý Pán požehná na všetkých ich cestách, dá im
pevné zdravie, radosť a šťastíčko v srdci.
23. 8. Svatý Antoníne, oroduj za rodiny, kde je svár a neštěstí, přimluv se
u Pána a veď jejich kroky ke smíru a k hořícímu prameni lásky.
27. 8. Kéž svatý Antonín vyprosí vláhu přírodní i duchovní tomuto kraji.
+ Tomáš Holub, biskup plzeňský
29. 8. Po namáhavé cestě jsme konečně doputovali! Je tu krásně, stálo to zato.
Schola Šumice
19. 10. Prožili jsme modlitbu růžence a mši svatou za nemocné. P. A. Bachan,
21 klientů z domova v Hluku a 5 sester
13. 12. Děkujeme všem dobrým lidem, kteří se starají o tento krásný kostelík
sv. Antonína. Vše je čisté, krásně udržované. Vždy sem rádi přijíždíme.
První dochovaná kniha pro poutníky pochází z roku 1939. Nahlédneme do ní
a v příštím čísle se můžete těšit na pár historických záznamů.
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Zemřelí členové za rok 2017
Nejezchlebová A. 		
Moravský Písek 		
Jurásková Růžena 		
Ostrožská Nová Ves
Vítková 			
Ostrožská Nová Ves
Bršlicová Anna 			
Dolní Němčí 			
Zimčíková Božena 		
Dolní Němčí 			
Šumberová Filomena 		
Dolní Němčí 			
Cmol Ludvík 			
Dolní Němčí 			
Baroň František			
Dolní Němčí 			
Zimčík Antonín			Dolní Němčí			
Šuránková Antonie		
Dolní Němčí 			
Daňková Věra 			
Dolní Němčí			
Anna Gazdíková 		
Suchá Loz 			
Marie Zemková 		
Vlčnov 			
Mastešová Helena 		
Záhorovice 			
Chudíček František		
Kněždub
Komoňová Anežka		
Kněždub
Holbová Anna 			
Louka
Skalík Josef 			
Sudoměřice
Stojaspalová Anežka 		
Nivnice r 1923
Hrašáková L.			
Nivnice r 1925
Radoch Antonín 		
Ostrožská Lhota
Budař Slavomír			
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Matuštík Stanislav		
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Hrušková Antonína 		
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Vašíček Štěpán			
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Uhlířová Helena 		
Hluk
Bílková Marie 			
Veselí nad Moravou
Neumanová Jarmila 		
Tvarožná Lhota
Petříková Marie 		
Uherský Ostroh
Galářová Marie 			
Tasov
Hanáková Anna 		
Kozojídky
Solaříková Antonie 		
Kozojídky
Komínková Růžena 		
Kozojídky
Hlahůlková Marie 		
Žeraviny
Humpolová Marie 		
Boršice u Blatnice
Pfeiferová Antonie 		
Blatnička
... odpočinutí věčné, dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají
v pokoji. Amen.
Ve svých modlitbách pamatujme také na naše zemřelé kněze – P. Antonína Dominika, P. Miroslava Bachana a P. Aloise Kotka.
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Co je Společenství vdov a vdovců?
Každému novému spolku, hnutí, různým skupinám či jiným aktivitám předchází to, že jednotlivec prožije něco hlubokého. Většinou se myšlenka opakovaně vrací, vstupuje do modliteb a začíná nabývat konkrétní podoby. Přichází
určitá představa, jak by se mohlo pomoci některým potřebným lidem. Nejinak tomu bylo i v našem případě. Prvním krokem bylo požehnání arcibiskupa Jana Graubnera v květnu 2012. A vize se začala naplňovat. Malá skupina
vdov ze Zlína se poprvé setkala v srpnu a hledala odpověď na otázky - jak
naplnit vzniklou samotu po ovdovění, jak zmírnit bolest nad ztrátou dlouholetých životních partnerů, jak najít znovu radost ze života, jak být i dalším
ovdovělým ženám nablízku. Začaly přípravy na konkrétní podobu služby.
Už první větší setkání vdov v roce 2012 na Sv. Hostýně s otcem arcibiskupem
bylo velmi vítané všemi zúčastněnými. Sjelo se kolem 80 žen z různých míst
zlínského kraje. A za půl roku nás vítal Velehrad. Mimo našeho nejvyššího
představitele církve přijel mezi nás i biskup Pavel Posád. Historicky významný Slovanský sál byl plný, 250 žen se sjelo z 51 míst celé Moravy. Vděčnost
žen vyjádřená slovy „konečně si nás někdo všimnul“ byla odměnou a pohlazením. Hned po této akci se k nám začali pomalu přidávat i vdovci.
Od té doby se uskutečnilo každým rokem několik větších i menších setkání, poutí, zájezdů, přednášek, kulturních akcí, společných pobytů v lázních
a stovky osobních sdílení a celkové pomoci osamělým. Naše aktivity jsou
zaměřeny na fyzické i duševní zotavení pozůstalých partnerů. Obracejí se
k nám lidé i z jiných krajů, všech věkových skupin i osobního zaměření.
Všichni prostě mají bytostnou potřebu společenství, rozhovorů a naslouchání, blízkosti druhého člověka.
Od března roku 2015 jsme registrování jako právní subjekt – spolek nesoucí
název „Společenství vdov a vdovců, z.s.“ K dnešnímu dni máme registrováno
123 členů, ale našich velkých setkání se zúčastňuje běžně kolem 300 nejen
ovdovělých. Všechny naše akce jsou zdokumentovány na našich webových
stránkách, včetně fotogalerie, svědectví, různých článků, informací aj.
Odkaz na stránky: www.vdovyavdovci.cz.
Pro letošní rok připravujeme opět na každý měsíc zajímavou akci, kde se
účastníci mohou sdílet, potěšit, vzájemně obohatit.
Mezi vítané patří i připravovaná pouť vdov a vdovců na Svatém Antonínku
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v sobotu dne 26. 5. 2018. Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Nuzík, pomocný olomoucký biskup.
Začínáme modlitbou růžence v 9.30 hod, v 10.00 hod je mše svatá, následuje
svědectví.
Od 12.00 – 14.00 bude polední přestávka s možností společného oběda. Odpoledne se pomodlíme křížovou cestu. Přítomni budou i zástupci Matice
svatoantonínské, kteří nám o tomto významném poutním místě sdělí různé
zajímavosti.
Srdečně zveme VŠECHNY na tuto pouť, při které chceme prosit hlavně za
naše rodiny.
Alenka Panáková, předsedkyně spolku

Pozvánka do Zašové
V nerovné bitvě s Tatary raněný křesťanský rytíř tři dny bloudil v hlubokých
lesích. K smrti vyčerpán z posledních sil sepjal ruce a prosil Pannu Marii o
pomoc. V mdlobách uviděl Bohorodičku s Dítětem v náručí, jak mu rukou
spouští ozdobnou šňůru od spony svého pláště. Rytíř se jí s důvěrou zachytil
a šel, kam ho Panna Maria vedla. Když se probudil, byl v malebné krajině na
okraji lesa, na dohled od prvních chaloupek. Byl zachráněn. Z vděčnosti pak
dal namalovat obraz Madony tak, jak ji ve snu spatřil.
Takto starodávná legenda vysvětluje původ gotického obrazu zašovské P. Marie, který tuto obec proslavil jako poutní místo. Protože původní kostelík už
poutníkům nestačil, byl zde vybudován začátkem 18. stol. nový chrám a záhy
k němu přistavěn i klášter trinitářů, jejichž posláním bylo vykupování zajatců
z muslimského zajetí.
V době nedávné vznikl v této valašské obci spolek Matice zašovská, který si
považuje za čest, že může spolu s blízkou Maticí radhošťskou spolupořádat 5.
poutní setkání moravských matic.
Předběžný program:
10.30 mše svatá v chrámu Navštívení P. Marie (Mons. Peňáz)
11.30 komentovaná prohlídka kostela
12.00 společná modlitba Anděl Páně
12.10 prohlídka kláštera a následně přesun do blízkého kulturního domu
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13.00 přivítání starostou obce, oběd pro předem přihlášené členy matic
14.00 představení obou domovských matic
14.15 církevní turistika - videoprezentace zajímavých míst v okolí
14.30 představení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje
15.00 odpolední káva a beseda
15.30 společná návštěva přírodního poutního areálu s pramenem vody
K Panně Marii zašovské můžete připutovat kdykoliv, ale zvláště členy Matice
svatoantonínské, jakož i členy ostatních moravských matic, zveme do Zašové
v neděli 15. dubna 2018 na společnou pouť. Těšíme se na vás.
Za Matici zašovskou Josef Krůpa
Aktuální informace naleznete na www.maticezasovska.cz
Na společnou pouť matic do Zašové bude v případě zájmu vypraven autobus.
Je však potřeba se závazně do 28. 2. 2018 nahlásit Aleně Skřenkové 731 402
196.
Pokud nebude kapacita autobusu včas naplněna, zájezd se ruší.
Nástupní místa budou upřesněna podle počtu přihlášených z jednotlivých obcí.
Je tedy možné, že autobus nepojede do všech obcí.
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Naši jubilanti
Všem oslavencům, nejen těm zmiňovaným, vyprošujeme hojnost Božích
darů, ochranu sv. Antonína a co nejvíce situací, které ve tváři vykouzlí úsměv.
V roce 2017 si následující členové připomenuli životní jubilea:
85 let
Zajíčková Jarmila 		
Polsterová Marie 		
Prudičová Marta 		
Holková Ludmila 		
Procházková M. 		
Studničková Františka		
Ondrovčíková Františka
Hlahůlková Marie 		
Umlauf Ludvík 			
Šimonová Růžena 		
Soukeníková Růžena 		
Zvářalová Marie 		
Štrbková Marie 			
Nedůchalová Tereza 		
Sabáčková Anežka 		
Vávra Frantiček 			
Minaříková Anastázie 		
Kryštofová Jiřina 		
Mikulčíková Ludmila 		

Blatnice pod Sv. Antonínkem
Strážnice
Strážnice
Zarazice
Zarazice
Vnorovy II.
Vnorovy
Žeraviny
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Nivnice
Veselí nad Moravou
Vacenovice
Vacenovice
Moravský Písek
Blatnička
Vlčnov
Vacenovice

90 let
Adamcová Marie 		
Ticháčková Ludmila 		
Galušková Marie 		
Janča Antonín 			
Kadlčková Božena 		
Mitáčková Františka 		
Šimčíková Hedvika 		
Dohnal Jan 			
Kryštof Ladislav 		
Bajarová Františka		

Strážnice
Zarazice
Ostrožská Nová Ves
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Hluk
Hluk
Hluk
Vlčnov
Kněždub

Nejstarší členkou je Chudíková Anna 		

Vnorovy

96 let
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Antonínovo léto, naše společné dílo
Pro mnohé je počátek léta spojen s Antonínovým létem. Již třikrát mohli
krásné chvilky prvních prázdninových dnů na Svatém Antonínku společně
prožívat lidé napříč generacemi. Malí, mladí … ale i dříve narození. Na počátku byla touha vytvořit na Antonínku prostor k setkávání. Ambice nebyly
nikterak přehnané. Nikomu nešlo o kvantitu, ale o krásně prožité momenty,
na které se bude dlouho vzpomínat a posunou nás všechny o kus dál. S přibývajícími ročníky narůstá i počet účastníků. Což je na jednu stranu krásné,
ale i náročné.
O to více prosíme o modlitbu, aby se s pomocí Boží všechno podařilo připravit, akce proběhla v poklidu a hlavně přinesla své plody!
Ruku v ruce s organizací jde i počet samotných „pořadatelů“. To, co na začátku zvládli čtyři odvážní, už skutečně nestačí. Určitě bude potřeba, aby každý
z účastníků dal něco víc ze sebe a podle svých možností a schopností se aktivně zapojil.
Pokud by někdo byl ochotný věnovat svůj čas přípravě a obětovat týden
prázdnin či dovolené samotnému Antonínovu létu, ozvěte se! Vítání jste
i vy, kteří něco zajímavého umíte či znáte a budete se chtít s druhými o své
dovednosti podělit.
Bližší informace o průběhu Antonínova léta, které je plánováno na 8. - 13. 7.,
budou postupně zveřejněny.

Jedině skrze Boha můžeme milovat lidi

Štěpán Vašíček

V říjnu odešel na věčnost dlouholetý člen Matice svatoantonínské pan Štěpán Vašíček (1927
– 2017) z Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Mnozí z nás si ho mohou pamatovat jako obětavého strážce kaple, kterého dělal obdivuhodných 22 let (1988-2010). Po dlouhá léta zajišťoval ozvuční při poutích na Antonínku, ala také
na Velehradě. Panu Vašíčkovi nechyběl úsměv
ve tváři.Jeho život však nebyl vždy radostný.
Na webu Paměť národa se mj. můžeme dočíst:
„Štěpán Vašíček otázky víry nebral na lehkou
váhu. Během své vojenské služby si dovolil nesouhlasit s oficiálním výkladem tzv. číhošťského
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zázraku, za což byl uvězněn. Svou první korekci podstoupil proto, že rozšiřoval
mariánské písně a litanie. Po soudu prošel věznicí na Mírově, korekcí v Ostravě,
věznicí na Borech. Ve všech lágrech se díky svému vyučení většinou dostal na
elektrodílnu, takže nemusel fárat do dolů. V jáchymovském lágru Bratrství jej
velitel Paleček postavil na 56 hodin po pás do sněhu ve třicetistupňovém mrazu.
Na Bytízu Štěpán Vašíček napomáhal útěku vězňů a napsal stížnost na poměry
v korekci. Tu zažil v největší míře v lágru Vojna. Po deseti letech se ve věznici v
Leopoldově dočkal propuštění na svobodu.“
Pan Vašíček patřil mezi lidi, kteří svou víru nezapřeli ani v těžkých dobách
totality. Važme si svobody víry. Nezapomínejme, že hrdinství pro Krista je
potřeba projevovat i dnes.
Zamysleme se nad slovy pana Vašíčka: „Komunismus je zdrojem nenávisti, poněvadž v lidech pěstoval zlobu tím, že je nutil nenávidět. Tato nenávist se projevovala ve státě, na okrese i v samotných rodinách. Dnes je třeba, aby se mladí
lidé naučili lásce, milovat. Milovat Boha, a tím milovat lidi. Protože jedině skrze
Boha můžeme milovat lidi. Bůh je láska a v této lásce má člověk nejenom naději
a oprávnění skutečně žít, ale také možnost zažít plnost radosti ze života.“
Více na www.pametnaroda.cz

Bůh v mém životě
Jedna z nepravidelných rubrik v Katolickém týdeníku nese název Bůh v mém životě. Je otištěna pouze v případě, že do redakce přijde dopis, ve kterém se pisatel
s dalšími čtenáři chce podělit o zásahu Boha v jeho životě.
V jednom z podzimních čísel vyšel článeček, který se bezprostředně týkal Svatého Antonínku:
Bydlím na vesnici, nad kterou se vypíná poslední kopec Bílých Karpat. V
dávných dobách byl pohanským hřbitovem slovanských obyvatel, možná se
zde při svém příchodu na Moravu zastavili sv. Cyril a Metoděj, v roce 1668
tu postavil kníže Lichtenštejn kapli – rotundu sv. Antonína. Dnes je to hodně
známé poutní místo.
Můj příběh je z doby 2. světové války. Jako děti školou povinné jsme na kopec
chodívali i o vánočních prázdninách. V tom roce byla mírná zima, sněhu
málo, ale cesty byly zamrzlé. Vzali jsme si s sebou sáně, abychom se mohli
s kopce svézt.
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V tu dobu tam byl kněz P. Antonín Šuránek. Každý prázdninový den sloužil
mši, které jsme se účastnili. Ráda na to vzpomínám, protože P. Šuránek si
uměl děcka natolik získat, že se nám ani nechtělo domů. Jednou, když jsme
jeli dolů na saních, se nám je v zatáčce nepodařilo ukočírovat a narazili jsme
ve veliké rychlosti do patníku u cesty. Váleli jsme se asi tři metry břehem,
který byl rozmrzlý. Já jsem seděla první, a tak mne to postihlo nejvíc, měla
jsem dvojí otevřenou zlomeninu nohy a prasklou pánev. V nemocnici mě
vzali na sál, kde mi rány vyčistili a dali do sádry. Jenže asi po týdnu zlomená
místa hnisala, sádra změkla a muselo se všechno dělat znovu. Když se to stalo
potřetí, dostala jsem otravu a víc než týden jsem byla v agonii. Rodičům pan
primář sdělil, že je to velmi zlé. Tenkrát nebyl penicilin a tak je připravoval
na nejhorší.
Rodiče se obrátili na kněze a ten jim slíbil, že promluví s mými spolužáky,
bylo nás ve třídě 48, že by mohli jít ke sv. přijímání a obětovat je za moje
uzdravení.
Mše byla každý den v 7 ráno a pak se šlo do školy. Byl čtvrtek, skoro všichni
spolužáci se skutečně zúčastnili mše i se svatým přijímáním. Já, aniž bych
něco tušila, jsem v ten den při rozdávání snídaně volala na sestru Tarzicii, že
bych také něco pojedla. Sestra nemohla pochopit, že jsem se sama probrala a
hlásím se o jídlo. Přichystala mi snídání, ale moc jsem toho do sebe nedostala. Od té doby se ale můj zdravotní stav lepšil. Zbývalo ještě vyčistit kosti, aby
se zahojily. Panu primáři se podařilo, ačkoliv se to tenkrát nedělalo, sehnat
v apatyce nějaká „zvířátka“, která mi nasadil do rány. Ta pak kost vyčistila i
okolo a během pár dnů se rány začaly zacelovat a já konečně skoro po roce
moha vstát z postele.
K mému uzdravení přispěl i P. Šuránek, který za mne sloužil mše svaté. S
rodiči se velmi spřátelili a nakonec se domluvili, že by se mohla, se souhlasem naší obce, postavit socha sv. Antonína. Otec si to vzal na starost, aby tím
poděkoval za moje uzdravení.
Ani nevím, jestli jsem svým spolužákům poděkovala. Úraz nezůstal bez následků, ale vděčím Pánu Bohu za všechno, čím vším mě za celý život obdařil
a obdarovává.
Anastázie Lahutová, Blatnice pod Sv. Antonínkem
Zasáhl Bůh i do vašeho života? Vyslechl vaše prosby skrze přímluvu svatého
Antonína či služebníka Božího P. Antonína Šuránka? Napište nám.
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Zapojte se do soutěže k 350. výročí poutního místa
Vyfoť svatého Antonína
Svatý Antonín Paduánský je mimořádná postava v dějinách církve. S oblibou
je označován jako „světec celého světa.“
Existují desítky kostelů a kaplí jemu zasvěcených. Většinu chrámů zdobí alespoň jeho socha či obraz. Jeho podobizny je možné objevit ve městech i vesnicích, v přírodě, … na výletě, během dovolené.
Když sv. Antonína objevíš, vyfoť ho!
Fotku zašli na e-mail: Maticesvatoantoninska@seznam.cz
(V dobrém rozlišení!)
Nezapomeň uvést své jméno, bydliště, věk a telefon.
A samozřejmě místo, kde bylo foto pořízeno, ale klidně i jiné zajímavosti,
např. z kterého roku socha pochází…
Aby bylo jasné, že jsi dané místo skutečně navštívil/a, musíš na snímku být
vyfocen/a. Může být pořízen i z více pohledů – detail, z dálky s lidmi…
Věkově neomezeno. Všechny zaslané fotografie budou časem zveřejněny na
Fb a webu.
Do hodnocení budou zařazeny fotografie, které přijdou do 20. 8. 2018
Vyhodnocení proběhne 26. 8. 2018 během slavnostního odpoledne na Svatém Antonínku.
1. místo jízdní kolo
Poznávací znamení: téměř vždy je sv. Antonín vyobrazen jako mladý františkán s malým Ježíškem v náručí. Dalšími atributy světce jsou lilie, chléb,
kniha, ryby, hostie, osel, kříž.

Namaluj svatého Antonína
Použij libovolnou výtvarnou techniku. Ztvárnit můžeš jak světce Antonína,
tak i naše poutní místo.

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2018
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Kategorie:
1.
MŠ – 3. třída
2.
4. třída – 7. třída
3.
8. třída a starší
Formát: max. A3
1. místo jízdní kolo
Nezapomeň uvést své jméno, bydliště, věk a telefon.
Své výtvory můžeš odevzdat osobně nebo zaslat poštou na faru v Blatnici,
popřípadě předat strážcům kaple.
Termín odevzdání do 31. 5. 2018
Vyhodnocení proběhne 17. 6. 2018 během slavnostního odpoledne na Svatém Antonínku.
Aktivitu v rámci oslav 350. výročí poutního místa Svatý Antonínek pořádá
farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem a Matice svatoantonínská, z.s.
Tel. 731 402 196
Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem 27
696 71
www.antoninek.cz
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Postní duchovní obnova
Opět jsou zváni všichni členové i nečlenové na duchovní obnovu.
Tentokrát nás bude doprovázet P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap.
Místo konání: Poutní a exerciční dům Stojanov na Velehradě
Začátek: pátek 16. února 2018 - večeří
Ukončení: neděle 18. února 2018 - obědem
Více informací naleznete v minulém čísle.
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

Výbor Matice svatoantonínské vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU ,
která se koná

v neděli 8. dubna 2018 v Ostrožské Lhotě.
Program:
15.00 Mše sv. v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě,
slouží P. Josef Janek, farář v Hluku
Následuje:
modlitba u hrobu P. A. Šuránka (zakladatele Matice)
jednání valné hromady v Pastoračním domě P. A. Šuránka,
diskuse, občerstvení
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Pouť Matice svatoantonínské
se v letošním roce uskuteční

3. června.

Mši svatou bude v 10.30 sloužit blatnický rodák
P. František Bezděk, SDB.
Již nyní srdečně zveme všechny na duchovní obnovu na téma

UČEDNICTVÍ s P. Adamem Ruckim.
Uskuteční se ve dnech 5. – 8. 7. 2018 na Svatém Antonínku.
Neplatí se žádný poplatek a přihlásit se musí jen ti, kdo si přejí zajistit
obědy a večeře. Případné ubytování si zajišťuje každý individuálně.
S dotazy se obracejte na paní Magdalenu Míškovou:
tel. 734 384 671 (volejte v pracovní době),
nebo na e mail: farnostblatnice@seznam.cz
V příštím čísle budou zveřejněny bližší informace, ale poznámku
ve svém diáři si udělejte už dnes.

Vychází jako občasník. O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
Redakční rada: Marie Špirudová, Kozojídky
		
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota
		
Mgr. Veronika Cenková, Blatnice p. Sv. Ant. textová úprava
Příspěvky, návrhy a připomínky zasílejte na adresu:
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota 423, Marie Špirudová, Kozojídky 122
E-mail: maticesvatoantoninska@seznam.cz
Poutníka svatoantonínského pro svou potřebu vydává a rozšiřuje Matice svatoantonínská
Číslo účtu 189031520/0300
Tisk : Tiskárna Sukupovi, Strážnice, tel.: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
LEDEN 2018
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Matice svatoantonínská
zve všechny zblízka i zdáli
na

KŘÍŽOVOU CESTU
Svatý Antonínek
18. března 2018 v 15:00

Křížová cesta
a následující
program se
přizpůsobí
aktuálnímu počasí.
www.antoninek.cz

Vysvětlivky: Blatnice pod Sv. Antonínkem =Bl, Ostrožská Lhota =OL

Přední řada: Josef Spáčil Bl, Miroslav Bachan Bl, Antonín Lopata OL a Jan Říha Bl,
Zadní řada: Vladimír Křivánek OL, Josef Polehňa OL, Antonín Kuřina Bl, Ladislav Bachan Bl, Antonín Lopata
OL, František Polehňa OL, Antonín Ratajský OL, Josef Chabiča Bl

Člověk a víra Petr Nedoma

STRÁŽCI NA SVATÉM ANTONÍNKU
POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2018
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PLES PRO ANTONÍNEK

Foto Josef Capík

