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Pěší pouť na posvátný Velehrad
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Časně zrána se ve čtvrtek 4. 7. dostavilo na Svatý Antonínek 19 poutníků v
plné síle, kteří se po krátké modlitbě vydali přes Ostrožskou Lhotu na posvátný Velehrad. Hned pod kopcem se naše skupina rozrostla o dalších 8 spolupoutníků. Byly jimi tři maminky se svými ratolestmi – budoucím druhákem,
dvěma téměř školáky a zbývajícím bylo 4,5 a 4 roky. Skupina „školkáčků"
mohla být ještě větší, ale pro nemoc se nemohla zúčastnit rodina Pavelkova,
která doposud nevynechala ani jeden ročník.
Pěší pouť na Velehrad pořádala Matice už sedmým rokem. Co se týče počtu
poutníků, nemůžeme se srovnávat se zástupem lidí, kteří na Velehrad připutují od Svatého Kopečku a Hostýna, naše sestava je ovšem čím dál pestřejší.
Nejen věkově, ale i místy, odkud poutníci pocházejí. Přicházejí nejen z blízkých, ale i vzdálenějších farností. Na zástupce z dalekých koutů Čech jsme si
postupem času už zvykli. Tentokrát však byla účast mezinárodní. Šel s námi
Mauricius z daleké Kolumbie!
Dětem kupodivu nedělala cesta žádné problémy. Při zpěvu, povídání a modlitbě uběhla velmi rychle. Ve Starém Městě se k nám přidala další poutnice a
téměř před „branami“ Velehradu další tři.
Po příchodu na Velehrad a mši svaté měl každý individuální program. Část
nás zůstala přes noc a ráno jsme se připojili k zástupu dalších věřících a společně při mši svaté oslavili slavnost sv. Cyrila a Metoděje.
Poutní cestu ze Svatého Antonínku (a opačně) si může každý projít kdykoli
sám. Na tu naši společnou pouť si budeme muset všichni zase celý rok počkat.
Těšit se na ni ale můžeme klidně už dnes!
ask

Ocenění Bílá růže
Hlavní pouť je spojena s udělováním Bílé růže patera
Šuránka.
Tentokrát si poctu do svých domovů odnesly paní
Anna Bártková z Nivnice a paní Božena Cmolová z
Dolního Němčí. Na listině bylo psáno: „Za obětavou
práci pro poutní místo Svatý Antonínek ve funkci důvěrníka Matice svatoantonínské pro farnost (Nivnice,
Dolní Němčí), za uchování odkazu svatého Antonína
do dnešních dnů.“
Člověk a Víra Vojta Pospíšil
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Na dalším uznání byl následující text: „Za obětavou službu doprovázení liturgického zpěvu při poutích na Svatém Antonínku. Dechová hudba, více než
sto let, hraje pro poutníky při mši svaté a doprovází je cestou na Antonínek při
Děkovné, dožínkové pouti.“ Ocenění symbolicky za všechny muzikanty přijali
pan Jaroslav Bachan, nejstarší člen kapely, Vojtěch Cícha, který při poutích
hrává už 55 let, a Radek Vyskočil, současný kapelník.

Člověk a Víra Bedřich Bartl

Člověk a Víra Vojta Pospíšil

Kdo se mše svaté zúčastnil, ví, že bylo uděleno ještě jedno ocenění. P. Zdeněk
Stodůlka, farář z Blatnice, nemusel údiv a překvapení předstírat, byla to čistá
realita. O tom, co se chystá, neměl tušení, protože by s plánem určitě nesouhlasil.
Byl to vlastně dárek k jeho kulatým narozeninám, projev díku za to, že poutní
místo nebere jako další zátěž ke svým kněžským povinnostem. Za vše, co sám
a s pomocí dalších pro poutní místo vykonal a věříme, že ještě vykoná. Další
pomocníky určitě rád uvítá☺
A za co mu byla Bílá růže P. Šuránka udělena? Stačí přijít na Svatý Antonínek
a podívat se kolem sebe… a třeba tam narazíte přímo i na otce Zdeňka!
ask

Poprvé na Antonínku
Touha mne zavála na Svatý Antonínek. Vždy, když nás místní terciáři zvali, nejčastěji na Velehradě nebo prostřednictvím Zpravodaje řádu, srdce se
ve mně rozněcovalo touhou objevit a zakusit toto pro mne neznámé poutní
místo. Rozhodovala jsem se proto i v červnu. Zase vyvstaly protiargumenty.
Varování meteorologů před příliš vysokými teplotami a bio-zátěží. Věk 74
let. A ta dálka, z Hradce Králové 4 hodiny cesty. V pátek večer 28. 6. jsem se
rozhodla, že nepojedu, i když jsem měla nalezené skvělé vlakové spojení.
Ráno jsem se ale probudila s jasnou hlavou a jasným argumentem – jsou nejdelší dny v roce! To je ideální doba vydat se na cestu. Jednat bylo třeba rychle.
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Do batůžku jsem vhodila peněženku, oblékla se a utíkala na MHD. Nastoupila jsem do vlaku a ten se hned rozjel. Po třech hodinách jízdy přestupuji ve
Starém Městě u Uherského Hradiště do osobáčku, který mne veze směrem,
kde jsem ještě nikdy nebyla. Ve Veselí nad Moravou další přestup a pak první
zastávka, Blatnice pod Sv. Antonínkem. Vystupuji sama. Nádraží se mi zdá
opuštěné, a tak to chci prozkoumat. Tu slyším: „Paní, do dědiny musíte na
druhou stranu.“
Vydám se tedy určeným směrem. Po půl hodině chůze jsem v Blatnici u kostela, ale všechny dveře, i u fary, jsou zamknuté. Ukazuji tedy kolemjdoucí na
plakátek ve vitrínce a ptám se, kde se tato přednáška odehrává. „Na Svatém
Antonínku, ukáži vám cestu.“ A po krátké chvilce vysvětlování stojíme u auta,
do kterého mne řidička zve sednout, a vyváží mne až nahoru. Zbývá poděkovat a pomodlit se za její dobrotu, protože už zase sjíždí dolů. Ale to už slyším
úvodní slova 1. přednášky br. Antonína Klareta Dabrowského – O kříži misií...
Poprvé na Svatém Antonínku, kde do mne
vstupuje pokoj a dobro. O přestávce jsem
zahlédla známého spolubratra z řádu Václava Vendelína Hájka, se kterým jsem se
potkala v březnu na Velehradě. Zamířila
jsem k němu, abych se ujistila, kolik času si
musím naplánovat na cestu dolů na nádraží
do Blatnice, abych mohla odpoledne odjet
zase zpět domů. Vždyť nemám ani hřeben… Když mne tak poslouchal, řekl: „No
to probereme později, teď tě zvu na „kyselicu“ domů na oběd…“ A pak na prohlídku
farnosti, abych se dostala také k hrobu otce
Antonína Šuránka, kde se sejdeme k modlitbě až zítra ráno. Připadala mi ta chvíle
jako nebe na zemi…
A nejen chvíle, pobyt se protáhl na dva dny a já vím, že se mohu k sv. Antonínkovi vracet a že to není technický problém a velká vzdálenost, ale otázka
hořících srdcí. I ten hřeben na mne vykukoval nad umyvadlem na skříňce na
Svatém Antonínku, kde jsem mohla prožít i posvátné ticho noci. Jako kdyby
anděl strážný nebo sv. Antonínek šibalsky na mne pokukoval a říkal: „Tak se
učeš, když myslíš…“
Marie Šepsová,
terciářka sv. Františka z Hradce Králové
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Co se událo před 80 lety aneb Další výročí na Antonínku
Třetí pokračování.
V našem vzpomínání na dobu, kdy se díky P. Šuránkovi začalo posvěcovat
poutní místo Svatý Antonínek, se ocitáme v roce 1942. Tato myšlenka se začala naplňovat od září 1939. Více jak dva roky nesčetných jednání, vyřizování
a vysvětlování. Ale tyto dva roky ukázaly, že o duchovní život v kraji je zájem.
Během letních měsíců o tom svědčila návštěvnost nedělních bohoslužeb, ale
i ve všední den. Na Antonínek přicházeli děti, mládež i dospělí. Ani zimní
měsíce však neslibovaly klid. Podle plánu mělo jít o rok plný změn. Chystaly
se nové oltáře, sochy, obrazy…
Hned v prvních dnech nového roku se můžeme v pamětní knize dočíst
o návštěvě ing. arch. Bohuslava Fuchse a ředitele národohospodářského úřadu v Brně dr. Mrkose. Arch. Fuchsovi byl svěřen regulační plán obce Blatnice
a Ostrožské Lhoty. Dr. Mrkos plánoval novou silnici. Ke dvěma významným
činitelům se přidal pan učitel Mikulík, obecní tajemník z Ostrožské Lhoty, a
P. Šuránek. Architekt Fuchs pronesl větu, která je po nás dnes nepochopitelná: „To vše je stavěno pouze nahodile, zde musí být postavený nový chrám.“
O pár dnů později navrhl P. Šuránkovi pitínský rodák, P. Karel Matocha (pozdější arcibiskup), aby oltář Panny Marie zakoupili kněží, rodáci ze Slovácka.
Sám ihned dal 1000 K. Úprava interiéru kaple zaujala bezpochyby okolní farnosti. Ženy a dívky z Hroznové Lhoty byly ochotné vyšít nová antipendia a
farnost samotná dala příslib k zakoupení jednoho oltáře. O pár řádků dále
je rukou P. Šuránka napsáno: „Kněží začali posílat. Jeden zaplatil zpovědnici,
druhou zaplatila farnost vnorovská. Farnost Nivnice si platí na jiný oltář.“
Do dění na Svatém Antonínku byli zapojení i bohoslovci v Olomouci, kteří
založili „Jednotu sv. Antonína.“ Rozesílali informační oběžníky, ve kterých
podávali zprávy o dění na poutním místě.
Do jaké míry zmínění kněží a farnosti přispěli na oltáře, není už v knize uvedeno. Více se nedozvíme ani z farní kroniky. Možná jsou však mezi námi ještě
pamětníci, kteří by pomohli tuto skutečnost objasnit. Pro nás už je povzbuzující samotný fakt, že měli snahu Antonínek vylepšovat. Že byly ochotní z
mála, co měli, věnovat část finančních prostředků na budování na Antonínku. Určitě nebylo peněz nazbyt a je potřeba si uvědomit, že šlo o období, kdy
probíhala II. světová válka. Nikdo nevěděl, co bude zítra. Možná je od velkých
a nákladnějších úprav interiéru zbrzdila myšlenka stavby nového chrámu.

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2019

7

P. Šuránek byl stále víc přesvědčen, že by lidé z okolí přicházeli
na bohoslužby do kaple i v jarních měsících. Píše: „Věřící lid
v okolí žije v myšlence, že Sv. Antonínek rozkvete, prázdninové bohoslužby už zobecněly do té míry,
že bude stačit lidem oznámit, aby
opět přišli.“
Už kolem Velikonoc se začalo
s úpravou bočních oltářů. Bylo
potřeba vyzdít podstavce. Blatnická obecní rada oznámila,
že nejde počítat se sousedskou
výpomocí při dopravě materiálu. I zde se prokázala ochota a
nadšení lidí. Svou pomoc nabídlo několik rolníků z okolí. Bylo
nezbytné urovnat kopec, který
byl hodně porušen stavbou nové
silnice z Blatnice do Lhoty. SjedAutorem linorytu byl tehdejší bohoslevec
naná firma od podzimu do jara
L. Slavík 1942
práci neprovedla. Poutní sezona
se blížila. Díla se nakonec velmi ochotně chopil blatnický cestář pan Pospíšil.
U této události je poznačeno: „Odpoledne přiběhl na kopec houf děti z Blatnice. Pomáhaly, snášely kamení, vozily hlínu. Zakončeno závody v běhu (chlapci
a dívky) a večerní pobožností v kapli u kříže venku. Dětí bylo 33. Bez oznámení
– přišly samy, když se dozvěděly, že jsem zde. Dožadují se večerního požehnání.“
V ten samý den přišel na kopec blatnický farář a povolil, aby se devět neděl
před 13. červnem v kapli konaly ranní i odpolední bohoslužby (tzv. hodinky).
P. Šuránek i P. Smékal si byli vědomi toho, že to půjde zařídit jen s výpomocí
kněží v okolních farnostech.
První nedělní bohoslužba se konala v kapli ještě téměř promrzlé, ale dle Šuránkových slov byla „rozehřátá horoucími srdci prvních poutníků a probuzená
nadšeným aleluja.“ P. Šuránek také vysvětlil dvojí úmysl a smysl pobožností
devíti neděl před svátkem sv. Antonína.
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1. Vyprošovat duchovní náplň velkých poutí, aby jednotliví poutníci a
výletnicí dosáhli účelu své cesty. Zvlášť aby výletníci odcházeli nejen
s pěknou, ale i svatou vzpomínkou.
2. Vyprošovat Boží požehnání kapli samotné. Pro práce, které se chystají, pro lidi (pracovníky, architekty, umělce), kteří se na budování
podílejí. A především pro poznávání Boží vůle.
Účast na mši svaté byla překvapující. Ani velmi nepříznivé počasí neodradilo
horlivé ctitele sv. Antonína. Potěšení pokračovalo i dopoledne, kdy se na kopec ve studeném větru hrnul zástup z Blatnice na „svatoantonínské hodinky“.
„Ze všech očí zářila RADOST,“ připsal P. Šuránek ke svému zápisu.
Dalším obohacením duchovního
života bylo zavedení duchovních
obnov, na které účastníci dlouho
vzpomínali a které jim byly posilou
i v době, kdy byla církev utlačovaná. První se konala v neděli 19.
4. 1942 a byla pro muže a jinochy.
Osvědčila se, a to vedlo k rozhodnutí, že bude této myšlence věnováno celé léto. První neděle v měsíci patřila jinochům, druhá mužům,
třetí dívkám, čtvrtá ženám a pátá
neděle (srpnová) byla věnována
školním dětem.
Cíl duchovních obnov byl zcela jasný. Na Svatém Antonínku se
měly jednotlivé stavy duchovně
formovat, dozrávat.
Duchovní péče se měla zvlášť věnovat lidem, kteří se účastnili vícedenních exercicií např. v nedalekém Velehradě. Krátké promluvy na Antonínku je měly povzbuzovat v tom,
co si na Velehradě předsevzali, a podpořit jejich další růst. Šlo tedy o navázání
na práci exercičních domů a byla snaha o jakousi spolupráci mezi jednotlivými poutními místy.
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Stále více bylo potřeba zabývat se myšlenkou stavby nového chrámu. Možností se nabízelo několik. Jedna varianta byla prodloužení lodě kaple. V další
by se prolomila zeď ke Hluku a prohnala se tudy hlavní loď, která by byla
zakončená presbytářem. Další z návrhů bylo ke zdi od Lhoty postavit nový
chrám a vchod by byl od silnice na Lhotu. Kaple by zůstala neporušená.
Poslední možností bylo stržení kaple a vystavění nového a důstojného chrámu.
P. Šuránek píše: „Čím více jsme se lekali této poslední možnosti, tím více se
hlásila jako nejspíše proveditelná.“
K rychlému jednání jistě vybízela hojná návštěvnost bohoslužeb a dalších
aktivit. Byla by škoda, kdyby zájem věřících klesl jen kvůli stísněným prostorům či nepřízni počasí, protože se nebylo kde ukrýt.
Šuránkovy snahy a myšlenky podporoval nejen místní duchovní správce, ale
i kněží z okolních farností a především z děkanátu. Když bylo zapotřebí, vypomáhali při bohoslužbách a duchovních obnovách.
Kněží z děkanátu se koncem prázdnin usnesli, že je potřeba požádat arcibiskupa Leopolda Prečana, aby podepřel myšlenku vybudovat na Blatnické hoře
nový velký poutní chrám.
Odpověď na jejich žádost byla kladná a 6. 10. 1942 si můžeme v pamětní
knize přečíst následující text: „Na prosbu kněžstva děkanátu strážnického ze
dne 23. 9. 1942 sdělujeme, že ndp. arcibiskup vzal obsah celého podání rád na
vědomí a souhlasí s úmyslem, aby na Blatnické hoře byl vystaven nový sv. Antonína důstojný kostel podle návrhu architekta Madlmayera.“
Podpora od arcibiskupa byla jistě posilou, ale k vytyčenému cíli bylo ještě daleko. Dál se na Antonínku duchovně budovalo a hmotně upravovalo a opravovalo, co bylo potřeba. Lidi neodrazovalo ani počasí podzimních a zimních
měsíců. Silvestrovská noční adorace mužů a mládenců byla opět hojně navštívena. Následující den 1. 1. 1943 byla dopoledne mše svatá a při odpolední
adoraci žen a dívek byla prý kaple doslova nabita.
Pokračování příště.
ask
Sepsáno na základě zápisků P. A. Šuránka
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Poutní zájezd s Maticí
Začátkem srpna se vydala téměř stočlenná skupina poutníků spolu s P. Zdeňkem Stodůlkou do Prahy-Holešovic, do kostela zasvěceného stejnému světci,
který nám z kaple nad Blatnicí vyprošuje ochranu – svatému Antonínu Paduánskému.
Jak většina z nás ví, tento pražský kostel má úzký vztah k P. Antonínu Šuránkovi. Jako mladý student se zde náhodou zastavil (v době, kdy byl rozhodnut
opustit seminář) a tady se mu dostalo povzbuzení a jistoty, že cesta ke kněžství je pro něho jedině správná, a tak se do semináře vrátil.
V kostele byla sloužena mše svatá a po ní nás s historií chrámu a výzdobou
seznámil místní kněz, spolužák P. Stodůlky z bohoslovecké fakulty.
Kostel, ačkoli působí starobyle, byl postaven v novogotickém stylu poměrně
nedávno. Se stavbou se započalo v roce 1908 a vysvěcení proběhlo v roce
1914.
Zaujaly nás nástěnné malby ze života svatého Antonína nacházející se v kněžišti, gobelínový oltář Svatého kříže, vyřezávaná křížová cesta a také unikátní
Slovanský betlém umístěný v bezpečnostní skříni.
Při přesunu do dalšího místa naší cesty, na Hradčanské náměstí, se nám naskytla možnost podívat se na příbytky pražských bezdomovců nacházející se
na břehu Vltavy a pod jedním z mostů. K našemu překvapení bylo v okolí
poměrně čisto, a dokonce byla místa různě vyzdobena květinami, hrníčky,
hračkami a záclonkami.
Na Hradčanském náměstí jsme byli přijati v sídle pražského Arcibiskupství.
Byl tu pro nás přichystán oběd a po něm prohlídka části objektu. Vzpomínám si na sérii krásných gobelínů, salonky se vzácnými starými tapetami
nebo obrazy všech arcibiskupů, kteří zde působili.
Odtud následoval přejezd do posledního místa naší pouti – do vesničky Číhošť na Vysočině, kde se nalézá geografický střed České republiky.
Číhošť se však v naší vlasti i za hranicemi proslavila jinak. V prosinci roku
1949 došlo při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie k záhadnému
pohybu dřevěného kříže na oltáři. Zpráva o této události se velmi rychle rozšířila. V lednu roku 1950 byl místní farář P. Josef Toufar odvezen příslušníky
Státní bezpečnosti, brutálně mučen a nucen k přiznání, že on s křížkem na
oltáři nějak manipuloval a předstíral zázrak. P. Toufar se k ničemu takovému
nepřiznal a na následky mučení dne 25. února 1950 zemřel. Byl pochován
ve společném hrobě v Praze Ďáblicích. Jeho neteř a místní farníci se dlouho
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Foto Jarmila Hrušková: Arcibiskupský palác

Relikviář s ostatky sv. Antonína

bezvýsledně snažili o provedení exhumace. K tomuto došlo až v roce 2014.
V roce 2015 byla potvrzena pravost ostatků a v červenci téhož roku byly
ostatky P. Toufara slavnostně uloženy v číhošťském kostele. Toto a další podrobnosti nám vyprávěl kněz mající tuto farnost na starosti. Zajímavé bylo,
že se nám místní kněz představil jako žák P. Stodůlky. Ten totiž svůj jáhenský
rok prožil právě se studenty tzv. nultého ročníku Teologického konviktu, který absolvují všichni kandidáti ze všech diecézí společně.
Po prohlídce kostela a malého muzea umístěného v místní faře byl čas na
návrat domů. Jednohlasně jsme se shodli, že se pouť skutečně vydařila. Od
pestrého zajímavého programu, až po příjemné počasí.
Velké Pán Bůh zaplať všem organizátorům.
Členka Matice

Další střípky do mozaiky vzpomínek
Stále jsou mezi námi lidé, kteří se znali s P. Šuránkem. Mnozí své paměti
předávají dalším generacím. Podobně je tomu i u Miroslava Zábojníka z Kelníků. Jeho maminka Božena (nar. 1922) o knězi z mládí svým dětem často
vyprávěla.
Pan Miroslav nám tři „střípky“ do mozaiky vzpomínek zaslal.
Vzpomínky na P. Šuránka jsou stále živé. Byť působil ve farnosti krátce (necelý
školní rok 1950/51) před internací, zanechal ve farnosti hlubokou brázdu, jak
říkal pamětník pan Kubíček z Kelníků.

12

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2019

• Když se sedláci vraceli navečer z pole, tak zastavili u místní kapličky, kde
je už čekal P. Šuránek. Krátce se pomodlili, pobesedovali a pokračovali dál.
• Silnice na Ořechově kolem fary byla původně hodně do kopce. Z dolního
konce vozili lidé nakynutý chléb do pekárny na horním konci k pekařovi
upéct. Jednou paní Bosáková, která byla slabší postavy, nemohla vozík vytlačit.
Z fary vyšel P. Šuránek a paní pomohl. V obci to vzbudilo až nevoli, protože byla jiné víry. Otec Šuránek nedělal rozdíly.
• U kostela stála velká moruše a ohrožovala okolí. P. Šuránek vzal sekyru,
motyku a dal se do vykopávání a kácení stromu. Šel kolem jeden místní
občan a viděl, že jeho úspěch je nemožný. Šel domů, kde měl družstevní
pásový traktor, a říká P. Šuránkovi: „Otče, já nechodím do kostela, běžte se
za mě pomodlit a já se o strom postarám.“ Načež kněz posbíral děti kolem
kostela a než se s nimi pomodlil, byla moruše dole.
Miroslav Zábojník

Nový památník v Želivu nese slova P. Šuránka
V želivském kostele Narození Panny Marie byl první srpnovou neděli odhalený nový památník, který připomíná stovky kněží a řeholníků vězněných
v těchto místech v 50. letech minulého století. U odhalení památníku byl přítomný i jeho autor, slovenský výtvarník Svetozár Ilavský, který na památník
vepsal slova Antonína Šuránka, jenž patřil mezi vězněné.
Přestože komunisté knězi Antonínu Šuránkovi pořádně komplikovali život, on vůči nim nijak nezahořkl, a naopak ještě dával najevo, jak
mu leží na srdci osud jeho jednotlivých věznitelů. Ať to bylo v situaci,
kdy ho v padesátých letech násilím
drželi na Želivě, nebo když mu později zakazovali pastorační činnost.

Foto: P. Múčka
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Jeho slova soucitu a odpuštění si
nakonec dnešní církevní představitelé vybrali jako citát na nový
památník, který byl v želivském
kostele odhalený na památku 464
kněží a řeholníků vězněných v
místním internačním táboře v letech 1950 až 1956. Mimochodem,
byl mezi nimi také František Tomášek, pražský arcibiskup a kardinál v letech 1977 až 1991.
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Autor díla - výtvarník Svetozár Ilavský

„Já se modlím denně za naše dozorce, za toho pána, který mě vyšetřoval ve
vězení a vypravoval do Želiva, za všechny, kteří proti mně shánějí materiály,
kteří mě zde budou prověřovat a vyšetřovat a odtud vyvážet, popřípadě soudit,
abych ukázal, že jako katolický kněz nemám k nim žádnou nenávist, nýbrž že
je naopak upřímně miluji a vyprošuji jim totéž co sobě,“ stojí Šuránkova slova
v dolní části památníku, kterému dominuje ukřižovaný Kristus. Páter Šuránek, rodák z Ostrožské Lhoty na moravském Slovácku, si zachoval rovnou
páteř a čisté svědomí po celý život, ne náhodou je kandidátem na blahořečení. Na kněze byl vysvěcen v roce 1926 v Olomouci a už o tři roky později byl
jmenován spirituálem olomouckého kněžského semináře, kde působil až do
komunistického převratu v roce 1948.
O tom, jak s ním komunistická moc zacházela, svědčí to, že jej státní bezpečnost zatkla v červenci 1951 v kroměřížské nemocnici, kde ležel se zápalem plic. I přesto jej odvezla k výslechu do věznice v Uherském Hradišti a
následně do Želiva. Zemřel ve svých osmdesáti letech v roce 1982. Prosíme
o odpuštění, pokud jsme ublížili, žádal převor kláštera.
Opat želivského kláštera Jaroslav Jáchym Šimek na začátku nedělní mše upozornil, že věznění duchovní vůbec nesměli do místního kostela a v táboře
měli zatemněná okna tak, aby na kostel ani neviděli. Přesto podle opata necítili k věznitelům nenávist. „Měli otevřené srdce i vůči těmto lidem, kteří je tady
pronásledovali, týrali a věznili. Přesto jim odpustili. Takovým vzorem byla veliká osobnost tohoto internačního tábora, monsignore Antonín Šuránek,“ řekl
opat. Celá nedělní mše byla vedena v duchu smíření, což bylo patrné hned při
prvních slovech převora želivského kláštera Tadeáše Róberta Spišáka.
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„Sestry a bratři, nechceme dnes pouze vzpomínat na smíření v roce 1968, vždyť
smíření je potřebné v každé době. Vždycky se najde něco, co je potřeba odpustit,
nebo za co je potřeba požádat o odpuštění,“ začal svou promluvu převor, který
upozornil, že žádá o odpuštění za kněze, včetně želivských premonstrátů.
„Přijměte tato slova za každého z kněží, který vás kdy zranil nebo vám ublížil.
Ať pramen živé vody a uzdravení nyní teče ze zdroje smíření. Prosíme o odpuštění, kdy jsme mysleli na své pohodlí a nebyli schopni oběti. Kdy jsme byli egoisté, a mysleli pouze na sebe, ne na blaho našich věřících. Prosíme o odpuštění,
když jsme byli zahořklí, zatrpklí, lhostejní, ironičtí, kdy jsme měli málo lásky a
pochopení, soucitu a empatie. Prosíme o odpuštění, když někdo z vás hledal pomoc a dočkal se od nás zranění, nebo odmítnutí,“ pronášel mimo jiné Převor
Tadeáš Róbert Spišák.
Autorem památníku je slovenský výtvarník Svetozár Ilavský, který loni vytvořil v želivském kostele také obětní stůl. Kristus z nového památníku je
zmenšeninou jeho Krista v nadživotní velikosti, který dominoval pódiu
v Bratislavě, když v roce 2003 navštívil Slovensko Jan Pavel II., Ilavský na
památník napsal také slova INM (in memoriam).
„Jako by je ve spěchu vyškrábal některý z uvězněných větvičkou nebo kusem
dřeva do země na památku, abychom nezapomněli,“ vysvětlil Ilavský.
Článek vyšel na Aktualne.cz
Text a foto Radek Bartoníček

Vyřešená záhada aneb Jedni ničí, druzí opravují
Začátkem kalendářního roku zalistujeme pamětní knihou, která v kapli čeká
na vaše poznámky. Pár zajímavých zápisů pak vyjde v zimním čísle našeho
občasníku. Nejinak tomu bylo i v letošním roce.
Mezi mnoha zápisy byl jeden, kterému jsem se snažila přijít na kloub:
3. 5. Dneska jsem přijel zkontrolovat křížek svatého Antonínka, který jsem
vyrobil na poděkování sv. Antonínu, kterého máme jako rodinného patrona, který nám pomohl pro zdraví našeho vnuka, který prodělal operaci
hlavy. Dneska je 10letým ministrantem ve Veselí nad Moravou a užívá si
zdraví. Trčka V.
Pozorný čtenář určitě zbystřil a zamyslel se nad tím, o jaký křížek se vlastně
jedná.

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2019
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Možná se našel někdo, kdo se při návštěvě poutního místa díval bedlivě kolem sebe a onen kříž hledal.
Pátrala jsem i já. Marně. O křížku nevěděli ani strážci kaple.
Pisatel se nakonec přihlásil sám. O zmínce v Poutníku ho informovali známí.
Až příště budete na Antonínku,
zajděte si až ke studánce. Pod vyschlou studánkou je velká socha sv.
Antonína a pod ní torzo „bazénku“
s vodotryskem. První zde byl bazének, který kdysi sloužil k osvěžení
pro poutníky. Časem vznikl nápad
postavit nad něj sochu sv. Antonína, jak káže rybám. Stejně jako
realizace bazénku, i zhotovení sochy se opět ujal akademický sochař
Julius Pelikán. V dobových záznamech se můžeme dočíst, že 2. 2.
1950 byla socha za prudké sněhové
vánice instalovaná na své místo.
Postavu světce si pořádně prohlédněte! V levé ruce drží kříž, který je
jedním z jeho atributů. A to je náš
hledaný křížek! Dnes jeho horní
část na první pohled září nápadFoto z 50. let
nou novotou. Ne vždy tomu tak bylo.
Vraťme se ve vzpomínání pár let zpět…
Už nejspíš přesně nezjistíme, kdy a kým byl kříž svatému Antonínu „ukraFoto: P. Múčka
den“. Jestli se jednalo o cílený čin, či nešťastnou náhodu při snaze
na sochu
vylézt.
V roce 2008 přišel na Svatý Antonínek pan Václav prosit za uzdravení 18měsíčního vnuka Michálka, kterého čekala těžká operace hlavy. Během procházení po kopci si všiml, že sv. Antonínu chybí v ruce kříž. Při modlitbě za
vnuka slíbil, že světci náhradní křížek vyrobí. Svůj slib v následujícím roce
splnil. Do Antonínovy sepjaté pěsti vložil kříž z dubového dřeva, který často
chodil kontrolovat a při tom děkovat za vyslyšení prosby.
A co malý Michálek? Operace se zdařila a dnes je z něho vzorný 10letý ministrant, který ve veselském kostele u oltáře slouží i se svými dvěma bratry.
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Přišel rok 2018. Tentokrát měl před těžkou operací Michalův otec a pan Václav opět přišel na Antonínek prosit. Jako poděkování za vyslyšení proseb se
rozhodl, že nyní nechá udělat kříž přímo u kameníka pana Veselého. Díky
spolužačce ze školních let, která našla starou fotku, se dílo zdařilo natolik, že
je křížek od původního k nerozeznání.
Podle vyprávění pana Trčky sepsala Alena Skřenková
Foto: L. Fojtíková

Dožínková pouť – poděkování
Po noci, ve které burácel hrom a na zem padaly proudy vod, nastalo deštivé
ráno.
Jít na pouť, nebo ne?
Jako by Pán Bůh
zkoušel vděčnost lidí.
A bylo hodně těch
z blízka i dáli, kteří
došli nebo dojeli poděkovat ke svatému
Antonínovi za úrodu.
I po suchém období
nám bylo požehnáno
na polích, v sadech i
vinohradech.
Foto: Jarmila Hrušková
Po mši svaté, při které jsme děkovali za
všechna dobrodiní,
už svítilo sluníčko.
A pěkné letní odpoledne pokračovalo
požehnáním v kapli a
bohatým programem
pod širým nebem.
Slyšeli jsme o vzniku,
zániku i obnově poutí
u svatého Antonína

Foto: Jarmila Hrušková
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od pana Marka Blahuše. Pak se střídal
ženský pěvecký sbor
Jahoda s hudebním
doprovodem z Kozojídek a s CM Fraj z Veselí nad Moravou.
Potom následoval pravý jarmark. Stánky se
střapkovýma šátkama,
metle, hrabě, pravé
kvašáky, vdolky, klobásky…
Foto: Jarmila Hrušková
I vrchnost sem zavítala.
Na závěr Pútnice z Blatnice, které doprovázel harmonikář, zazpívaly 200 let
starou kramářskou píseň Při Blatnici šťastné místo.
Nechtěla bych na nikoho zapomenout, ale vyjmenovat všechny neumím.
A tak Vám, které jsme viděli, i všem, kteří nápady, organizací, pomocí i jinak
se zapojili, patří veliké poděkování. Pán Bůh zaplať.
Poutnice Ludmila

P. S. A co se vlastně při děkovné pouti na Antonínku slavilo?
Poutní místo bylo roku 1784 skrze tzv. josefinské reformy zrušeno, kaple prodána a časem se z ní stala ruina. Po uvolnění poměrů se obec Blatnice snažila
o její odkoupení zpět a navrácení do původního stavu. Po několikaletém snažení se našim předkům podařilo v roce 1819 kapli znovu vysvětit. Letos je tomu
přesně 200 let. A právě o tom, že lidé mohou opět na Antonínek putovat a skrze
sv. Antonína svěřit Bohu své prosby a díky, se zpívá i ve staré kramářské písni.
Naši předci si zaslouží ještě jednu pochvalu za to, že s obnovou dlouho neotáleli.
Podobný osud totiž tenkrát postihl mnohá poutní místa. Některá zcela zanikla,
jiná byla obnovena mnohem později. Patří mezi ně například i Svatý Hostýn,
který se dnes řadí mezi největší poutní místa v republice.
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Domácí hospic Antonínek se představuje
Charita Uherské Hradiště ve spolupráci s Charitou Uherský Brod nabízejí od
1. června 2019 všem, kdo pečují o nevyléčitelně nemocné v konečném stádiu
nemoci v domácím prostředí, pomoc Domácího hospice Antonínek.
Slovo „hospic“ původně označovalo příbytky pro poutníky, kteří v nich při
svých cestách mohli odpočinout, uzdravit svá zranění a pokračovat v cestě,
nebo v nich v klidu zemřít.
V současné době hospice jako zdravotně-sociální organizace pomáhají lidem
v posledních chvílích životní pouti, a také jejich blízkým, kteří potřebují podporu.
Domácí hospic poskytuje péči
pacientům v jejich bydlišti, tj.
v jejich domácím prostředí –
lékaři, zdravotní sestřičky, sociální a pastorační pracovníci,
kněží či psychologové, kteří v
Domácím hospici Antonínek
pracují, tak přijíždějí za umírajícím a těmi, kdo o ně pečují,
do jejich domovů. Název našeho hospice odkazuje k domovu
jako místu oddechu a spočinutí Domácí hospic Antonínek spojuje s naším poutním
místem motiv cesty, životní poutě.
a je spojen také s místním regiNa snímku jedna z cest na Svatý Antonínek.
onem, ve kterém péči poskytujeme. Náš název proto odkazuje k významnému poutnímu místu Slovácka
– Svatému Antonínku – a k motivu životní poutě každého z nás.
Je-li na vás tíže domácího pečování již příliš velká nebo nevíte-li si rady s tím,
zda byste náročnou péči o umírajícího zvládli doma, obraťte se na Domácí
hospic Antonínek, jehož jádro tvoří zkušení lékaři a zdravotní sestry, pastorační pracovnice a duchovní, sociální pracovník a psycholožka.
Zajistíme a přivezeme také potřebné pomůcky usnadňující péči o vážně nemocného v domácím prostředí a umožníme tak jakousi „domácí hospitalizaci“ při které společně zvládneme příznaky doprovázející pokročilé onemocnění v domácím prostředí.
Pro více informací můžete volat na telefonní číslo 731 680 347 nebo nám
můžete také napsat na e-mailovou adresu: antoninek@uhradiste.charita.cz.
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Územní působnost Domácího hospice Antonínek
Za tým Domácího hospice Antonínek, Radek Nohál

Důležitost a smysl hospiců přibližuje svědectví paní Ludmily
Jednou při setkání s mou dobrou známou sestřičkou Maruškou z Domácího
hospice Antonínek jsem si uvědomila, jak jsou důležité návštěvy u starých,
těžce nemocných a umírajících lidí.
Vybavila se mně vzpomínka z dětství na otce Antonína Šuránka. Byl nám
dětem velkým vzorem.
Rádi jsme za ním chodili po mši svaté a těšili se, co nám bude vyprávět. Po
májových pobožnostech nás zasvěcoval do astronomie, kterou miloval. Jednou, když jsme na něho čekali před kostelem, nám řekl, že musí jít k paní, která byla již velmi stará. Vešli jsme do temné světničky, v posteli ležela stařenka
a na stole svítila svíce. Otec Šuránek k posteli poklekl a požádal o požehnání.
Společně jsme se pomodlili a podal jí svaté přijímání a udělil svátost pomazání nemocných.
Když jsme vyšli před dům, tak nám vysvětlil, jak důležité je požehnání od
nemocné osoby, že je pro nás velkým darem. Vyzval nás, abychom ve svém
okolí takové lidi navštěvovali a modlili se za ně.
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Mám osobní zkušenost. Když mně doma umírala maminka, bez sestřiček
z Charity, které k nám každý den docházely, bych péči o maminku nezvládla.
Jsem jim vděčná za jejich pomoc a přála bych všem, kteří se chtějí doma postarat o své blízké, aby se o této Bohu milé službě dozvěděli.
Kéž by si naši vládní představitelé uvědomili, jak důležitá hospicová péče je,
a dokázali ji ocenit.

A co naše nová studna?
Že se na Antonínku už pár let potýkáme s nedostatkem vody, není žádným
tajemstvím.
Loni se začalo pracovat na tom, aby byl vodní zdroj posílen. Mnozí z vás vrt
nové studny podpořili finančně a věříme, že i modlitbou.
Začátkem června, tedy těsně před zahájením poutní sezony, dorazila dlouho
vyhlížená vrtná souprava, která zde pracovala téměř do poloviny prázdnin.
Technika a samotná práce vrtařů byla zajímavá a pro mnohé se stala další
„pouťovou atrakcí“.
Byl proveden vrt do
hloubky 72 m a vystrojen je do hloubky 61 m.
K jeho vystrojení byla
použita plná a perforovaná PVC zárubnice
ø 125 mm. Perforovaná
část výstroje je umístěna v intervalu 21 do
57 m, od 57 do 61 m je
kalník s plným dnem.
Pro čerpání vody ze
studny bude použiČlověk a Víra Petr Nedoma
to ponorné čerpadlo
s elektrickým pohonem, které bude zapuštěno do studny do hloubky 50 m,
min. 10 m nade dno studny.
Dosavadní finanční náklady na vrt činí téměř 300 000 Kč.
Nyní je potřeba zajistit řadu povolení, kontrol, provést terénní úpravy a teprve pak bude nalezená voda řádně využita.
ask
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Veselé příhody z Antonínku
Svatba na Antonínku. Dva kněží v sakristii. Sezdávající si opakuje jména
snoubenců a říká: „Musím si to zapamatovat, abych to nepopletl.“
Druhý kněz mu radí: „Napiš si to na papír a dej do obřadů. Já to tak dělám.“
Vzápětí dodává: „Když popleteš jména při svatbě, tak to není žádná hrůza.
Z toho se udělá sranda a je to. Horší je to při pohřbu. Já jsem jednou popletl jména při pohřbu a místo zesnulé jsem pochoval doktorku, co seděla v první řadě.“
Strážce kaple

V sobotu 26. října 2019 jste všichni srdečně zváni na

DUŠIČKOVOU POUŤ.

Mši svatou bude v 16.00 sloužit P. Antonín Bachan, Hluk.
Následuje křížová cesta.

Postní duchovní obnova 2019
Všichni členové i nečlenové jsou opět zváni na postní duchovní obnovu.
Tentokrát nás duchovně doprovodí P. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči
o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi.
Místo konání: Poutní a exerciční dům Stojanov na Velehradě
Začátek: pátek 20. března 2020 – večeří
Ukončení: neděle 22. března 2020 – obědem
Strava a ubytování na celý pobyt:
• jednolůžkový pokoj 1040,• dvoulůžkový pokoj 940,• jednolůžkový pokoj s přísl. 1300,• dvoulůžkový pokoj s přísl. 1200,Možnosti přihlášení:
•
Online na www.stojanov.cz
•
Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, Velehrad, 687 06
tel. 572 571 420, mobil 733 741 896
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Listopadová připomínka výročí úmrtí P. Šuránka
Kněží a věřící se sejdou v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě
v úterý 5. listopadu 2019 u příležitosti 37. výročí úmrtí P. Šuránka.
Společná modlitba začne v 16.00 Korunkou k Božímu milosrdenství a bude
následovat mše svatá a krátká adorace. Po bohoslužbě navštívíme hrob P. Šuránka na nedalekém hřbitově.
A co kněze do Lhoty přivádí?
Už jedenáctým rokem se skupina kněží schází první úterý v měsíci na Svatém
Antonínku ke kající bohoslužbě. Přichází, aby prosili za odpuštění kněžských
poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů. Prosí za vlastní posvěcení,
vytrvání v dobrém a nová kněžská a řeholní povolání.
Jednou za rok dělají výjimku a sejdou se v Ostrožské Lhotě, která je rodištěm
a místem posledního odpočinku služebníka Božího P. Šuránka, jenž zasvětil
svůj život formaci kněží. Přicházejí v listopadu, kdy si připomínáme nejen
jeho úmrtí, ale i narození pro věčnost.
Letos v listopadu navíc uplyne přesně 90 let od chvíle, kdy byl ve svých 27
letech jmenován spirituálem kněžského semináře v Olomouci. Tuto funkci
zastával v letech 1929–1948. Krátce se výchově kněžského dorostu věnoval
i v době uvolnění 1968–1970.
Za kněze se však modlil celý svůj život a veškerá příkoří, která v době totality
prožíval, za ně obětoval.

Vychází jako občasník.
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
tel. číslo 731 402 196, e-mail: maticesvatoantoninska@seznam.cz
www.antoninek.cz
facebook: farnostblatnice
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
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DĚKOVNÁ POUŤ

Člověk a Víra Petr Nedoma

