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Kněz Kristův,
obětník i oběť
Služebník Boží

P. Antonín Šuránek
- kněz - kazatel, zpovědník
a poustevník
		
u Svatého Antonínka
- kněz - učitel a formátor
		
bohoslovců a kněží
- kněz - vězeň na Želivě
- kněz - dělník ve Štramberku

= 3. 11. 1982
Přispívejme k procesu jeho blahořečení:
- modlitbou
- prosbou o přímluvu
- návštěvou jeho hrobu spojenou s modlitbou
za jeho blahořečení
- návštěvami poutního místa a kaple Sv. Antonína
na Blatnické hoře
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DUchovní slovo
K výročí úmrtí P. Antonína Šuránka
Vždy věrný Kristu a církvi, po naplněném životě stanul před svým Pánem
V letošním roce 3. listopadu vzpomeneme již 30. výročí úmrtí kněze svatého
života a vychovatele kněžského dorostu otce Antonína Šuránka, služebníka
Božího. Toto výročí bude jistě provázeno mnohými vzpomínkovými akcemi jak v jeho rodišti Ostrožské Lhotě, tak v Olomouci a jiných místech, kde
otec Antonín požehnaně působil, především však „u svatého Antonínka nad
Blatnicí“, na místě, které mu bylo za pozemského života tak milé a pro které
přinesl tolik obětí. Kolik hodin zde proklečel před svatostánkem v modlitbě
za kněze, které vychovával v semináři, za věřící, zvláště ze slováckého kraje,
kteří putovávali k svatému Antonínovi, aby zůstali věrni víře a za zvelebení
tohoto posvátného, poutního místa.
„Jsem přesvědčený, že tato hora má veliké poslání zvláště pro lid ze slováckého kraje a je třeba, abychom je pomáhali naplňovat.“ Vy, kteří jste po roce
1968 v létě přicházeli na Blatnickou horu na mši svatou, jistě vzpomenete na
prosby, které otec Antonín vkládal při modlitbě přímluv za slovácký kraj...
Tyto bohoslužby byly brzy tehdejším režimem otci Antonínovi zakázány a
plány, které měl v úmyslu uskutečnit, byly již potřetí zmařeny (Druhá světová
válka, únor 1948 a sedmdesátá léta minulého století). Přes všechny obtíže
a zklamání, které ve svém životě musel snášet, neustal v modlitbách, když
jiná činnost mu nebyla umožněna, aby dílo svatého Antonína na Blatnické
hoře neupadlo v zapomenutí, ale neslo Boží požehnání. To bylo jeho velikým
přáním. Nikdy nezapomenu na jeden rozhovor v sakristii, kdy jsme s otcem
Antonínem mluvili o jeho plánech na tomto poutním místě, které chtěl uskutečnit. Najednou převedl řeč na svůj věk a přípravu na smrt. Mluvil o odpovědnosti za ty, kteří mu byli svěřeni, kterou si uvědomuje stále více a dodal:
„Vím, že mne čeká po smrti očistec, ale věřím v Boží milosrdenství a až mne
Pán přijme k sobě, budu se přimlouvat zvláště za ty, kteří zde budou pokračovat.“ Přiznám se, že mne tehdy zamrazilo. V devatenácti letech, bohoslovec
plný ideálů, jsem na očistec moc nemyslel a otce Antonína jsem měl v úctě
jako člověka svatého života, s očistcem jsem u něho vůbec nepočítal. Tehdy
jsem si pomyslel: „Co my ostatní?“
Také mne zaujal den jeho odchodu na věčnost. Třetí listopad – po svátku
Všech svatých, Vzpomínce na věrné zemřelé, ale také po měsíci říjnu, měsíci
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Panny Marie, Královny posvátného růžence. V této souvislosti mne zaujaly
dvě věci. Jednak láska otce Antonína k modlitbě svatého růžence, vždy nám
zdůrazňoval, že tato modlitba je tou nejlepší zbraní proti ďáblu a jeho pokušením a jednak svátek sv. Františka z Assisi, jehož byl rovněž ctitelem a jeho
touhou bylo přivést bratry františkány na Blatnickou horu a svěřit jim tam
péči o poutníky. Mnohé z jeho myšlenek se dnes již uskutečňují, to poslední
se zatím zdá být v nedohlednu. Avšak Boží dílo není vázáno na jednu generaci. A pevně věřím, že otec Antonín se za nás v nebi přimlouvá.
P. Jan Můčka, farář v Újezdu u Val. Klobouk

Nikdy nezoufat...
"Nikdy nezoufat, i v lidsky beznadějných situacích neztrácet naději, konáme-li "Vůli Boží!" Byla jeho slova.
Podle těchto zásad žil, pracoval, obětoval se a vyzýval jiné! To jsme měli možnost poznat v čas jeho působení u Svat. Antonínka! A tato hluboká víra a
skálopevná naděje vyzařuje jeho životem v Želivě, kde byl internován. Svou
obětavou lásku ke kněžím, k místům kde působil i všem lidem, včetně těch,
kteří dávali najevo svou nelásku, zaznamenal i v písemnostech.
V noci z 13. na 14. XII. 1952, kdy jeho zdravotní stav vzbuzoval obavy, píše
báseň: "Nedaj Bože, abych umřel..."
Přirovnává svůj život k práci oráče, který nemohl své pole doorat: "Zemřu-li
já přece, Pane, nenech mé pole nezorané! Co mi zvlášť na srdci leží je posvěcení Tvojích kněží. Ještě tolik bych měl dáti, aby z nich byli kněží svatí. A pak
Hora nad Blatnicí, měla se stát Boží svící. Javořina z dáli kyne! Kéž péče o ni
nezahyne! Na Krakovci na Kosíři, kéž dílo svaté neosíří! V Hranicích a na
Prašivé ještě tolik půdy živé! Duši mně sílí svatá víra, leč tělo slábne, odumírá.
Voláš-li mne k sobě, Pane, ať se Tvá svatá vůle stane! Bratři milí, sestry milé
podchyťte to dílo ušlechtilé. Mocný svatý Antoníne k tobě se má náruč vine.
U tebe chci v hrobě bývat, bývat jen, ne však odpočívat! Volat z hrobu v širou
dáli: zasvěťte své srdce Kristu Králi! Vždyť jen tělo bude v hrobě, duše však
bude sloužit Tobě a v té duši touha plane: Slovácko spasit milované!" (Báseň
je částečně krácena.)
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Zde očekává vzkříšení římskokatolický kněz P. Ant. Šuránek.
Pracoval o posvěcení kněžstva a povznesení tohoto poutního místa.
Děkuje všem přátelům za spolupráci.
Prosí o jeden Otčenáš, nebo aspoň o zbožnou vzpomínku
a další spolupráci o zvelebení Blatnické hory,
aby byla duchovní ozdravovnou milovaného slováckého kraje.
Pán Bůh zaplať ! Na shledanou !
(Slova, která si přál mít na svém hrobě u Sv. Antonínka)
26.8.1954 opakoval svou žádost. Kdybych zemřel a bylo možno mne převézt
- pochovejte mne zatím v rodišti, ale pak - bude-li možno, u Sv. Antonínka,
abych tam byl stálým svatým zneklidňováním - povzbuzováním k budování
poutního místa, aby bylo duchovním sanatoriem slováckého kraje.
R. 1962 po letech otrocké práce ve Štramberku odchází do důchodu. Po boji,
letech želivské internace, naplněné neustálou obětí, povolal Pán svého věrného služebníka k Sobě.
3. listopadu 1982 zemřel P. Ant. Šuránek. S pohnutím jsme přijali tuto smutnou zprávu.
I když jeho zdravotní stav byl znám, myšlenka, že se na tomto světě již neuvidíme, se jevila jako neskutečná.
Převzato z písemného materiálu pana Slavomíra Budaře z Blatnice

Složíme mozaiku vzpomínek?
Začátkem března letošního roku se uskutečnila v Ostrožské Lhotě beseda s
panem Slavomírem Budařem z Blatnice. Velmi barvitě nám vyprávěl o služebníku Božím P. Šuránkovi. Téměř tři hodiny poutavého vyprávění všechny
zaujalo a odcházeli domů s vyhlídkou na další společné setkání. Pan Budař
totiž zdaleka nevyčerpal všechny své vzpomínky na P. Šuránka a slíbil, pozveme-li ho, určitě do Lhoty opět rád přijde. Rozhodně jej pozveme.
Přítomným se nejen beseda líbila, ale začali si vybavovat i svá osobní setkání
s P. Šuránkem. V některých případech jde o krátké, ale vzácné vzpomínky
z útlého dětství. Událost na ně zapůsobila natolik, že si ji vybavují i po 60 a
více letech. Byla by velká škoda nechat zapadnout střípky živých vzpomínek
na jeho osobnost.
Chtěla bych touto cestou požádat všechny, kteří se s P. Šuránkem osobně se-
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tkali, aby se nebáli o své vzpomínky podělit s ostatními. Může zaznít i událost, která se nepřihodila právě vám, ale znáte ji od svých předků. Nemusí jít
o dlouhou příhodu. Mnohdy tři čtyři věty poví víc, než dlouhé referáty.
Najdou-li se ochotní lidé, mohla by se na podzim letošního roku v pastoračním domě uskutečnit beseda s názvem Střípky vzpomínek na P. Šuránka.
Z malých střípků se nám společně může podařit seskládat krásná a neobyčejná mozaika.
Nebojte se přihlásit se svým příspěvkem u Aleny Skřenkové, Ostrožská Lhota
423, 68 723.

Pěší pouť z Velehradu na Sv. Antonínek
Od nepaměti lidé putovali. Měli spolehlivý „dopravní prostředek“, který je
většinou zdárně dopravil do cíle - vlastní nohy. Chodili všude pěšky. Vyřizovat potřebné záležitosti do města, na pole, … za prací mnohdy urazili desítky,
někdy i stovky kilometrů. Většinu cest podnikali kvůli sobě a zabezpečení své
rodiny.
Odedávna též lidé cítili potřebu účastnit se soukromých či společných pěších
poutí. Tyto kroky měly daleko vyšší úmysl – duchovní. Cílem putování bylo
známé poutní místo zasvěcené Panně Marii či jiným světcům.
Poutí je možno prosit, děkovat, chválit, meditovat. Může být časem, kdy Bohu
dáváme prostor, aby mohl promluvit do našeho života. Společné putování má
navíc schopnost nás sblížit, jeden druhého můžeme více pochopit, poznat. Je
to doba obrovských milostí.
V posledních letech stále více ožívá pěší poutnictví i v naší vlasti.
V roce 2008 začala vznikat Cyrilometodějská poutní cesta, která spojila Velehrad se Svatým Hostýnem. O dva roky později se prodloužila až na Svatý
Kopeček. Při letošní Děkovné pouti na Blatnické hoře požehnal otec arcibiskup Jan Graubner zatím poslední úsek této poutní cesty z Velehradu na Svatý
Antonínek.
V současné době Cyrilometodějská cesta spojuje poutní místa Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Štípu, Velehrad a Svatý Antonínek. Symbolicky došlo i k
propojení míst v naší arcidiecézi, se kterými jsou neodmyslitelně spjaty životy
mimořádných křesťanských osobností 20. století. Patří mezi ně pět služebníků
Božích - P. Antonín Šuránek (Ostrožská Lhota a Sv. Antonínek), arcibiskup
Antonín Cyril Stojan (Velehrad), Anička Zelíková (Napajedla), Ct. s. Marie
Vojtěcha Hasmandová (Huštěnovice), P. Ignác Stuchlý (Fryšták) a v neposlední řadě poměrně nedávno zesnulý Tomáš kardinál Špidlík (Velehrad).
Slavnostnímu požehnání na konci prázdnin samozřejmě předcházela i první
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pěší pouť po novém úseku cesty. Proto se již den předtím (25. 8. 2012) sešlo
na Velehradě 53 poutníků, jejichž kroky směřovaly ke Sv. Antonínku. Mnozí
měli v nohách už několik desítek kilometrů. Doputovali totiž na Velehrad v
rámci XII. Hvězdicové pěší pouti.
Duchovně nás doprovázel předseda Matice velehradské Mons. Jan Peňáz, který sám už měl za sebou zhruba 250 km. Mezi poutníky nemohla chybět ani
předsedkyně Matice svatoantonínské Marie Špirudová. Sedmnáct poutníků
bylo z Ostrožské Lhoty, pět z Blatnice, pár z nedalekých farností, ale převážná
většina byla z větší dálky. Někteří z nich se díky pouti octli na Sv. Antonínku
poprvé. Krásné bylo, že putovaly i děti a mládež.
Unavení po 20 km chůzi jsme ve 22.00 hod. dorazili do Ostrožské Lhoty.
V kostele jsme poděkovali za uplynulý den a v Pastoračním domě P. A. Šuránka posilnili svá těla a ulehli ke spánku. Ráno s novou energií a elánem po
modlitbě u hrobu P. Šuránka
a požehnání v kostele vykročilo na posledních pár kilometrů celkem 59 poutníků.
Zajímavostí byl též fakt, že v
noci nás do Ostrožské Lhoty z O. N. Vsi „doprovázela“ kamera TV Noe a ráno
s námi až na Svatý Antonínek
šel i kameraman s redaktorkou České televize. Na Sv.
Antonínku jsme se připojili
k procesí a zúčastnili se mše
svaté, po které byla cesta požehnána. Otec arcibiskup při
žehnání řekl i jeden důležitý
fakt, že udržovat vybudované
dílo je mnohdy těžší než ho
vytvořit.
Mnohem pracnější určitě je
dát danému dílu „život“.
Poutní cestu můžeme „oživovat“ pouze pravidelným putováním. Záleží na každém
z nás, jak pestrý, dlouhý a
frekventovaný „život“ ji čeká!
Alena Skřenková
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Z valné hromady
Zpráva o činnosti Matice svatoantonínské za rok 2011
Vážení členové, milí hosté.
Dovolte, abych Vás všechny, opět po roce, srdečně přivítala v Pastoračním
domě P. Antonína Šuránka.
Jak jsme při mši svaté v homilii slyšeli, 29. května si připomeneme 110. výročí
narození našeho zakladatele Božího služebníka P. A. Šuránka. Proto jsme se
rozhodli i letos svolat valnou hromadu právě zde, v blízkosti jeho hrobu.
Matice svatoantonínská, vedena výborem, ve spolupráci s farností Blatnice a
Ostrožská Lhota se i nadále snaží o obnovu našeho poutního místa. I když
změny nejsou už tak viditelné jako dřív, stále se zde něco děje, vylepšuje. Díky
obětavým lidem, areál kolem kaple vypadá upraveně a hezky po celý rok.
Velkým přínosem pro Antonínek jsou strážci kaple, kteří umožní návštěvu
kaple všem, kteří o to mají zájem. Svědčí o tom kniha návštěv, kde lidé za to
vzdávají chválu a dík. Také já se k nim připojuji a všem strážcům kaple děkuji. V minulém roce jsme i nadále pokračovali ve vydávání našeho občasníku Poutník svatoantonínský, kde naleznete různé potřebné informace a také
nám pomáhá vytvářet naši svatoantonínskou rodinu, jejíž počet je 953 členů.
Rovněž doplňujeme internetové stránky.
Přáním P. A. Šuránka bylo, aby se na Sv. Antonínku konaly duchovní obnovy,
proto se v tomto roce, před koncertem na Blatnické hoře duchovní obnova
uskutečnila, vedl ji kapucín P. Felix Ján Tkáč z Bratislavy, na téma Křest.
Bílou růží P. A. Šuránka byli oceněni ing Marie Šuránková z Prostějova - In
memoriam a strážce kaple František Vyskočil z Blatnice.
Na začátku srpna se uskutečnil poutní zájezd tří autobusů do sousedního Rakouska. Po cestě jsme navštívili nový kostel v Břeclavi a starobylý v Poštorné. Ve městečku Falkenstein jsme společně s našimi kněžími P. Miroslavem
Reifem a P. Zdeňkem Stodůlkou slavili mši svatou, po které nás místní farníci
pohostili. Někteří se projeli po okolí na traktore, jiní navštívili zříceninu hradu. Věřím, že se většině zúčastněných poutní zájezd líbil.
Při děkovné pouti jsme pomáhali s organizací přinášení obětních darů a odhalení pamětní desky malíři Jožovi Uprkovi.
Poutní sezónu jsme zakončili dušičkovou poutí s pobožností křížové cesty,
mši svatou slavil P. Michal Špaček ze Ždánic. V promluvě vzpomněl na svého
spirituála v kněžském semináři P. A. Šuránka.
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S Maticí velehradsktou proběhla jednání ohledně prodloužení poutní cesty
z Velehradu na Svatý Antonínek. Délka trasy je asi 24 km s 12 poutními zastaveními. Farnost Nivnice už adoptovala jedeno z dřevěných přístřešků, na
nichž jsou informace jak náboženského,tak také kulturního charakteru, cena
je 30 tis Kč. Poslední zastavení této poutní cesty bude na Sv. Antonínku. Dá-li
Pán, měla by být tato poutní cesta požehnána o Děkovné pouti.
Už po páté se uskutečnila postní duchovní obnova na Velehradě, kterou vedl
P. Petr Bulvas na téma svátost biřmování. Duchovní obnovy se zúčastnilo
celkem 57 členů a příznivců Matice svatoantonínské.
Na závěr chci poděkovat všem členům, dobrodincům a ctitelům sv. Antonína
a P. Šuránka za práce a modlitby pro naše poutní místo. Velký dík za pracovní
nasazení chci vašim jménem tlumočít Otci Zdeňkovi Stodůlkovi. Vyprošujme pro něho od Pána, na přímluvu Sv. Antonína a P. Šuránka, milosti do
dalšího období života
Děkuji Vám všem za účast na valné hromadě a těším se na další setkávání při
poutích na Svatém Antonínku
Svatý Antoníne, vyprošuj svému dílu na Blatnické hoře Boží požehnání.
Marie Špirudová
předsedkyně MS
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Zpráva o hospodaření

Výkaz o hospodaření za rok 2011
Výnosy

Vstupenky koncert
Úroky z vkladů
Dotace a příspěvky obcí
Dary
Členské příspěvky
Celkem		

19050,00
120,50
179000,00
134020,00
119445,00
451635,50

Náklady režijní výdaje
	Zabezpečení kaple
Pamětní deska - Oliva
Koncert
Celkem		

5095,00
38742,00
140000,00
39840,00
223677,00

Zisk		

227958,00

Peníze

37554,00
787091,47
824645,47

Pokladna
Banka
Celkem

Stav. peněž. prostředků na účtu k 1.5. 2011 - 848 872,98
Stav pokladny
k 1.5. 2011 - 8 980,Poznámky:
- v darech jsou společně uvedeny dary členů Matice svatoantonínské, dary
fyzických osob a dary právnických osob
- položka dotace a příspěvky obcí obsahuje dotace JMK, dotace MAS a dary
obcí, použité na financování pamětní desky, na koncert a na zabezpečení
kaple.
- časopis poutník financovali členové Matice svatoantonínské. Rozdíl mezi
náklady na časopis a vybranou úhradou od členů, je zúčtován na účtu darů.
V Blatnici pod Sv. Ant. 27. 3. 2012
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Plán činnosti na příští období
- spolu s farností Blatnice a Ostrožská Lhota se i nadále budeme podílet na
budování poutního místa Sv. Antonínek
- pomáhat při organizování poutí a koncertu
- ve spolupráci s farností Ostrožská Lhota připravit vzpomínkové setkání
při příležitosti 110 výročí narození a 30 výročí úmrtí P. A. Šuránka s návštěvou jeho hrobu
- organizovat pouť Matice svatoantonínské a Dušičkovou pouť
- pořádat přednášky a besedy s náboženskou tématikou
- uspořádat poutní zájezd do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích
u Nového Města na Moravě s prohlídkou Žďáru nad Sázavou s jeho pamětihodnostmi
- na počátku postní doby uspořádat šestou duchovní obnovu na Velehradě s
P. Petrem Bulvasem ve dnech 1. - 3. března 2013
- pokračovat ve vydávání Poutníka svatoantonínského a doplňování internetových stránek
- rozdávat a připomínat novénu P. Šuránka za uzdravení, modlit se za jeho
blahořečení,
- v postní době organizovat pobožnosti jeho Křížové cesty
- získávat nové členy, oslovit farnosti, kde Matice nepůsobí
- zajistit distribuci DVD pod názvem „ Posvětit kopec Svatého Antonína“autor P. Alois Kotek, texty interpretuje Mgr. Martina Pavlíková, herečka
a pastorační asistentka Arcibiskupství olomouckého, s hudebním doprovodem, verši biskupa Josefa Hrdličky a úvodním slovem arcibiskupa Jana
Grabnera
- v měsíci říjnu zorganizovat komorní pořad slova a hudby, kompozice básní o Panně Marii „Chvíle s Ní“ v podání Rapsodického divadla z Olomouce
- podpořit finančně poutní cestu Velehrad – Svatý Antonínek
Miloš Fojtík
sekretář výboru MS
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čtenáři nám píší
Jak jsem našla LÁSKU - nečekaně ve věku seniorském
O sv. Antonínovi jsem nikdy neslyšela. Že existuje nějaké poutní místo, jsem
netušila. Jméno Antonín jsem doma zaslechla jen v souvislosti s mým mladším bráškou. Jeho křestním patronem je totiž sv. Antonín - snad po nějakém
předkovi ...
Ze školy jsem znala jméno Antonín ve spojení se dvěma prezidenty - Zápotockým a Novotným. Nikdo z mých spolužáků či známých nebyl Antonín.
Takové staromódní jméno! Jak divně zní! Žádný zpěvák, herec, nikdo slavný
- jen hudební skladatel Antonín Dvořák. Tady bych smekla. Jak mile mi v
pubertě zněla jména jako Libor, Tomáš, Dan, Milan, Radovan!
K radikálnímu obratu došlo asi před sedmi lety, kdy jsem poprvé přijela ke
známým do Ostrožské Lhoty, poprvé na Slovácko. Od té doby každoročně
návštěvy reprízuji. Moc ráda. Domů si odvážím kufr zážitků, vzpomínek a
krásných nezapomenutelných dojmů. V první řadě mne "dostalo" nářečí. Pocházím z Hané. Ale hanácký dialekt není tak uchu lahodící, zpěvný, malebný.
Poznala jsem blízké i vzdálenější okolí. Nezapomenutelný dojem na mne učinila návštěva Buchlovic, především zámeckého parku. Vzácné vzrostlé stromy, skupinové stromové porosty. S pusou otevřenou jsem zírala na kořeny
stromů, vzájemně prorostlé, větve sousedních stromů sestersky spojené. Jak
symbolické!
Netušila jsem nic o existenci nějakého kopce sv. Antonína atd. Dokud u oběda nezaznělo: "Počasí krásné, vyrazíme na Antonínek!" A já v očích otazníky.
A n t o n í n e k !!!! A pak vše dostalo spád jak hrom. Následovalo seznámení
se vzácným knězem otcem Šuránkem - ani o něm jsem nikdy neslyšela. S tichým obdivem každoročně vnímám ta vylepšování na Blatnické hoře. Takové
změny!! Ale hlavně a především: našla jsem cestu ke sv. Antonínovi. Po prostudování životopisných údajů se má úcta k němu zněkolikanásobila. Zaujal
mne fakt, že světec je pomocníkem starých lidí a navíc i pomocníkem v každé
nouzi. Bohužel, lidé většinou spojují jméno světce se ztracenými věcmi.
Začala i honička po obrázcích sv. Antonína. Pochopitelně v kapli vždy zakoupím ty, které ještě ve sbírce nemám. Ale i v různých prodejnách jsem narazila
na další ...
Sehnala jsem si i dvě litanie ke sv. Antonínovi. A letos na Hoře zakoupila i
knihu. Mimochodem ti strážci, jak Vy, domácí, říkáte, jsou tak ochotní a milí!
Považuji si za velkou čest, že jsem byla letos přijata do Matice svatoantonín-
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ské. Sv. Antonín se stal mým vzorem. Jeho skromnost, strohá kajícnost, kterou po celý život praktikoval, neúnavné pracovní nasazení!
Co dělal, to dělal naplno. Trpělivost mne v žádném případě nezdobí. Proto
mne doslova dostala věta světce samotného: "Trpělivost je štítem duše, ona
ji totiž chrání před vším zmatkem." Někdy si tento citát hlasitě slabikuju ...
U světcova hrobu se udály mnohé zázraky. A sv. Bonaventura řekl: "Hledáš-li
zázraky, jdi ke svatému Antonínovi." Zázraky a dnes? Že by? A já se dostávám
ke svému nevšednímu zážitku.
Bydlím ve velkém městě v Čechách, ač pocházím z Hané. Přízemní byteček
o dvou jizbičkách, celková rozloha asi 30 m2. Na rušném místě. Na jaře pan
majitel rozdával v domě výpovědi z bytů. Ani na mne nezapomněl a radil,
abych si vypůjčila milion a půl. Pak bude byt můj."Nebo se, milá paní, prostě
vystěhujte, nejlíp do konce měsíce ..." Slzy, bezmoc, beznaděj. Depky hlubší
než Macocha.
A jedné bezesné noci mi blesklo hlavou: A co svatý Antonín? Vždyť je pomocníkem v nouzi! Snad by si na mě vyšetřil trochu času ...
Obrátila jsem se na něj. S důvěrou jsem prosila, ale taky jsem požádala o pomoc právničku. Její rada zněla: "Prostudujte si Zákoník, abyste věděla, na co
máte či nemáte právo..." Haha právo a dnes – haha. Vždyť to je snad cizí slovo
v dnešní době! Takže už jen sv. Antonín zbývá - právě o n - jako poslední
naděje.
Mnozí známí, kteří mé starosti znali, se současně divili - sv. Antonín? To né.
Přece na beznadějné případy máme sv. Ritu a sv. Tadeáše! Antonín je přes
ztráty!! Já jsem umíněná, tvrdohlavá, asi už od narození. Co si
umanu, to dotáhnu do konce, děj se co děj. Nevzdala jsem to, prosila o pomoc. Nemám kam jít, Antoníčku, prosím, pomoz! A on se předvedl. Dokázal
lidsky nemožné. Vyrazil mi dech svou pomocí a pochopením.
Nebudu detailizovat. Prostě stal se z á z r a k!!!! V těchto dnech se v uvolněných bytech čtyřpatrového domu vše rekonstruuje, vylepšuje. Prostory se
modernizují pro nové nájemníky. Já jako šedá myška - pohybuju se tiše a nenápadně, neupozorňuji na sebe ani zvuky rozhlasu či snad i televize! Marně
čekám, že mne někdo vystěhuje ... Nikoliv. S radostí vítám každý nový den,
každý den je pro mne kratochvílí.
Shrnu-li vše napsané, pak tedy asi takto: vyplatí se investovat důvěru do sv.
Antonína z Padovy. Vyplatí se modlit k němu. Děkovat.
Je to můj duchovní bohatýr. Na krku se mi pohupuje řetízek s medailonkem
sv. Antonína. Víte, kdo jej posvětil? Jméno neprozradím - snad jen to křestní
- je to otec Antonín, kněz ryzího charakteru. A působí ve farnosti poměr-
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ně nedaleko. S otcem Antonínem, stejně jako se sv. Antonínem mám vztah
vskutku nadstandardní.
A zcela závěrem se přiznám: „závidím“ všem, kdož žijí poblíž poutního místa
Sv. Antonínek. Ve vašem kraji vše voní po elitním světci. Nechápu jen, proč
tento vzácný svatý je tak málo znám a proč není víc medializován?
Přeju všem členům Matice svatoantonínské, všem čtenářům Poutníka i obyvatelům v okolí Blatnické hory: jen vše dobré, krásné a pro Vás užitečné!
Ať Vám Pán žehná a sv. Antonín se za Vás přimlouvá! Ať se daří šířit slávu
a vzpomínku na světce, který jako jediný je zobrazován s malým Ježíškem
v náručí. (Pěstouna sv. Josefa samozřejmě nepočítám).
Díky za trpělivost při čtení. Nejsem spisovatelka. Chtěla jsem se jen podělit
o radost ze zázraku ...
Díky!!
Členka Matice svatoantonínské

Oznamy Matice
Římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem a Matice
svatoantonínská také v tomto roce, při Hlavní pouti, ocenila věřící, kteří
stále pracují a usilují o zvelebení našeho poutního místa a plní tímto odkaz
P. Antonína Šuránka

BÍLOU RŮŽí P. ANTONÍNA ŠURÁNKA
SLUŽEBNÍKA BOŽÍHO
Ing. JOSEFA CHABIČU

z Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Za obětavou práci pro poutní místo Svatý Antonínek ve funkci strážce kaple,
za obětavou práci ve výboru Matice svatoantonínské a za uchování odkazu
svatého Antonína do dnešních dnů.
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pana učitele JOSEFA PETRATURA
z Blatnice pod Svatým Antonínkem
In memoriam

Za obětavou práci při obnovení činnosti Matice svatoaonínské,
za pomoc při dodání písemných materiálů, které byly použity v přípravném
procesu blahořečení Služebníka Božího P. Antonína Šuránka
a za uchování odkazu svatého Antonína do dnešních dnů.
„Jako bílá růže, celému okolí vykvétá na Blatnické hoře, růže vonná, vydechující osvěžení a požehnání, jeví se našemu lidu bílá kaple nad Blatnicí. Ta
kaple zve k sobě vytrvale všechny bratry a sestry naší milé vlasti. Poslechněme staré lidové písně Antonínek milý volá každou chvíli a přijděme se na
posvátný kopec osvěžit – třeba každoročně – znova a znova. A vždy budeme
radostně uvítáni.“
					
Z kroniky - P. Antonín Šuránek
Dne 17. června 2012
při Hlavní pouti ke cti svatého Antonína na Svatém Antonínku

Poutní a poznávací zájezd Slavkovice, Žďár nad Sázavou
- sobota 4. srpna 2012
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Děkovná dožínková pouť - procesí z Blatnice a z Ostrožské

Lhoty, mše sv. slavena arcib. Graubnerem, krása krojů, odpoledne svátostné
požehnání a kulturní program - schola z Ostrožské Lhoty a divadelní soubor
dětí z obou farností, katolické i evangelické, z Hrubé Vrbky představil muzikál Ztracená ovečka.
Poutníci byli také seznámeni s novým DVD- Posvětit kopec Sv. Antonína.
Text sestavil ze vzpomínek P. Šuránka a pamětníků P. Alois Kotek. interpretuje Martina Pavlíková, která jak se sama zmínila, byla na Blatnické hoře poprve a z celého poutního dne má nezapomenutelné zážitky., a Jan Horák.
DVD je možné zakoupit v zákristii kaple sv. Antonína.

Postní duchovní obnova na Velehradě se uskuteční 1. - 3. března 2013 s P. Petrem Bulvasem. Přesné informace budou v příštím čísle Poutníka.
Důvěrníci, nahlaste své zemřelé členy od října 2011 do října 2012 na tel.
č. 518 334 810, mob. 739 344 138.
Pozvánka na komorní pořad slova a hudby - Chvíle s Ní - kompozice
básní o P. Marii, sestavil Mons. Josef Hrdlička a Mojmír Trávníček, učinkují
členové Rapsodického divadla v Olomouci. Podrobnosti na plakátech ve vývěskách kostelů.
Pozvánka na dušičkovou pouť - sobota 27. října 2012, mše
sv. v 1600 hod. slaví P. Pavel Klimovič SDB Praha
Po mši svaté světelný průvod a pobožnost křížové cesty.
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Drazí přátelé, ctitelé svatého Antonína.
Velmi si vážíme toho, že jste před několika lety kladně reagovali na naši prosbu a přispěli jste finančním darem „Kamínek“ do mozaiky svatého Antonína
při budování nového liturgického prostoru na Svatém Antonínku.
Nyní bychom chtěli pokračovat v obnovování našeho poutního místa stavbou malého parkoviště v blízkosti kaple pro několik aut a autobusů, které
by přivážely hlavně starší a obtížně se pohybující poutníky. Proto se na Vás
obracíme s velkou prosbou o finanční pomoc. Je-li Vám to možné, můžete podpořit vybudování parkoviště zakoupením symbolické žulové kostky
v hodnotě 200 korun. Peníze můžete odevzdat svým důvěrníkům.
Pamatujeme na Vás ve svých modlitbách a také vždy poslední úterý v měsíci
mší svatou, která je slavena za příznivce našeho poutního místa. Za vaši štědrost Pán Bůh zaplať.
Za Matici svatoantonínskou

Marie Špirudová
předsedkyně

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

Tisk : Tiskárna Sukupovi, Strážnice, tel./fax: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
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Foto dodali: Lenka Fojtíková, Petr Mazanec, Anežka Sasínová,
Mirek Pospíšil, Štěpán Mitáček, Alena Skřenková
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Manželé Pavelkovi, členové Matice svatoantonínské
uzavřeli sňatek 29. září v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře.

Z hl avní pouti
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děkovná dožínková pouť
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