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DUCHOVNÍ SLOVO
Stát, církev a sv. Antonín
Když vznikaly první státní útvary v dějinách, byly
budovány na pilířích prostoru, etnika, společné řeči,
ale zejména zásad, jak se k sobě navzájem chovat –
viz desatero. Když se tytéž státy – říše, rozpadaly,
bylo to z důvodů ani ne tak válek, jako spíše odklonu od právních, lidských i božích norem. Lidé těchto
států začali sebedestrukcí, např. krevní mstou, vyvyšováním peněz nad člověka a prodáváním do otroctví svého lidského bratra,
vytvářením korupce a prostředí, kdy rostl strach a bída. Člověk se dostal
prostě do vlastních pastí. Bůh v těchto chvílích reaguje tak, že posílá proroky, nebo později světce. Lidi, kteří reagují na výzvy ve svém srdci Bohu
celoživotním ano a sdělují okolí – pokud budete žít takto, přijdete do takové
a takové situace, pokud půjdete touto cestou, dojdete tam a tam. A dějiny se
naplňují, když Ježíš Kristus přichází a dává sám sebe. Přichází křesťanství a
buduje napříč státy civilizaci. Některé více, jiné méně přebírají evangelium,
(ještě ke konci prvního milénia byla např. Praha jedním z největších center
trhů s otroky), ale boj s hloupostí, strachem, otroctvím v jakékoli podobě je
bojem, který v každé nové generaci musíme vybojovat znovu. V některých
etapách dějin je patrná od států podpora církve, paradoxně většinou tehdy,
kdy se stát vinou válek nebo katastrof dostane do těžko řešitelné situace. Tehdy se volá po poctivosti a lidech, kteří umí pracovat nezištně pro druhé, umí
vytvářet hodnoty. Hledají se světci.
Ale jsou i časy, kdy je církev vylučována z politického i společenského života
státu a tvrdě se to vyžaduje. Křesťané to vnímají jako nespravedlnost. Obec
staví nový sportovní areál, protože o to žádají fotbalisté. Stát staví haly pro
kulturní vyžití, vytváří granty pro různé skupiny obyvatelstva, ale křesťané,
kteří jsou občané téhož státu, z vlastních sbírek stavějí kostely, pastorační
centra – a to jen proto, že jsou věřící. Kdybychom se zřekli své podstaty, přestali žít víru či mravnost, pak bychom se do kolonek plateb od státu dostali?
A to ještě stát, do jehož vedení se občas dostane i nějaký ten totalitní režim,
sebere těm, kteří budují, vše co mají.
Křesťan si uvědomuje, že krása ideálů se musí uskutečňovat v místě, kde žije,
ve státě, jehož je občanem. A snaží se o to. Křesťanství vnímám jako nejvýš
praktické pro životaschopnost státu i jednotlivců. Blaze národu, který má ve
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vedení moudré státníky uznávající hodnoty. Protože naopak stát, který si na
hodnoty jen hraje, nebo je odsouvá na okraj, předurčuje sám sebe k tomu, že
bude odsunut na okraj dějin.
Nepolitikařme, pracujme na sobě a vychovávejme osobnosti. Na vztazích
k Bohu, rodině, místu, které nazývám domovem. Tím zároveň roste i stát.
Světci, ať už oslavení, nebo ti, kteří se o svatost snaží v tomto světě, jsou vzácní. Ty nebeské prosíme za něco, co nám chybí. Např. sv. Antonín Paduánský
je vzýván při ztrátě, zašantročení, zapomenutí něčeho. Moje babička a myslím, že obecně člověk našeho prostředí tím myslí ztrátu hmotného – prsten,
mobil, klíče… V prostředí Itálie, Chorvatska a na jihu Evropy je vzýván při
ztrátě lásky mezi manželi, což mi přijde vznešenější. Ale v poslední době často vidím prosby k sv. Antonínovi ještě v jiné rovině. Prosby o nalezení ztracené a zadupávané do země víry našeho národa. Kdo nachází víru, oživuje své
srdce, rodinu i zemi. Ale toto nepochopí každý.
Děkuji poutníkům Matice svatoantonínské, kteří doputovali na Valašsko,
protože právě setkáváním se vytváří společenství a roste radost v srdci.
P. Petr Dujka
farář u sv. Antonína Paduánského, Dolní Bečva

Modlitba ke svatému Antonínovi, kterou se modlí věřící farníci P. Dujky
Podivuhodný sluho Boží, svatý Antoníne, volíme si Tě za svého nebeského přímluvce u trojjediného Boha a u Bohorodičky Panny Marie, královny
všech svatých.
S plnou důvěrou Ti svěřujeme všechny své časné i věčné statky. Ty vracíš
ztracené věci. Pomáhej, prosíme, vrátit lidu naší vlasti živou a obětavou víru,
skálopevnou naději a nadpřirozenou lásku k Bohu, k církvi Boží a k bližnímu.
Pomáhej naší mládeži uhájit si mravní čistotu a tak se důstojně připravit na
požehnané manželství.
Chraň mravnost a lásku v našich rodinách, vyžádej nemocným uzdravení,
zarmouceným útěchu, opuštěným pomoc, zklamaným důvěru v Boha.
Vyprošuj nám sílu, abychom vždy a všude plnili náboženské a stavovské povinnosti.
Neopouštěj nás hlavně v hodinu smrti.
Amen.
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Poutě u sv. Antonínka v roce 2015
Jako každým rokem i letos začala poutní sezóna u sv. Antonínka Poutí Matice svatoantonínské. Hlavním celebrantem byl P. Josef Čunek- jezuita, rektor
kostela sv. Ignáce v Praze. Někteří členové MS se s ním setkali při postní duchovní obnově na Velehradě v roce 2014 a 2015. Povzbudil nás, abychom i
nadále pracovali pro tak krásné poutní místo jakým je sv. Antonínek. I když
má kořeny zde na jihovýchodní Moravě, nikdy na tomto poutním místě nebyl. Odpoledne pak navštívil hřbitov v Kozojídkách, kde odpočívá jeho prababička, také se setkal se svými příbuznými.
Další velkou poutí byla tzv. Domácí pouť, která se vždy koná o svátku sv.
Antonína tj. 13. června. Letos to byla sobota a tak účast věřících i při velkém
vedru byla vysoká. Kazatelem byl P. Josef Červenka, který za svá slova sklidil
velký potlesk.
Hned další den v neděli byla Hlavní pouť ke cti sv. Antonína, při které byli
oceněni Bílou růží P. A. Šuránka - Božího služebníka, pan Vilém Buberník
z Dolního Němčí za pokládání kostek na stavbě nového parkoviště a P. Miroslav Bachan z Ostrožské Lhoty in memoriam, který patřil k zakladatelům
obnovené MS.
Následující informace o poutích poskytla paní starostka z Blatnice Lenka Fojtíková.
Hlavní pouť bývá na Antonínku zřejmě nejnavštěvovanější a nejinak tomu
bylo i letos. Na Blatnickou horu připutovaly tisíce lidí. Pro všechny byl připravený bohatý duchovní i kulturní program. První mši svatou od osmi
hodin sloužil ředitel Teologického konviktu v Olomouci P. Alfréd Volný.
Mše svatá o hodinu později byla už tradičně za farníky z Ostrožské Lhoty
a sloužil ji tamní farář P. Miroslav Reif. Hlavní poutní mše svatá začala v
1o.3o a hlavním celebrantem byl spirituál Teologického konviktu v Olomouci
P. PetrVrbacký. Bylo pěkné, že i přes značné teplo přišli také krojovaní hned
z několika regionů.
Po obědě odpoledne následovala adorace se svátostným požehnáním. Adoraci vedl a svátostné požehnaní poutníkům udělil spirituál AKS v Olomouci P.
Jan Szkandera. Poté následoval kulturní program s názvem Chceme si zazpívat, ve kterém se před návštěvníky představily čtyři zpívající rodiny. Potlesk
po každé písni byl jasným důkazem, že se posluchačům vystoupení líbí. Poutním odpolednem návštěvníky provedla moderátorka televize NOE a zároveň
také skvělá cimbalistka a učitelka v základní umělecké škole ve Veselí nad
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Moravou Magdalena Múčková "Myslím, že dnešní vystoupení je jasným důkazem, že rodina je základ státu, ať si politici říkají, co chtějí," řekla na závěr
moderátorka a všichni přítomní s ní zcela jistě souhlasili...

Děkovnou pouť doprovázelo tropické vedro. Přesto se mnozí lidé
z různých regionů nastrojili do krojů a šli v procesí pěšky až na Svatý Antonínek. Hlavním celebrantem Děkovné pouti byl olomoucký biskup Josef
Hrdlička. U oltáře sloužil také profesor z Teologické fakulty Jihočeské univerzity Mons. Prof. PhDr. Karel Skalický, který většinu života prožil v Itálii a
zúčastnil se také II. Vatikánského koncilu.
Na závěr mše svaté tento charismatický kněz řekl: "Je mi osmdesát jedna let a
tady jsem dnes poprvé. Mohu vám říct, že jsem něco podobného ještě nezažil
a neviděl. Po celou mši svatou jsem byl velmi dojatý . Když totiž člověk prožívá velkou radost, tak se nesměje, ale pláče."
Poutníci jeho slova odměnili obrovským potleskem, protože zřejmě mnohým
mluvil z duše. Velká radost zavládla mezi tisíci poutníky také ve chvíli, kdy
blatnický farář P. Zdeněk Stodůlka oznámil, že velké díky vzkazuje také mladá
maminka z Polešovic Barbora Halodová,, která onemocněla leukémií a hledala dárce kostní dřeně. Ten se totiž
skutečně díky mimořádné vlně solidarity mnoha lidí našel a tato žena je dnes
už po transplantaci...
Lenka Fojtíková
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Představení František Blázen
Stalo se již dobrou tradicí, že při větších poutích
následuje i slavnostní odpoledne. Nejinak tomu
bylo i při letošní Děkovné pouti. Při představení
plném zpěvu, hudby i legrace jsme se ještě dozvěděli spoustu zajímavostí o svatém Františkovi
z Assisi. Hru pod názvem František Blázen zahrál Jan Horák, který je současně scenáristou a
režisérem tohoto představení. Po vyčerpávajícím
výkonu byl oceněn velkým potleskem mnoha diváků, kteří na Antonínku po
Děkovné mši svaté zůstali. V hledišti byli také jeho bývalí kolegové, herci z
hradišťského Slováckého divadla, kde před nedávnem působil.
Co o hře řekl sám autor?“ Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval,
proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a rozezpívané. Byl to svým způsobem extrémista, když plnil své poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil“. Opravdu ty síly herec nešetřil
a podal obrovský výkon jak herecký, tak i taneční. Moc mu za to, že přijal naše
pozvání a doslova se „ vydal“, děkujeme.
V srpnu si církev připomněla 820. výročí narození svatého Antonína Paduánského a právě svatý František byl jeho velkým vzorem, že se nakonec stal
sám františkánem.

ZPRÁVY MATICE
Antonínovo léto
Pokud jste během prázdnin na Svatý Antonínek zavítali ve dnech 12. – 16.
července, určitě Vás překvapilo nezvyklé rušno. Od rána do večera se zde
pohybovaly nejen děti, ale i generace jejich rodičů a prarodičů. Tým organizátorů, který zde i nocoval, se v brzkých ranních hodinách při snídaní v trávě
zdravil s udivenými „pejskaři“ a ve večerních hodinách dělal průvodce v kapli
opožděným návštěvníkům. Živo bylo skutečně celý den! Program byl připravený pro všechny věkové kategorie, věřící, nevěřící, … nahodilé kolemjdoucí.
Každý si mohl vybrat to, co mu nejvíce vyhovovalo. Kromě tichého rozjímání
v kapli a naslouchání Bohu byl ve stálé nabídce například ping pong, badminton, střelba z luku, chůze po laně, řada stolních her, … a samozřejmě i káva,
čaj, … a díky hodným maminkám i něco dobrého k zakousnutí.
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Antonínovo léto „odstartovalo“ obědem v trávě, který si nenechalo ujít víc
jak dvě desítky odvážlivců. Jak velký budou mít děti zájem o přenocování pod
širákem, nikdo skutečně předem netušil. V pondělní dopoledne dováděly s
„pejskem a kočičkou“ a pomáhaly jim při různých trampotách. Ti vytrvalí
zůstali déle a spolu s dalšími obdivovali do večerních hodin RC modely letadel. V úterý podvečer přišli na Antonínek i pamětníci, kteří sem v dětství
přicházeli na pozvání P. Šuránka. (bydlel zde ve 40. a na přelomu 70. let min.
stol.) Velká škoda, že jejich pouťovému vyprávění naslouchala jen hrstka „diváků“.
Šlo by dál vypočítat a hodnotit jednotlivé aktivity a děkovat lidem, kteří se
spontánně zapojovali. Něco se vydařilo a jinde je potřeba přidat. Asi nejvíce
byl kopec zaplněn při mši svaté a adoraci. Cílem akce bylo „otevřít“ Antonínek a vytvořit prostor k setkání. Sešli se zde společně rodiny, různé generace, jednotlivé farnosti … a mohli se vzájemně obohatit, lépe si porozumět.
V první řadě však šlo o živé setkání s Kristem!
Přijměte již nyní pozvání ke společnému setkávání na Antonínově létu v roce
2016. Zvykli jsme si stěžovat na nedostatek času, neustálý shon a poukazovat
na přehršel akcí. Svět je přehlcen. Zaleží však jen na nás, čím ho naplníme!

Ohlasy účastníků:
V neděli 12. 7. bylo zahájeno Antonínovo léto modlitbou Anděl Páně a následným piknikem. Pozvala jsem děti s rodinami na piknik a můžeme oslavit
mé blížící se narozeniny. Byl to výborný nápad. Nasmažila jsem řízky, připravila šopský salát, i zákusky jsem vzala. Byla krásná letní neděle a pohoštění
na čerstvém vzduchu se všem líbilo. Pak jsme společně prožili mši svatou.
Vnoučata se účastnila celého programu s velkým nadšením, ani domů se jim
nechtělo. Já jsem byla ráda, že jsem se dostala na besedu s pamětníky P. Šuránka, nazdobila si svíčku a měla možnost při adoraci a mši svaté načerpat
posilu do uspěchaných pracovních dnů. Díky Gabči, Lucce, Tobiáši a Alce za
výborný nápad a organizaci. Naučme se zastavit a naslouchat tichu v kráse
přírody a taky lidem, se kterými se setkáváme.
Ludmila
Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit tak úžasné akce. I když byl program
na jednotlivé dny rozdělen podle věku dětí, byla jsem i se svým 2,5 ročním
synem nadšena z každého dne, který jsme u sv. Antonínka strávili. Těšíme se
na další ročník.
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Lidka
Uspořádat Antonínovo léto byl skvělý nápad. V neděli jsme se celá rodina
sešli u Antonínka na společném pikniku a od pondělí do čtvrtka jsme pak
každý den přicházeli aspoň na chvíli na kopec, kde byl pokaždé připravený
zajímavý program a panovala tady přátelská a pohodová atmosféra. Dětem
se vůbec z Antonínku nechtělo domů. Antonínovo léto si jistě získalo srdce
mnohých účastníků a doufám, že tato akce bude mít pokračování i v příštím
roce.
Ludmila
Bylo krásné, že se na Antonínku setkávali lidé z farností, které jsou poutnímu
místu nejblíže – Ostrožská Lhota a Blatnice. Obdivuhodné též bylo, že opakovaně na kopec přicházeli nejen děti, ale i dospělí.
Martin 12 let
Na Antonínově létu se mi líbilo. Byla tam sranda a zažil jsem dobrodružství.
Byl to bezva způsob, jak si užít prázdniny. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hráli
s panem farářem z Blatnice pin pong a jezdili na bagru. Jediná věc, kterou
bych změnil je, že by se tam mělo každý den spát.

Vše bylo financováno díky pořadatelům, Matici svatoantonínské i jednotlivým dárcům.
Je však možné získat finanční pomoc díky programu "Era pomáhá regionům".
Program je založen hlavně na sousedské sounáležitosti, protože kdo zná lépe
Váš projekt a nutnost jeho podpory než lidé z Vašeho okolí? Oslovte je tedy a
získejte co nejvíce finančních prostředků.
Dle pravidel programu Era pomáhá regionům 2015
b) žadatel musí vybrat celkem alespoň 5 000 korun českých, a to minimálně
od pěti různých dárců.
Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to podle pravidla „čím více vyberete od veřejnosti,
tím vyšší dar získáte“ (tzn. ta organizace, která vybere nejvyšší částku, obdrží
50 000 Kč, druhá nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace
získá příspěvek ve výši 35 000 Kč a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).
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Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 13.10. 2015 do 6.1.
2016 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra dárců, (FD) na
jednotné číslo účtu u společnosti Era, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy. Každé vybrané NO bude přidělen vlastní variabilní symbol,
na základě kterého lze identifikovat jednotlivé příspěvky.
Číslo účtu, na který můžete posílat peníze je 101 7777 101/0300 a důležitý je
také variabilní symbol, bez něhož nejsme schopni určit, ke kterému projektu
peníze patří.
Variabilní symbol pro váš projekt je : 702
Výběr prostředků bude ukončen 6.1.2016, poté se dozvíte výši svého daru.
Pro výběr peněz je Vám k dispozici nástroj na webových stránkách www.
erapomaharegionum.cz, kde Vaši dárci mohou přispět díky jednoduchému
mechanismu „klikni a daruj“.
Era Vás podpoří i mediálně! Oslovování širší veřejnosti proběhne především
inzercí a články v regionálních denících a také online podporou.
V případě, že budete mít další dotazy, neváhejte se na mne prosím obrátit,
jsem Vám plně k dispozici.
Za organizaci projektu M. Špirudová

2. Všichni jste srdečně zváni na Dušičkovou pouť – 24. října 2015,
mše svatá - 16.00 hod. Slaví P. Pavol Sandánus, farář Nekoř, po mši svaté
pobožnost Křížové cesty

3. Postní duchovní obnova na Velehradě se uskuteční ve dnech 4. – 6.

března 2016 s P. Janem Szkanderou. Přesné informace budou v příštím čísle
Poutníka.

4. Prosíme důvěrníky, kteří ještě nenahlásili své zemřelé členy Matice,
aby nezapomněli a volali na mob. 739 344 138 – Budinská, nebo 739 617 124
– Špirudová

12

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2015

Napsaly nám
Přišlo do redakce začátkem června
Vážení přátelé.
O vaší Matici jsem nevěděla a o to víc mne těší, že existuje, že v mém milovaném kraji mám sympatizanty. K obnovení sochy mne vedl můj vztah ke
svatému Antonínovi.
Když mi bylo 15 let, moji rodiče koupili první automobil a jelo se na výlet - do
kaple sv. Antonína nad Blatnicí. Maminka mi dala 10 korun a řekla - vhoď to
do kasičky Antonínkovi, ať ti dá hodného muža. No a já „Zlíňačka“ ho mám,
pochází z Blatnice, jsme spolu už 42 let, máme tři krásné a chytré dcery a
svatý Antonín je ochránce našeho manželství.
Proto když jsem na cestě na zahradu objevila kapličku a podstavec, na kterém
nebyla socha, moc mi tam chyběla a začala jsem pátrat. Cesta Boží mne vedla
dál a dál až ke zlínským salesiánům, jmenovitě panu páteru Glogarovi, který
mi zaštítil sbírku.
Oslovila jsem média, farnosti, občany Příluku a Zlína a během 4 měsíců se
podařilo nashromáždit prostředky na sochu novou (původní zničily v šedesátých letech Lidové milice).
Našli jsme v okresním archivu fotografii původní sochy sv. Antonína a podle
ní tvoří kamenosochař pan Rejda sochu novou. Socha bude barevná - stejně
jako původní.
Slavnostní požehnání sochy je plánováno - pokud se nic nezhatí - 14. 6. 2015
v 15 hodin.
Pokud by byla nějaká změna, napíšu.
Ráda Vás uvidím, požehnání bude prosté a láskyplné.
Ivana Bogarová (za svobodna Kubíčková)
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Vzpomínky na poutní zájezd na sever Valašska.
V sobotu 8. srpna pořádala Matice svatoantonínská pro své členy a přátele již
tradiční poutní a poznávací zájezd. Krásné, až příliš teplé počasí provázelo
dva autobusy poutníků i s otcem Zdeňkem Stodůlkou na severní Valašsko.
Cesta s modlitbami a duchovními zpěvy nás zavedla do Prostřední Bečvy.
Dominantou této obce je nedávno vybudovaný kostel zasvěcený sv. Zdislavě. P. Petr Dujka, zdejší farář, nás seznámil s touto částí Valašska i s historií
kostela.
V Dolní Bečvě jsme slavili mši svatou v kostele sv. Antonína z Padovy. Po
prohlídce kostela jsme se občerstvili na faře.
Pak jsme se přesunuli do Rožnova pod Radhoštěm, do Skanzenu. Bylo poledne. V příjemném prostředí ve stínu stromů jsme se naobědvali, prošli část
areálu, navštívili dřevěný kostelík, hřbitov, který nás seznámil s několika významnými osobnostmi Valašska. Také byla možnost podívat se na vystoupení folklorního souboru ze Slovenska, občerstvit se v lahůdkářství nebo v
hospůdce s valašskými specialitami.
Posledním místem naší pouti bylo město Velké Karlovice. Tu neděli tam slavili pouť, kostel mají zasvěcený Panně Marii Sněžné. Od průvodkyně jsme se
dozvěděli, že byl postaven nákladem hraběte Františka ze Žerotína během
dvou let – 1753 – 54. Je celý ze dřeva ve stylu lidového baroka. V okolí kostela
bylo plno stánků a pouťových zábav.
Plni pěkných zážitků, osvěženi na těle i na duši, jsme se šťastně vrátili domů.
Anežka Hořáková
Letošním poutním zájezdem jsme se vydali opět na Valašsko, do srdce Beskyd. První zastávkou pro dva autobusy plné poutníků byla Prostřední Bečva
s kostelem zasvěceným svaté Zdislavě. Zde nás přivítal místní farář P. Petr
Dujka, představil nám zdejší farnost, výstavbu nového kostela a také pohovořil o kapli svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti, která patří do jeho správy.
Pak jsme se přesunuli do Dolní Bečvy, kde jsme měli v kostele svatého
Antonína Paduánského koncelebrovanou poutní mši svatou, kterou spolu
s P. Zdeňkem Stodůlkou slavil také P. Dujka. Po mši svaté nás pozdravil zástupce Matice radhošťské s přáním, abychom i jejich Matici vzali do spolku
moravských Matic a pozvali na společnou pouť Matic v příštím roce na Velehradě.
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Po skončení mše svaté nás pozval P. Dujka na malé občerstvení na faru. Po
rozloučení jsme pokračovali v našem programu návštěvou Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Zde se mohli poutníci občerstvit a odpočinout si v tak
horkém tropickém dnu při poslechu folklorních pořadů.
Poslední zastávkou byla návštěva kostela ve Velkých Karlovicích, který je zasvěcený Panně Marii Sněžné. Kostel je celý ze dřeva, při stavbě nebylo použito ani jednoho hřebíku. Průvodkyně nám poskytla o kostele zajímavé a
vyčerpávající informace. V den našeho zájezdu byla ve Velkých Karlovicích
pouť, takže jsme si, byť krátce, užili i poutní atmosféru s krámky a atrakcemi
v celém městečku.
Doufám, že účastníci poutního zájezdu byli spokojeni a těšíme se na setkání
v příštím roce.
Také děkujeme P. Dujkovi za pozvání, milé přijetí i za program, který pro nás
připravil.
										
Marie Špirudová
								
poutnice

Vychází jako občasník.
O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
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