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„Jestliže jsme s Kristem zemřeli, jsme pevně přesvědčeni,
že budeme také mít účast v jeho životě.“
						 Řím 6,8

POZVÁNKA

Všichni jste srdečně zváni na

DUŠIČKOVOU POUŤ
29. 10. 2016

Mše svatá v 16 hod. Slaví P. Josef Janek, farář v Hluku.
Po mši svaté světelný průvod a pobožnost křížové cesty.

DUCHOVNÍ SLOVO
Vykupujte čas
Blíží se listopad, měsíc, ve kterém zvlášť pamatujeme na
naše zemřelé. Na ty, kteří nás předešli na věčnost. Zdobíme hroby našich příbuzných a přátel, rozsvěcujeme svíce, spínáme ruce k modlitbě. Ozdobu hrobu chápe věřící
člověk nejen jako projev lásky a vděčnosti k tomu, jehož
tělo v hrobě odpočívá, ale i jako dar, znamení vděčnosti
Bohu za to, že je k našim zemřelým milosrdný. Modlitba
za zemřelé je spojena s obětí. Dáváme-li něco Bohu, tak to již nepoužíváme pro sebe. Ve Starém zákoně přinášeli izraelité zápalné oběti. Co darovali
Bohu, zničili k jeho poctě s vděčností a s prosbou. Některé oběti – děkovné,
byly spojeny s hostinou. Část obětovaného zvířete byla spálena, částí byl podělen kněz a částí otec podělil svou rodinu (Srov. 1 Sam. 1,4-8). Na hrobech
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našich zemřelých rozsvěcujeme svíce, které jsou znamením naší víry ve věčný
život – světlo věčného života. „Odpočinutí věčné dej jim Pane, a světlo věčné
ať jim svítí.“ Při tom vzpomínáme na zemřelého, děkujeme Bohu za to, co
jsme s ním prožili, když byl mezi námi. K těm, o nichž se domníváme, že již
dostali odměnu věčného života v nebi, což usuzujeme podle toho, jak oni
prožili svůj pozemský život, můžeme v modlitbě prosit o přímluvu u Boha.
Tyto chvíle jsou pro nás příležitostí k důležitému zamyšlení, jak já prožívám
svůj každodenní život s pohledem na věčnost.
Zemřel kněz, můj spolužák, ve dvaačtyřiceti letech. V homilii při pohřbu kazatel pronesl tato slova: „Každému člověku daruje Bůh určitý počet let života,
který je dostačující k tomu, aby člověk zde na zemi splnil to, co od něj Bůh
očekává. Našemu spolubratrovi daroval 42 let a on je dobře využil k tomu,
aby vykonal vše, co od něho Pán žádal.“
Každý z nás má zde na zemi své poslání, svůj úkol daný Bohem a dostává
přesně tolik let života, aby splnil vše, co od něho Bůh čeká. Záleží jen na nás
samotných, jak je využijeme, zda čas svého života promarníme, nebo naplníme k oslavě Boží a k odměně věčného života. Svatý Pavel nás vybízí, abychom
tento čas nepromarnili (Ef 5,16). Služebník Boží, otec Antonín Šuránek, náš
spirituál v kněžském semináři, nám při promluvách často zdůrazňoval potřebu dobrého využití času. „Vykupujte čas!“ říkával nám s velkým důrazem.
Vykoupit znamená v tomto případě vyměnit čas svého života za poklad v
nebi, čili využít k tomu, abychom splnili to, co nám Pán uložil vykonat v našem pozemském životě. Také letos při vzpomínce na všechny věrné zemřelé
neopomeňme poděkovat zvlášť těm našim zemřelým, kteří nám pomáhali
svým příkladem a svými modlitbami, abychom dobře využívali času svého
pozemského života.
P. Jan Můčka, farář Újezd
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Novokněžské požehnání a zajímavá beseda
Třetí neděli v květnu byla na Svatém Antonínku sloužena mše svatá za živé
a zemřelé členky Českého červeného kříže v Ostrožské Lhotě. Mši svatou
sloužil P. Josef Slezák, který v tu dobu byl ještě kaplanem v Kroměříži. P. Slezák byl vysvěcen na kněze v roce 2015, takže v květnu byl ještě „úřadující“
novokněz a po mši svaté nám udělil novokněžské požehnání. Sloužit mši svatou na Antonínku si přál už dříve, ale těžko se hledala „volná“ nedělní mše
svatá. Na Antonínek ho táhla vděčnost. V roce 2007 putoval z Provodova do
italského města San Giovani Rotondo (zde je pohřben sv. P. Pio). První kroky
jeho poutě tenkrát nevedly jinudy, než právě přes Svatý Antonínek. O svém
putování, Božím vedením na jeho pouti i v dalším životě nám po mši svaté
povyprávěl v krátké besedě, která byla obohacena o fotografie z cesty. Byla
zima a nezůstalo nás moc, ale kdo setrval a vyslechl si poutavé vyprávění,
určitě domů odcházel s hřejivým pocitem na srdci, že Bůh má s každým z nás
dobrý plán. Jen na nás záleží, jak na jeho výzvu zareagujeme.
Alena Skřenková

Ohlédnutí za letošními poutěmi
u svatého Antonínka na Blatnické hoře
Pouť Matice svatoantonínské
Letos započala poutní sezónu nejen Pouť Matice svatoantonínské, ale také
III. společná pouť moravských Matic. Zástupci Matic svatokopecké, svatohostýnské, velehradské a svatoantonínské se již po třetí sešli na společné pouti, letos u nás na Svatém Antonínku. Za účasti velkého počtu věřících slavil
mši svatou P. Antonín Bachan, který ve své promluvě ocenil práci Matic.
Na odpoledním programu zazpívala schola z Ostrožské |Lhoty a určení členové jednotlivých Matic v krátkosti promluvili o jejich činnosti. Po pěkně
strávené neděli se všichni poutníci rozjeli do svých domovů.
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Pěší pouť na Velehrad
Již čtvrtým rokem vyrazila pod záštitou MS skupina pěších poutníků v pondělí 4. července na posvátný Velehrad. Pěší pouti, 24 km dlouhé, se zúčastnilo
22 poutníků a 2 kočárky s malými dětmi, Liduškou a Miriam Pavelkovými.
Před Velehradem se poutníci od Sv. Antonínka připojili k proudu poutníků
ze Svatého Kopečka a společně prošli Svatou branou na mši svatou do baziliky.
redakce

Foto: L. Fojtíková

Domácí pouť
Přestože bylo pondělí pracovním dnem, na tzv. Domácí pouť ke cti svatého Antonína Paduánského si našly cestu k svatému Antonínku tisíce 1idí.
Hlavním celebrantem byl spirituál kněžského semináře P. Jan Szkandera. Ten
mimo jiné potvrdil to, co už většina přítomných dávno ví z vlastní zkušenosti - že přímluva svatého Antonína Paduánského, patrona ztracených věcí i
vztahů, skutečně funguje. Kazatel prozradil, jak mu přímluva k tomuto světci
pomohla najít ztracené klíče od auta. Vzápětí ale upozornil, že bychom si
měli především vyprošovat, aby nám sv. Antonín pomáhal hlouběji poznávat
a objevovat Boha.
Přestože se celé odpoledne po nebi nad Antonínkem honily mraky a přijíždějící poutníci z okolí upozorňovali, že u nich prší, na Blatnici začaly dopadat
kapky, až se začalo stmívat. Za požehnaný čas i krásnou pouť patří Bohu velké
díky.
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Hlavní pouť
Nejdůležitější součástí Hlavní pouti ke cti sv. Antonína Papuánského bylo i
letos slavení tří mší svatých. Tu první sloužil v kapli v 8 hod. rektor olomouckého kněžského semináře P. Antonín Štefek. Mše svatá v 9 hod. patřila již
tradičně farnosti Ostrožská Lhota, takže ji sloužil tamní duchovní správce P.
Miroslav Reif. Hlavním celebrantem mše svaté v 10.30 hod. byl olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner. Ten v kázání mimo jiné řekl: „Myšlení lidí
se v Evropě velmi posunulo. Stali jsme se krátkozrakými, protože vidíme jen
sami sebe. To je jeden z velkých evropských problémů dneška. Znám svou
identitu, nebo se jen ptám, co mám? Něco se stalo s lidským myšlením. Z našeho sobectví jsme se stali krátkozrakými, takže vidíme jen sami sebe a druhé
ne. Křtem jsme se při tom stali Božími dětmi. Uvědomujeme si to? Počítáme
s tím? I kdybych visel na šibenici, stále jsem Boží dítě. Kdo je pro mě Ježíš?
A kdo jsem já, když stojím před ním,“ ptal se arcibiskup přítomných věřících
a dále pokračoval: „ Já jsem jel vědomě na tuto pouť, abych prosil, abychom
nalezli, co jsme ztratili – zdravý rozum, a to v celé naší Evropě! Chtěl bych,
abychom prosili o návrat víry, zdravého rozumu, abychom vnímali svou důstojnost Božích dětí a Ježíše zakoušeli jako svého bratra. Často sháníme různé
známosti, ale kdo může být víc než bratr, kterým je Bůh,“ zdůrazňoval ve
svém kázání pan arcibiskup Graubner.
Po hlavní mši svaté předal pan arcibiskup ocenění Bílá růže P. Antonína
Šuránka. Za dlouholetou činnost důvěrníka Matice svatoantonínské je
převzal pan Jan Dohnal z Hluku, místopředsedkyně výboru Matice paní
Anna Budinská ze Strážnice a dlouholetý strážce kaple u sv. Antonínka
pan Miroslav Bachan z Blatnice.
Odpoledne pokračoval program
od 14 hod. adorací, kterou vedl
spirituál velehradského gymnázia
P. Radim Kuchař, pak následoval
kulturní program, ve kterém se
představila hudební skupina Rozinky LUŠ z Veselí nad Mor. Po
skončení odpoledního prograFoto: L. Fojtíková
mu začala registrace na exercicie
P. Eliase Velly z Malty, které se konaly ve dnech 19. – 24. června 2016. Jednotlivých přednášek a závěrečné adorace ve 20 hod. se každý den zúčastnilo
kolem 100 lidí. Letošní hlavní pouti se zúčastnilo několik tisíc poutníků.
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Děkovná pouť.
Věřící o Děkovné pouti děkovali nejen za plody země, ale také za všechny
milosti, které od Boha každý den dostáváme.
Tradiční mši svatou v 9 hod. slavil farář z Ostrožské Lhoty P. Miroslav Reif,
hlavní mši svatou celebroval ředitel rádia Proglas P. Martin Holík, který na
Blatnickou horu připutoval s procesím poutníků pěšky. V homilií pak mimo
jiné připomněl oběti zemětřesení v Itálii, za které se při bohoslužbě modlil.
V závěru mše svaté předal duchovní správce blatnické farnosti P. Zdeněk Stodůlka řediteli radia symbolický šek na 66 tisíc Kč. Peníze věnovali do kasičky
s názvem Chléb svatého Antonína lidé, kteří sem během roku připutovali.
Po odpolední adoraci a svátostném požehnání se konalo divadelní vystoupení herců ze Slavkova u Brna – Popelka Nazaretská.
I letos připutovalo na tuto pouť více než 100 krojovaných z různých částí nejen Slovácka ale i ze Slovenska. Všichni poutníci, posíleni především duchovně, obdivovali také nádhernou výzdobu nejen kaple, ale především okolo
venkovního oltáře, kterou připravily blatnické ženy pod vedením paní Marie
Peroutkové. Velký dík a stojanovské Pán Bůh zaplať.

Františkáni na Svatém Antonínku

Druhá sobota v září patřila na Svatém Antonínku oblastnímu františkánskému setkání. Na sluncem zalitý kopec, za krásného počasí se sjeli františkáni a
příznivci svatého Františka z Assisi nejen z okolí poutního místa, ale také ze
Zlína, Hodonína, Brna a z Uherského Hradiště. Mši svatou sloužil P. Bernardin, který pozval přítomné na připravované misie do Uherského Hradiště na
přelomu září a října.
Text a foto Lenka Fojtíková

Léto budiž pochváleno
Pokud někdo přišel na Svatý Antonínek o druhém prázdninovém týdnu a
čekal, že zde nalezne vytoužený pokoj a klid, byl na velkém omylu! Od 10. –
15. 7. se zde konalo Antonínovo léto a rušno tu bylo skutečně od ranního kuropění až do večerních hodin. Celá myšlenka, vytvořit prostor pro setkávání
na Antonínku během prázdnin, vznikla na základě zkušenosti P. A. Šuránka.
Ve 40. a 70. letech minulého století zde pobýval a přicházeli za ním nejen o
prázdninách děti, ale i dospělí, kteří se zvedli od každodenní dřiny. Mnozí
pamětníci na tato prázdninová dobrodružství dodnes rádi vzpomínají. Když
si děti a lidé dokázali udělat čas tenkrát, dokážou to i dnes? Dokázali a přišli!
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Na kopci se každý den hemžily
desítky osob. Od těch nejmenších s maminkami, přes větší
děcka, až po aktivní seniory! Ti,
co přicházeli, nebyli jen ze Lhoty a Blatnice, ale i ze širokého
okolí. Během týdne docela dost
pršelo. Ovšem ani déšť a zima se
pro některé nestaly překážkou.
Program byl snad natolik pestFoto: L. Fojtíková
rý, že si každý, kdo chtěl, vybral
to své.
Mottem celého týdne byla sloka z jedné písně: „Žijme tedy přítomnost, více
lásky dejme druhým, možností je vždycky dost, to co přijde, ví jen Pán“.
A skutečně, pokud jsme se snažili žít přítomný okamžik, všímat si lidí kolem
sebe, tak se Pán o zbytek postaral.
Původně měl mít tento článek zcela jinou podobu. Stručný úvod, co, kdo, jak
… a pak krátké názory samotných účastníků, o které byli požádání. Za celou
dobu však přišla pouze jedna reakce.
Další odezvy byly velmi strohé – Všechno bylo super! - Úžasné! - Dobré! Skvělé. …
Určitě by se našla celá řada situací, které mohly být zvládnuté líp, ale tím,
že se každý snažil dát do programu i kus „sebe“, tak se z dané okolnosti stal
nezvládnutelný problém.
Celý rok si připomínáme a snažíme se pochopit podstatu milosrdenství. Milosrdný je třeba i ten, kdo nabídne nezištně svou pomoc, kdo si všimne, že je
potřeba v danou chvíli přiložit ruku k dílu, potěšit smutného, …
Na Antonínku se ve zmíněnou dobu nakupila celá lavina dobrých skutků! Asi
těžko by si někdo zahrál ping pong, kdyby se nemohl z tělocvičny ve Lhotě
půjčit stůl a ochotný pan Hájek ho nezavezl i s dalšími věcmi na kopec. Desítky snědených buchet a pomazánek od maminek, babiček a tetiček ze Lhoty
a Blatnice už dnes asi nikdo nespočítá. U divadelního představení pro děti v
podání Řádu červených nosů z Blatnice se zdaleka nebavila jen dětská část,
ale i ti dříve narození. Nasytit více jak padesát hladových krků každý den se
dařilo Štěpánce Bachanové a jejim pomocnicím. Velký dík patří i všem, kteří
na Antonínovo léto přispěli již na přelomu roku v projektu Era pomáhá regionům. Díky získaným financím byl zakoupen velký stan, který posloužil při
dešti i slunci. Dále byla zakoupena např. várnice, talíře, … a míče, výtvarné
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potřeba a jiné. Celá řada zakoupených věcí najde své využití i při jiných akcích.
Šlo by jmenovat a děkovat dalším, ale určitě by se na někoho zapomnělo. Neexistují velké a malé dobré skutky a proto každému patří velký dík!
Jeden malý účastník prohlásil: „Mami, na Antonínku je takový jiný svět. Půjdeme tam i dnes?“
Zkusme se o tom přesvědčit! Příležitost máme každý den! Nebudeme přece
čekat až na další Antonínovo léto, které se bude v roce 2017 konat ve dnech
9. – 14. července. A nezapomeňme, že přijít se svou „troškou do mlýna“ může
opravdu každý.
Alena Skřenková

A nyní zmiňovaná odezva:

„S velkým poděkováním Vám vyjadřuji úctu a obdiv. I za připravený program, ale zvláště za atmosféru, jaká na poutním místě panovala, výrazně poznamenaná duchovním přesahem. Každý, kdo něco pořádá, musí ocenit Vaše
nasazení, každý, kdo byť jen nakoukl, musí ocenit Váš zápal. Nezvykle silné
výrazy používám proto, že si myslím, že se podařila ne malá věc.
Z vyprávění víme, jak nezapomenutelné chvilky zažívali ministrantíci, které
si P. Šuránek brával k sobě na Antonínek. Uvidíme, jaké plody přinese Vaše
dílko nesoucí se v duchu podobném.
Asi hned v úterý jsem na kopci zaslechl drobnou poznámku: "Jako bych tady
viděla mezi těma děckama procházet Pátera Šuránka". Určitě by měl radost.
Díky Bohu, díky Vám Václav Vendelín H.

Odpoledne s drakiádou
Ani déšť neodradil přes 300 účastníků, kteří v neděli 2. října zavítali na kopec
sv. Antonína, kde se uskutečnil už 6. ročník tradičního Dětského odpoledne
s drakiádou.
Pro děti bylo připraveno 9 stanovišť s úkoly, v rámci kterých si mohly mimo
jiné vyzkoušet procházení se po lanech, jak se skáče v pytli, nebo že nést vajíčko na lžičce není nic jednoduchého. Po splnění všech úkolů čekalo na celkem 102 zaregistrovaných soutěžících dětí z 21 měst a obcí (např. z Hluku,
Boršic u Blatnice, Blatnice, Ostrožské Lhoty, Blatničky, ale také z Uherského
Ostrohu, Suché Lozy, Zlína, či Brna) sladké překvapení. Mezi další aktivity,
které byly pro děti připraveny, bylo malování na obličej, projížďka na koni,
ale také košt buchet a táborák. Díky tomu, že se počasí nakonec umoudřilo,

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2016

11

nechyběla ani oblíbená drakiáda. Veškeré aktivity byly zdarma, dobrovolné
příspěvky - 4000 Kč, byly věnovány dětem z Dětského domova v Uherském
Ostrohu – všem dárcům moc děkujeme!
Poděkování patří také všem sponzorům akce: městu Hluk, obcím Blatnice,
Ostrožská Lhota, Boršice u Blatnice, občanskému sdružení Matice svatoantonínská, Cukrárně Budařovi, Ostrožsko a.s., Dolňácko a.s., mysliveckému
sdružení Roháč, Kukuřičnému mlýnu Mrzkovice a KDU-ČSL. Také dík asi
60 dobrovolníkům, bez kterých by se tato akce uskutečnit nemohla.
Více fotografií ke shlédnutí na www.fotolb.cz
Alžběta Baroňová

OZNAMY MATICE
•

Důvěrníci, pokud jste tak ještě neučinili, nahlaste prosím své zemřelé členy v minulém roce – od října 2015 do října 2016 – co nejdříve na mob.
739 344 138 nebo mail budinska610@seznam.cz

•

Postní duchovní obnova se uskuteční v roce 2017 již tradičně na Velehradě – přesné informace budou v příštím čísle Poutníka.

NAPSALI NÁM
Pouť ke svatým branám
Je teplé, vlahé, sobotní ráno 20. srpna a v širokém okolí Blatnické hory se probouzejí ti, kteří jedou na poutní zájezd pořádaný Maticí svatoantonínskou.
Tři autobusy se plní účastníky z různých míst a směřují za svým cílem. Noc už
přešla v příjemné ráno a my s modlitbami a písněmi uháníme k Želivu, který
je první zastávkou naší pouti. Věže kostela a klášter před námi – vcházíme
Svatou branou Roku milosrdenství do chrámu, kde v 9 hod. P. Stodůlka slouží mši svatou. Pak pan převor tamní komunity premonstrátů nám pověděl
o historii poutního kostela Narození Panny Marie a řádu, který zde působí:
Klášterní kostel vznikl ve 14. století, pak byl zničen husity, po opravě vyhořel.
Až v roce 1712 provedl další opravu slavný architekt Santini ve slohu barokní gotiky. Na kostel navazuje klášter, který byl v padesátých letech změněn
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na internační tábor, v němž bylo internováno 464 kněží z celého tehdejšího
Československa. Jejich jména jsou uvedena v seznamu na zdi stavby kláštera,
mezi nimi i P. Antonín Šuránek a ze Strážnice P. František Hořák.
V areálu kláštera je pivovar, kde byla možnost exkurze.
Po obědě v klášterní restauraci jsme zajeli do Křižanova, rodiště sv. Zdislavy, ochránkyně rodin. Na náměstí se nás ujala paní průvodkyně, která nás
seznámila s historií sv. Zdislavy a jejího rodu. I když celý život prožila v Lemberku, křižanovští ji velmi uctívají – na náměstí byla nedávno odhalena její
socha, jejímž autorem je Otmar Oliva. V kostele sv. Václava jsme se pomodlili
k svaté Zdislavě litanie.
Pak po krátkém občerstvení jsme pokračovali na zpáteční cestě přes Žarošice.
Pan farář P. Josef Pohanka nás již očekával před kostelem. Po projítí Svatou
bránou se v kostele s námi pomodlil a seznámil nás s bohatými dějinami zdejšího poutního místa a zázračné sochy Panny Marie Žarošické. Po rozloučení
s Pannou Marií a po udělení kněžského požehnání jsme ještě zazpívali mariánskou píseň a vraceli se plni krásných duchovních zážitků domů.
Anežka Hořáková, poutnice ze Strážnice

Foto: P. Múčka
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Foto: P. Múčka

Návštěva kostela v Křižanově s výkladem obětavé farnice

Foto: P. Múčka

Socha sv. Zdislavy

Foto: P. Múčka

Žarošice, kostel Panny Marie
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Foto: P. Múčka

Foto: P. Múčka

Žarošický pan farář vypráví živě a poutavě o poutním místě
Foto: P. Múčka

Vychází jako občasník.
O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
Redakční rada: Anna Budinská, Strážnice
		
Marie Špirudová, Kozojídky
		
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota
		
Jana Cábová, Strážnice, textová úprava
Příspěvky, návrhy a připomínky zasílejte na adresu:
Anna Budinská, Nová 610, 696 62 Strážnice, Marie Špirudová, Kozojídky 122
E-mail: maticesvatoantoninska@seznam.cz
Poutníka svatoantonínského pro svou potřebu vydává a rozšiřuje Matice svatoantonínská
Tisk : Tiskárna Sukupovi, Strážnice, tel.: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
ŘÍJEN 2016
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PĚŠÍ POUŤ
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Foto: L. Fojtíková

ZÁJEZD

Foto: P. Múčka

DRAKIÁDA

Foto: P. Múčka
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Foto: L. Fojtíková

Foto: L. Fojtíková

Foto: L. Fojtíková

Foto: L. Fojtíková

Foto: L. Fojtíková

