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Vážení členové Matice svatoantonínské,
v posledním čísle Poutníka svatoantonínského jsme Vás informovali o zrušení naplánovaných akcí a přesun některých na podzim. Netušili jsme však, že
situace kolem onemocnění koronavirem se na podzim znovu zhorší a v počtu
nemocných bude horší než na jaře.
Výbor MS na své schůzi 23. 9. 2020 rozhodl, že Valná hromada, která byla
přesunuta na podzimní termín, se z důvodu pandemie v letošním roce nebude vůbec konat. Výkaz o hospodaření MS byl otištěn v minulém čísle Poutníka. Kdyby potřeboval někdo nějaké vysvětlení, zavolejte nám. Rovněž se letos
nebude konat Dušičková pouť.
Děkujme Pánu Bohu, že aspoň v menším měřítku mohly poutě proběhnout. Rovněž se uskutečnily nedělní
odpolední poutě různých farností z
okolí Svatého Antonínku, které byly
hojně navštěvované. Všem přeji v této
těžké době hlavně zdraví duše i těla.
S modlitbou na rtech musíme i tuto
nepříznivou situaci zvládnout.

Člověk a Víra Bedřich Bartl

Poutní sezona na Svatém Antonínku se pomalu chýlí ke konci. Byla trochu
jiná, co se týče počtu návštěvníků asi menší než předešlé, ale přesto náročná.
Děkuji strážcům za obětavou službu v kapli. Bez Vás by byl Svatý Antonínek
„mrtvým“ poutním místem.
Dík patří všem, kdo se jakýmkoli
způsobem podílí na organizaci nejen
během větších slavností, ale také při
pravidelných nedělních bohoslužbách v průběhu celého roku!
Pochvalu si zaslouží každý, kdo svou
modlitbou a prací stále oživuje a posvěcuje Blatnickou horu.
Člověk a Víra Bedřich Bartl

Nám starším vždycky dodá novu energii a chuť do práce, když kolem sebe vidíme aktivní mladší generace. Věřím, že Bůh si skrze sv. Antonína bude stále
přitahovat další spolupracovníky na společném díle.
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Naše poutní místo se rozhodně nechystá k zimnímu spánku. Bude natolik
živé, kolik života mu svou přítomností dáme!
Marie Špirudová
předsedkyně Matice svatoantonínské, z. s.

Tři slova
Papež František nám nabízí tři jednoduchá slova, která napomohou nejen
harmonii v manželství, ale i v rodině, farnosti…
Společný život je umění, trpělivá,
krásná a uchvacující pouť. Nekončí tam, kdy jeden druhého získal,
naopak, právě tehdy začíná! Toto
každodenní putování má svá pravidla, která můžeme shrnout ve třech
slovech: „dovolíš?“, „děkuji“ a „promiň“.

Člověk a Víra Vojtěch Hlávka

Dovolíš? Když si děláme starost s tím, abychom zdvořile požádali také o to,
co bychom mohli předpokládat, tak upřednostňujeme pravého ducha manželského a rodinného soužití. Vstup do života druhého, přestože je součástí
mého života, vyžaduje jemnocit nevnucujícího se postoje, který obnovuje
důvěru a úctu. Důvěrnost zkrátka neopravňuje považovat všechno za samozřejmost. A láska, čím je důvěrnější a hlubší, tím více vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až druhý dveře svého srdce otevře. V této
souvislosti připomeňme Ježíšova slova z knihy Zjevení: „Hle, stojím u dveří
a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst u něho
a on u mne“ (Zj 3,20). Také Pán žádá o dovolení, aby mohl vstoupit. Nezapomínejme na to.
Děkuji. Někdy to vypadá, že se stáváme civilizací špatných způsobů a špatných slov, jako by to byla nějaká znamení emancipace. Nezřídka je slyšíme
i na veřejnosti. Zdvořilost a schopnost poděkovat bývají vnímány jako projevy slabosti a někdy vzbuzují dokonce nedůvěřivost. Této tendenci je třeba
čelit v lůně rodiny samotné. Musíme být neústupní ve výchově k uznalosti a
vděčnosti. Právě tudy totiž vede důstojnost člověka i sociální spravedlnost.
Pokud se z rodinného života tento styl vytrácí, mizí také ze společnosti. Vděč-
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nost je pro věřícího samotným jádrem víry. Křesťan, který nedovede
děkovat, zapomněl Boží mluvu. A to
je nepěkné. Připomeňme si otázku,
kterou položil Ježíš po uzdravení
deseti malomocných, když se jenom
jeden vrátil, aby poděkoval. (srov.
Lk 17,18). Jednou jsem slyšel, kterak
jeden starší a velice moudrý, dobrý
Člověk a Víra Bedřich Bartl
a obyčejný člověk, mající onu zbožnou životní moudrost, řekl: „Vděčnost je
rostlina, která roste pouze v zemi šlechetných duší.“ Ušlechtilost duše, ona
Boží milost v duši, nás nabádá, abychom děkovali a byli vděční. Je to květ
šlechetné duše a je krásný.
Promiň. Slovo jistě obtížné, ale přece velice potřebné. Když chybí, trhlinky
se – chtě nechtě – zvětšují, až jsou z nich hluboké mezery. V modlitbě, které
nás naučil Pán – Otče náš, která obsahuje všechny prosby, jež jsou podstatné
pro náš život, nacházíme nikoli náhodou tento obrat: „Odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům“ (Mt 6,12). Uznání chyb a touha napravit, co bylo opominuto – úcta, upřímnost, láska – si zasluhuje odpuštění.
V domě, kde se o odpuštění neprosí, začíná ubývat vzduchu, vznikají stojaté
vody. Mnohé zraněné city, mnohé rány v rodinách začínají, když se vytratí
toto cenné slovo – „promiň“. V manželském životě nastávají občas hádky…
někdy létají také talíře. Radím však jedno: nikdy nekončit den bez usmíření.
Poslyšte: hádali jste se někdy s manželem či manželkou? S rodiči nebo dětmi?
Hádali jste se moc? Není to dobré, ale v tom není ten problém. Problém vzniká, zůstane-li ten pocit do druhého dne. Proto, pokud jste se hádali, nikdy
v rodině nekončete den bez usmíření. A jak se usmířit? Pokleknutím? Ne!
Stačí drobný projev něhy beze slov. Nikdy však neskončit rodinný den bez
usmíření. Je to jasné? Není to snadné, ale je nutné tak jednat. A tak se život
stává krásnějším.
Tato tři klíčová slova rodiny jsou jednoduchá a možná nám napoprvé připadají úsměvná. Když je však zapomeneme, není se pak čemu smát, ne? Naše
výchova je možná příliš přezírá. Kéž nám Pán pomůže vrátit jim jejich správné místo v našem srdci, v našem domově a také v našem občanském soužití.
Papež František
(Vatikán – generální audience 2. 4. 2014)
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Muzicírování a kroj vyměnil za kněžskou službu a ornát
V České republice bylo letos vysvěceno
na kněze sedmnáct mužů. Z celkového
počtu jich je devět z Moravy. Jedním
z nich je devětadvacetiletý Vojtěch Radoch z Ostrožské Lhoty na Uherskohradišťsku, odkud pocházel bývalý spirituál
kněžského semináře a později v době
totality vězeň komunistického režimu
P. Antonín Šuránek. Tento kněz zemřel
Foto: Lenka Fojtíková
v pověsti svatosti a dnes v Římě probíhá proces jeho blahořečení. Novokněz
Vojtěch Radoch sloužil svou primiční mši svatou 6. července na Svatém Antonínku, kde působil i jeho předchůdce. Původně měl přitom plány zcela jiné.
Hygienická opatření přesunula primici na poutní místo
Primice měla být v jeho rodné Ostrožské Lhotě v kostele svatého Jakuba Staršího, kde byl pokřtěn. Kvůli koronavirové pandemii, kdy ještě koncem května nikdo netušil, jaký bude další vývoj opatření vlády, novokněz zvolil Svatý
Antonínek, kde mohli účastníci bohoslužby dodržovat případně požadované
rozestupy, které ale nebyly nakonec nutné. Naposledy zde přitom byla primiční mše svatá před dlouhými devatenácti lety. Sloužil ji tehdy salesiánský
novokněz z druhé strany kopce P. František Bezděk z Blatnice pod Svatým
Antonínkem. Tři dny před slavnostními okamžiky poskytl novokněz P. Vojtěch Radoch rozhovor webu Zprávy z Moravy o své cestě ke kněžství.
Říká se, že povolání ke kněžství je tak silné, že nelze přehlédnout. Bylo to
tak i u vás?
S mým povoláním to je takové složité. Byl jsem rodiči vychován v tradiční
víře a už snad od šesti let jsem ministroval. Už na prvním stupni základní
školy jsem spolužákům říkal, že budu knězem. Dodnes si mne dobírá jedna
kamarádka. Přijela za námi o jedněch prázdninách do folklorního souboru
Kameňáček, který působí v naší obci a já jsem byl jeho členem. Nacvičovala
s námi nějaké divadlo a dodnes vzpomíná, jak za ní doběhl takový malý desetiletý černooký kluk a říkal: „Já budu jednou knězem!“ Potom sem přijela asi
po patnácti letech a potkali jsme se. Zeptala se mě: Jsi to ty? Nejsi to ty? Ten

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020

7

desetiletý kluk trochu povyrostl, ale
zdá se, že chce být stále knězem!“
Byl jsem tehdy bohoslovcem a měl
kolárek.
Bylo to tak snadné?
Nebylo. Samozřejmě jsem prošel
velkými duchovními boji. Když
Foto: Lenka Fojtíková
jsem dorůstal, všechno se ve mně bilo. Skutečné povolání jsem dostal až
v dospělosti.
Pamatujete si nějaký zásadní zlom?
Bylo to na Velehradě při setkání mládeže v roce 2008. Nějaká maminka tam
tehdy měla svědectví, jak se jí zabily děti na motorce. Velmi mě to dojalo.
Musel jsem odejít bokem, sedl jsem si na trávník před ten velký velehradský
kříž a ptal se Boha: „Pane, proč jsi to dopustil? Proč musela tato žena přijít
o své děti?“ Vůbec jsem to nechápal a bylo mně to úplně proti srsti. Říkal
jsem: „Bože, jestli jsi takový, tak já tě nechci!“ Tehdy jsem dostal vnitřní odpověď, že se mám stát knězem a dostanu prostor měnit věci. Všechno ve mně
ale zrálo dalších pět let, než padlo konečné rozhodnutí. Bojoval jsem s tím,
vzdoroval a hledal sám sebe.
Nikdy jste neměl touhu založit rodinu a nezamiloval se?
Uvažoval jsem i o tom. Zamiloval jsem se a chodil s několika děvčaty. Bůh má
ale smysl pro humor. Jednou jsem se strašně zamiloval do jedné dívky. Byla
nemocná, tak jsem ji zajel navštívit. Vůbec netušila, že jsem do ní zamilovaný.
Povídali jsme si a ona se mě najednou zeptala: „Vojti, a nikdy tě nenapadlo,
že by ses stal knězem?“ Já tenkrát až po uši zamilovaný odpověděl: „Ne! To
mě nikdy nenapadlo!“ Věděl jsem, že kecám a při návratu domů se Boha ptal:
„Pane Bože, proč zrovna takovým způsobem?“ Poznal jsem ale, že mne Pán
doopravdy volá. Do teologického konviktu jsem potom nastoupil v září roku
2013.
V olomoucké katedrále svatého Václava jste přijal z rukou olomouckého
arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení 27. června. Co vám letělo
hlavou, když jste ležel v katedrále svatého Václava s hlavou k zemi?
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Byl jsem v úplném klidu a pokoji. Při modlitbě litanií jsem vnímal, že je tam
s námi přítomné celé nebe. Byla to síla.
Máte nějaké kněžské motto?
O tom jsem nikdy neuvažoval. Vím ale, co bych jako kněz chtěl. Jednou bych
chtěl jako kněz zemřít. Vytrvat ve službě lidem i Bohu a být svatým knězem.
To je ale velmi těžké. Dnes je doba, kdy mnoho kněží z duchovní služby
odchází a zakládají si rodiny.
To já vím. Bylo to vždy a bude. Je třeba se proto modlit nejen za kněžská povolání, ale aby kněží vytrvali ve svém povolání až do smrti.
Z historie víme, že bylo období, kdy byl pan farář někdo. Za doby vlády
komunistů byli ale kněží z pohledu vládnoucí strany zločinci. Dnes žijeme v době, kdy podle mnoha lidí také nejde zrovna o nějaké významné
a uznávané postavení. Lze si dnes v roce 2020 představit, jaký bude váš
kněžský život?
Když se podíváme na jakýsi žebříček prestižnosti povolání, tak je kněz až
někde na úrovni uklízečky. Pokud to chce někdo dělat pro prestiž, měl by si
najít jiné povolání. Kněžství je krásné tehdy, když to člověk dělá s nasazením,
láskou k lidem i Bohu. Pokud by v tom někdo hledal svou slávu, tak je to mlácení prázdné slámy. Přestože není toto povolání platově nějak extra ohodnocené, tak Bůh doplňuje všechno ostatní skrze lidi, s nimiž se setkáváme. Kolikrát jde o tak úžasná setkání, což člověka zcela naplňuje a vidím v tom smysl.
Vím, že jste byl velkým milovníkem folkloru a muzikantem. Hrál jste
s cimbálovou muzikou Falešnica. Muzikantský svět je zase úplně jiný. Nebude vám po tom smutno? Nebo budete mít nějaký prostor se i nadále
věnovat této zálibě?
Je pravda, že jsem se sedm let učil hrát v hudebce na harmoniku a další čtyři
na cimbál. Hrával jsem potom pravidelně s cimbálovkou. Je pravda, že jsem si
musel docela dost dlouho odvykat. Byl jsem zvyklý jít z akce do akce. Člověk
si musí poskládat priority. Určitě bude někdy nějaká příležitost si někde zahrát. Rozhodně ale už nepůjde o pravidelné hrávání, jak tomu bylo dříve. To
prostě nepřipadá v úvahu. Většina produkcí bývala vždy od pátku do neděle.
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Pokud má kněz vstávat na bohoslužby a být připraven, nemůže někde do noci
vyhrávat. Stále také přetrvává mezi lidmi názor, že toto ke kněžství nepatří.
Je proto zbytečné někoho popouzet. Pokud bude ale nějaká příležitost někde
si s někým zahrát třeba jednu písničku jen tak pro radost sobě i druhým, tak
mám zkušenost, že to lidé nesou velmi kladně. Tomu se samozřejmě bránit
nebudu.
V posledních letech se hodně diskutuje o tom, jestli celibát ano nebo ne.
Jaký je na to váš názor?
Já už jsem celibát slíbil, tak já už si vybírat nebudu (smích). Vidím v tom velikou výhodu. Člověk má čas věnovat se a dávat se lidem naplno. U řeckokatolických bratří jsem viděl, že pokud mají ženu a děti, biskup je někam pošle,
musí se všichni stěhovat, což je mnohem složitější než když je člověk sám.
Kněz má lidi duchovně doprovázet. V případě, že to bude nějaká žena, může
manželka žárlit a vznikají tak zbytečné konflikty. Navíc každá žena svého
partnera nějakým způsobem ovlivňuje. Tomu se prostě nelze ubránit. Možná
si někdy budu připadat sám, ale myslím, že když budu kněžskou službu dělat
naplno, tak budu rád po celodenním setkávání s lidmi rád, že se večer zavřu
na faře a bude chvíle klidu.
Když vás tak poslouchám, máte dojem, že celibát dává větší svobodu?
Svobodu dávat se naplno druhým lidem. Musíme si uvědomit, že celibátník
oproti necelibátníku má rozdíl pouze jedné ženy. Celibátník se totiž ve svém
životě vzdává všech žen a muž, když vstupuje do manželství, tak se vzdává
všech kromě té jedné ženy, kterou si bere (smích).
A až po letech se může poznat, jestli to byla dobrá volba…
No právě! A je to na celý život.
Už dlouho se říká, že je Česká republika ateistickou zemí. Zaznamenal jste
úpadek víry i na tradičně zbožném Slovácku? Je rozdíl, kolik chodilo lidí
do kostela v době vašeho dětství a dnes?
Úbytek je z mého pohledu doopravdy znatelný. Když jsem jako malý kluk ministroval a vcházeli jsme například o Velikonocích do kostela, byl zcela plný
až dozadu, kde jsme se museli prodírat mezi lidmi. Dnes je tam hodně volno.
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Náš národ velmi poznamenala
čtyřicetiletá doba vlády komunistů. U mnoha lidí není pevná
víra. Jde spíše o zvyk zajít v neděli do kostela. Někteří lidé jdou,
jen aby měli čárku, že si splnili
povinnost.
Foto: Lenka Fojtíková

Vidíte nějakou cestu ven, jak přitáhnout lidi zpět k Bohu? Nemám teď na
mysli pouze ty, kdo Boha ještě nepoznali, ale i tradičně věřící lidi, u nichž
není živá víra.
Musíme se osvobodit od nějakého zkostnatělého způsobu prožívání víry, kdy
nedělní účast na bohoslužbě je jediný projev způsobu mé víry. Udělám si
fajfku, že jsem byl na mši, a mám na týden splněno. Je nutné lidi učit živému
vztahu s Bohem. Učit je, aby si na Boha vzpomněli při běžných věcech, které
dělají, a v situacích, které prožívají. Aby mu dokázali odevzdat, co je čeká těžkého, a uměli poděkovat za to, co se podařilo, ale třeba i za pěkné počasí. Zvát
prostě Boha do všedních životních situací. Pokud bude Bůh v jejich životech
působit, budou více svědčit. Druzí se pak budou třeba ptát, proč konkrétní
člověk sprostě nenadává, není nevěrný své ženě a žije svůj život poctivě. To
může být svědectví. Jednak životem samotným, i tím, že třeba kamarádům
řekne, že je křesťan, má na konkrétní věci jiný pohled, žije s Bohem, má jednu ženu, které slíbil věrnost, tak proč by se díval po druhých? Mluvím slušně, protože nevidím smysl v nadávání. Pokud se lidé naučí živému vztahu
s Bohem, budou si uvědomovat Boží přítomnost, tak budou svědčit druhým
svým životem. Ti potom budou možná hledat, proč jsou křesťané tak šťastní
a radostní, i když také prochází těžkými životními zkouškami.
Poslední rok jste coby jáhen sloužil rok ve Valašských Kloboukách, kde
nyní zůstáváte jako novokněz. Přijali vás domácí?
Podle sčítání lidí při nedělních bohoslužbách jde o jednu z největších, ne-li
největší farnost v celé olomoucké arcidiecézi. Je to okolo 1 700 věřících. Když
pan arcibiskup Graubner po vysvěcení řekl, že zůstávám ve Valašských Kloboukách, ozval se v katedrále potlesk. To mě samozřejmě potěšilo, protože
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jsem věděl, že přijeli „moji“ farníci, s nimiž jsem už rok v kontaktu, a z mého
pohledu spolu dobře vycházíme. Valašsko má blízko lidem na Slovácku, takže
jsem tam rád a vracím se tam jako domů.
Pro web Zprávy z Moravy
text a foto Lenka Fojtíková

Pěší pouť Antonínek-Velehrad se konala již poosmé
Jako každý rok, i letos nastal s letním obdobím čas poutí… Jako každý rok, a
přesto jinak. Koronavirová krize zasáhla úplně všechny aspekty života. Už od
zimy jsem se těšila, že můžu na pouť pozvat kamarádku, se kterou jsem vloni absolvovala pouť do Compostely. Můžu ji pozvat proto, že termín letošní
pouti 4. 7. připadl na sobotu a kamarádka má v tomto ročním období problém uvolnit se ze zaměstnání ve všední den. Situace ve společnosti způsobená koronavirem pořádání jakýchkoli společenských akcí komplikovala, tak
jsem se několikrát dotazovala, jestli a jak bude letošní pouť probíhat. Bohu
díky, moje prosby byly vyslyšeny a pouť, sice v omezeném rozsahu, ale bude!
4. 7. 2020 jsme se sešly, nebo lépe
řečeno sjely, před šestou hodinou na poutním místě Sv. Antonínek. Společně jsme se pomodlily v kapli za dobré putování a
vyrazily na cestu…
Ano, všichni, kteří ovládají gramatiku, jistě správně uhodli, že
na pouť se tentokrát vydala jen
Foto: Pavel Friedl
děvčata! Bylo nás šest, představily jsme se jen formálně, protože až na moji kamarádku Majku z Vizovic
jsme se na pouti už potkaly v dřívějších letech.
První zastavení naší pouti bylo podle tradice u hrobu P. Šuránka v Ostrožské Lhotě. Na cestu jsme vyrážely do chladného ovzduší ovlivněného včerejším chladným počasím, ale postupně se stále více oteplovalo a odtud přišlo
naše společné rozhodnutí přidat do kroku hned od začátku cesty, abychom
se vyhnuly odpolednímu žáru. Byly jsme vybaveny i opalovacím krémem a
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sprejem proti hmyzu, tak cesta mezi jednotlivými zastaveními dobře pokračovala. Cestou jsme se společně pomodlily růženec a korunku Božího milosrdenství a stihly jsme vnímat i krásu okolní přírody. Dokladem toho je kyticí
polních květů a obilných klasů ozdobený poutnický kříž, v jehož nesení jsme
se střídaly.
Během svačinové přestávky jsme
se telefonicky spojily s další skupinkou poutníků, kteří byli připraveni připojit se k nám ve Starém Městě. Tady se k nám přidala
mladá rodinka, a tak popis událostí dostává nový rozměr – velmi razantně klesl věkový průměr
poutníků a do skupiny přibyli
Foto: Pavel Friedl
muži, tak dochází i ke dramatickému gramatickému posunu směrem k měkkému i v koncovkách. Díky
malému sedmiměsíčnímu Tomáškovi získalo naše seskupení prvenství nejmladšího účastníka. Před Velehradem jsme počkali na skupinu vedenou P.
Peňázem putující ze Sv. Kopečka u Olomouce přes Sv. Hostýn, abychom do
cíle doputovali společně.
Přivítání starostou obce bylo na Velehradě snad ještě srdečnější než v předchozích letech, kdy příchod dokumentovala ČT. Stejně jako v minulosti jsme
se mohli zúčastnit poutnické mše svaté v bazilice. Další program se od předchozích ročníků kvůli koronavirovým opatřením lišil. Nikdo zde nemohl
přespat, protože další večerní program byl vyhrazen jen pro pozvané hosty.
Letošní pouť tedy končila pro všechny účastníky po mši svaté, když jsme se
rozjeli zpět domů s přáním potkat se za rok na stejné cestě…
Michaela Vančurová
Pěší poutě z Antonínka na Velehrad v předvečer svátku slovanských věrozvěstů, vždy 4. července, jsou již docela zažitou akcí. Matice svatoantonínská
se zdravým pořadatelským jádrem z Ostrožské Lhoty mezi sebe vstřícně přijímají každého zájemce, jenž si obuje pohorky, na krk pověsí poutnický kříž a
vyrazí na Velehrad s nimi. S dcerou Terezkou jsme se před několika lety také
odhodlaly cestu z Antonínka na Velehrad absolvovat. Na stanoviště jsme se
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nechaly přivézt autem z Jarošova, kde bydlíme. A
protože jsme byly nadšeny atmosférou, která pouť
provázela, šly jsme v dalších letech zas a znova.
V červenci 2019 to už bylo s mou dcerou naposledy. Předsevzala si totiž, že vstoupí do řádu Chudých
sester svaté Kláry. Sestry klarisky žijí a modlí se v
klášteře v Soběšicích. Z Brna, kde Terezka studovala, je to jen kousek, a tak často sestřičky klarisky navštěvovala. Když skončila svá studia – bylo to
právě v roce 2019 – rozhodla se u sestřiček zůstat
a být také jednou z nich. V říjnu 2019 vstoupila do
postulátu a 26. září 2020 slavnostně přijala hábit při
obřadu obláčka. Zahájila tak svůj noviciát, který
trvá dva roky, a pak, dá-li Pán Bůh, složí sliby.
Sestra Terezie s ostatními sestrami vyprošuje všem
Boží požehnání a prosí o modlitbu, aby vytrvala na
cestě, kterou jí Pán Bůh připravil.

Člověk a Víra Tomáš Cigánek

Možná není od věci zauvažovat nad
vlivem svaté Anežky České, která
klarisky do českých zemí přivedla
a také založila v Praze rytířský řád
Křížovníků s červenou hvězdou. Je
zvláštní, že nedávno, 3. října tohoto
roku, přijal kněžské svěcení Tomáš
Gregůrek z Jarošova – člen řádu Křížovníků s červenou hvězdou – a do
Člověk a Víra Lucie Horníková
noviciátu k sestrám klariskám v září vstoupila Terezie Minaříková z Jarošova.
Svatá Anežko, přimlouvej se za ně i za nás!
Helena Minaříková

Novicka Terezka není jediná z okolí Svatého Antonínku, kdo se rozhodl zasvětit
svůj život Bohu. Mysleme na nová duchovní povolání ve svých modlitbách. I na
ty, kteří už ve formaci jsou, ať se umí správně rozhodnout a ve svém povolání
vytrvat.
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Rok Božího slova na Antonínku
Letošnímu roku bychom mohli přiřknout spoustu atributů, ale ráda bych jeden vyzvedla, a to, že byl rokem Božího slova. Začal o první neděli adventní
v r. 2019 a skončil ke 30. září 2020, kdy svátek slaví sv. Jeroným, velký překladatel Bible.
Bystrému návštěvníkovi kaple Sv. Antonína jistě
neuniklo, že celý rok byla k dispozici pod ambonem v proutěné misce srolovaná „psaníčka“ s citáty z Písma svatého, která nám právě rok Božího
slova připomínala.
Při každé návštěvě jsem po citátu sáhla a podotýkám, že tak činily i moje dvě děti, přesto byla miska s psaníčky vždycky plná. Velké díky za poctivý
dotisk, rolování a doplňování.
My jsme se tak mohli na Antonínku nejen nadýchat božského klidu, který zde neustále panuje, ale
taky najít inspiraci pro zamyšlení či povzbuzení,
kterého se nám v poslední době tak málo dostává.
Jeden citát nosím v dokladech stále při sobě: „Neboj se, jásej a raduj se, neboť
veliké věci vykoná Hospodin“ Jóel 2,21
Olga Svoják

Pořád se něco děje…
Ano, je to tak. Na Antonínku se stále něco děje.

 Mezi sociálním zařízením a altánkem pro muzikanty se trávě nedaří růst. Problém nastane v momentě, když prší (stačí i menší
deštík), a člověk je hned zablácený. Za účelem dobrého průběhu
poutní mše svaté si tímto úsekem někteří projdou hned několikrát.
Blátivým botám je však konec! Díky šikovným rukám pana Kuřiny
je zde pěkný kamenný chodník. Poslední úprava proběhla v pátek
odpoledne. O den později, během Domácí poutě, byla provedena
zatěžkávací zkouška. Obrovská průtrž mračen znemožnila slavení
mše svaté venku a většina kněží a ministrantů k úprku do kaple vyzkoušela kvality nového chodníčku. V neplánovaném testu obstál!
Díky.
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 Při návštěvě WC snad většina z vás zaregistrovala nově nainstalované zásobníky na papírové ručníky, které se pořídily kvůli větší hygieně. Všechny tři darovali manželé, kteří jsou i členy MS. Jako bonus
byla i samotná montáž. Děkujeme!
 Na jaře se svět zpomalil, ztichl… Jenže tráva a plevel rostly dál. Keře
se také čím dál víc větvily. A vysvětlovat pavoukům, ať si dají pauzu,
je zkrátka nemožné! Uklidit před poutí je potřeba, i když je počet
účastníků omezen. Předsezonní větší úklid mohl v klidu proběhnout opět díky ochotným ženám. Červnovou úklidovou skupinu
Blatničanek posilnily tři členky ze Lhoty, dvě z Hluku a jedna z Blatničky. Déšť sice některé činnosti znemožnil, ale i tak se udělal kus
práce. O to překvapivější bylo, když si na druhý den přišly brigádu
vynahradit další dvě ženy z Hluku.
 Po zdárném zajištění nového vodního zdroje na Antonínku v loňském roce následovalo vyřizování řady povolení k používání nalezené vody. V pondělí po hlavní pouti (15. 6.) se na Antonínek vrátila
opět těžká technika. Bagrovala se přípojka z nového vrtu do kaple a
technického zázemí. Vše se díky několika párům ochotných rukou
podařilo dodělat do konce června. Teď už zbývá jen „zahladit stopy“
porostem nové trávy. Voda z vrtu nyní teče v celé budově technického zázemí, ale zatím nesplňuje všechny parametry pro pitnou vodu.
 Druhou srpnovou sobotu se o několik set procent navýšil průměrný počet cyklistů na kopci. Přes Svatý Antonínek totiž projížděli
účastníci 16. cyklopoutě. Pouť pořádá Orel Uh. Brod a v letošním
roce putovali po moravských poutních místech. Antonínek byl jejich první zastávkou a slavili zde i mši svatou. Malé občerstvení od
ochotných žen je mile překvapilo, a jistě i dodalo vzpruhu a energii
do dalších kilometrů.
ask
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Z celého srdce děkujeme
za možnost zpívat na tak
prestižní pouti. Bylo nám
velkou ctí, pouť byla pro
nás velkým duchovním a
kulturním zážitkem. Určitě každého z nás atmosféra
tohoto nádherného místa
Foto: Zuzana Dohňanská
a výjimečného dne nějak
okouzlila. Vše umocnilo překrásné počasí, nádherně ustrojení lidé v kroji, a
to od nejmenších dětiček až po nejstarší generaci. Taktéž děkujeme za Vaši
pohostinnost a vřelé přijetí.
Smíšený pěvecký sbor Stříbrnice,
pod vedením Ing. arch. Šárky Brantalové

Antonínové přicházejí i odcházejí
V úterý 6. října 2020 večer se mi narodil syn – první, po dvou šikovných
děvčatech. V rodu Blahušů, potomků chylického řezníka Františka Blahuše (1874–1939), je to zakladatel nové generace nesoucí toto příjmení. Snad
i jeho přičiněním náš prastarý rod, doložený v Ostrožské Lhotě už k roku
1592, ještě dlouho po meči nevyhyne.
Protože však už patnáct let žiji mimo Uherskohradišťsko, připadlo mi vhodně připomenout synovi původ jeho předků i vhodně zvoleným křestním
jménem. A takovým jménem pro náš region možná vůbec nejtypičtějším je
Antonín. Zatímco v celé České republice ho nese v
průměru jeden z devadesáti tří mužů, na Hradišťsku
se tak jmenuje každý pětatřicátý. Častější mužská
jména jsou v této oblasti jen Petr, Josef, Jiří, Pavel,
František, Jan, Martin, Tomáš, Miroslav, Jaroslav
a Zdeněk. Oproti dvanáctému místu u nás je celorepublikově Antonín až sedmadvacátý (vycházím
z údajů z počátku roku 2017). Popularitu tomuto
jménu v širokém okolí, tedy i na Uherskobrodsku
a na Veselsku, po staletí zajišťuje poutní místo Svatý
Antonínek, což se dá v datech taky krásně sledovat
– ale o tom až někdy příště.
Antonín Blahuš 6.10.2020
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Náš malý Antonínek se však nenarodil do lehké doby. Svého tatínka uviděl
poprvé s rouškou na obličeji, protože tou se v těchto časech lidé chrání před
zlou nemocí, která se rozšířila po celém světě. A Bůh tomu tak chtěl, že ve
stejné chvíli, kdy se v jedné nemocnici radovali z narození malého chlapečka, bojoval v jiné o svůj život bratranec jeho prababičky připojený na plicní
ventilaci. Zasloužilý kronikář, sdílný badatel, hybatel společenského života
v Kozojídkách a Hroznové Lhotě, sympatický pán a zbožný člověk, u kterého
jsem byl ještě letos na jaře „na besedě“, podlehl té zlé nemoci a dokonal svou
pozemskou pouť jen pár dní po narození našeho Antonínka. Dej můj Pán
Bůh věčné odpočinutí!
Má radost z narození potomka po obdržení zprávy o strýčkově úmrtí poněkud ztrpkla – každý den v médiích omílané číslo počtu mrtvých v pandemii
pro mne naráz přestalo být jenom číslem a stalo se velmi osobní připomínkou možná předčasného odchodu na věčnost zcela konkrétního člena rodiny.
Jeden náš příbuzný vzpomenul v této souvislosti přísloví o tom, že když se
v rodině narodí nový člen, tak v ní někdo jiný do roka zemře. Nepřikládal
jsem tomu zpočátku velkou váhu a považoval to jen za pověru… než jsem si
uvědomil, že i ten zesnulý příbuzný se jmenoval Antonín!
Toto zjištění mne nečekaně uklidnilo, protože v tu chvíli jsem nabyl jistoty,
že to nebyla náhoda; že to vše má jejich svatý patron v nebi pod kontrolou a
určitě se tam teď za ně oba u Boha přimlouvá – za každého v jeho potřebách.
Svatý Antoníne, oroduj za nás i za naše drahé!
Marek Blahuš

Papež František napsal list ctitelům sv. Antonína
Spatřujme Pána v každé lidské tváři, píše papež ctitelům svatého Antonína
z Padovy.
Přál bych minoritům i ctitelům sv. Antonína, rozptýleným po všech zemích,
aby zakoušeli tentýž svatý neklid, který tohoto světce přivedl na cesty světa, aby skutky i slovem dosvědčoval Boží lásku, píše papež František v listě
k jubilejnímu roku osmistého výročí františkánského povolání sv. Antonína
z Padovy, učitele církve.
Adresátem Františkova listu datovaného 15. únorem tohoto roku je o. Carlos
Alberto Trovarelli, generální ministr Řádu menších bratří konventuálů (minoritů).
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V úvodu poselství papež stručně shrnuje vývoj Antonínova povolání: „Před
osmi sty lety se v Coimbře mladý augustiniánský kanovník Fernando, pocházející z Lisabonu, dozvěděl o mučednictví pěti františkánů, kteří byli téhož roku, 16. ledna, z důvodu křesťanské víry zabiti v Maroku. Rozhodl se
k zásadnímu životnímu obratu, opustil vlast a vydal se na cestu, která se stala
symbolem duchovní pouti jeho konverze“.
Římský biskup poté popisuje etapy Antonínova putování – nejprve Maroko,
kde byl odhodlán ke statečnému životu podle evangelia ve stopách umučených františkánů, avšak nemoc zvrátila jeho úmysly, a dále vylodění na Sicílii
v důsledku ztroskotání, jak se to „rovněž dnes stává mnoha našim bratrům
a sestrám“.
Proztřetelnostní setkání se sv. Františkem,
pokračuje Petrův nástupce, podnítilo Antonína k cestám po Itálii a Francii, až se
nakonec usadil v Padově, městě, které se
pojí s jeho jménem a uchovává jeho tělesné
ostatky. Kéž by výročí jeho povolání vzbudilo v řeholnících konventuálech a světcových ctitelích týž svatý neklid, kvůli němuž
se vydával na cestu, přeje si papež a dodává: A kéž by jeho zájem o nesnáze rodin,
chudých a nuzných lidí, stejně jako jeho
zaujetí pro pravdu a spravedlnost vyvolaly
také v nás úsilí o velkodušné darování sebe
sama na znamení bratrství. Římský biskup
se obrací zejména k mladým lidem, pro
něž se tento dávný, avšak zároveň moderní
Člověk a Víra Zbyněk Šišpera
a ve svých intuicích geniální světec může stát vzorem hodným následování.
„Duchovně se připojuji ke všem, kteří se v tomto osmistém antoniánském
jubileu zúčastní různých jeho iniciativ, ať již modlitebních či charitativních“,
uzavírá papež František.
A před udělením apoštolského požehnání minoritům i všem, kteří čerpají ze
spirituality sv. Antonína, přeje, aby každý z nich mohl spolu s tímto světcem
opakovat: „Zřím svého Pána!“. „Je totiž nezbytné vidět Pána v tváři každého
bratra a sestry, nabízet všem útěchu, naději a možnost setkání s Božím slovem, v kterém lze ukotvit život“, připomíná Svatý otec.
Zdroj: www.radiovaticana.cz
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Z Vašich dopisů…
Všetkých Vás zo srdca pozdravujem,
dožinková púť bola prenádherná, veľký vďak Vám všetkým!!! Boli sme tam
ako jedna veľká, úprimná rodina a cítili sa tam ozaj, akoby napoly v nebi.
Samé krásne kvietky, venčeky, úžasne
naaranžované vence, kytice a plody.
Do toho všetkého krásne spevy, hudba,
Foto: Zuzana Dohňanská
charizmatický kňazi a všetko zaliate
slnkom pod slobodným Božím nebom. Radovali sme sa v srdci asi všetci.
Obrovská vďaka všetkým Vám.
S úctou a priateľskými pozdravmi, s modlitbami verná a oddaná ctiteľka
sv. Antoníčka Zorka

Prosím o modlitbu za naši členku Zorku,
která nastupuje na chemoterapii.
Všem za ni předem děkuji.
Marie Špirudová

Svatý Antoníne, díky!
Již podruhé mi byla předána krabička od jedné paní. Vždy ukrývá padesátikorunové mince, které do ní postupně střádá. Je to projev díků Bohu za
vyslyšené prosby, které mu předkládá skrze svatého Antonína.
Tentokrát byl součástí daru i lístek s následujícím textem:
„Děkuji Ti sv. Antonínku za ochranu a přímluvy v roce 2020. Za celou moji
rodinu a také za široký slovácký kraj. Pros za nás za všechny v době koronaviru.
I nadále chci na Tebe spoléhat ve věcech velkých i docela malých, krásná RŮŽE
nad Blatnicí.“
Děkujeme!

Marie Špirudová
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Chvalte ho bubnem a tancem,
chvalte ho strunami a flétnou…
V posledních letech jsme si zvykli, že o hlavní a děkovné pouti odpoledne
následovalo kulturní vystoupení. Za každým se vždy ukrývalo více či méně
příprav, zkoušek, domlouvání, financí…
Hlavní cíl byl vždy jasný. Šlo o krásnou pomyslnou tečku za slavnostním
dnem a projev díků všem, kdo o poutní místo pečují a nosí ho v srdci. Letos se žádné kulturní odpoledne z pochopitelného důvodu nekonalo. Někteří
byli zklamaní, jiní změnu možná ani nepostřehli.
O to větší překvapení nastalo
chviličku po mši svaté, během
které jsme děkovali za úrodu a
přijatá dobrodiní.
U schodů na kůr vytáhlo své
hudební nástroje pět mladých
muzikantů a začali hrát. Jen
tak. Pro radost a obveselení
lidí. Hned se kolem nich vytvořil hlouček a po kopci se
nesly pěkné písničky hezky
Foto: Zuzana Dohňanská
dlouho…
Dodatečně jsme zjistili, že nám pro potěšení hrála CM Fraj, které tímto vřele
děkujeme.
V prvním čísle letošního Poutníku vyšel článek o paní Vorlíčkové, strážkyni naší kaple
ze Stříbrnic. Ve výčtu svých
koníčků se zmínila, že zpívá ve
farním sboru. Slovo dalo slovo
a Smíšený pěvecký sbor Stříbrnice pod vedením Ing. arch.
Šárky Brantalové doprovodil
hlavní mši svatou při děkovné
Foto: Zuzana Dohňanská
pouti.
Že sbor zpívá skutečně rád, bylo slyšet i při zpěvu v kapli, kde si jen tak pro
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potěšení na kůru střihl malý koncert. Tak
krásné zpěvy se kaplí nenesly určitě ani před
350 lety, kdy se zde 13. 6. 1670 slavila pravděpodobně první poutní mše svatá. Kdo měl
to štěstí a slyšel je zpívat, tak bude určitě
souhlasit.
Byla by chyba ve výčtu hudebníků nepoděkovat i „domácím“, kteří hrají a zpívají nejen o velkých poutích, a hlavně rok co rok
– dechovce a všem muzikantům a zpěvákům
z Blatnice a Blatničky a schole z Ostrožské
Lhoty, která pravidelně již řadu let svými
zpěvy obohacuje „lhotskou“ devátou.
ask

Člověk a Víra Lukáš Janík

Veselé příhody z Antonínku
Na Antonínku se vystřídá řada kněží a někdy je obtížné najít správnou míru
vína k proměňování. Většina chce tak třetinu té malé konvičky, ale stalo se, že
jsme se několikrát netrefili. Jednou při nachystání třetinové dávky na otázku,
jestli to stačí, kněz odpověděl: „No jestli se vám neurodilo…“
Jindy zase starší kněz, když uviděl třetinu vína v konvičce, řekl: „No nalejte to
plné! Kristus Pán říkal „pijte z něho všichni“, a ne „olizujte“!“
Strážce kaple

Postní duchovní obnova na Velehradě,
kterou Matice svatoantonínská organizuje již řadu let, je naplánovaná na

19.-21. února 2021.

Duchovně nás opět doprovodí P. Adam Rucki,
biskupský vikář pro péči o duchovní povolání
v ostravsko-opavské diecézi.
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Pozvánka na betlém
Vánoce jsou relativně daleko a hlavně bude před
nimi ještě doba adventní, ale už teď Vás srdečně zveme k zimní návštěvě Antonínku. Stále se totiž
najdou lidé, kteří netuší, že je kaple otevřená i během zimních měsíců, a dokonce zde už léta stavíme
betlém. Vyrazte si na čerstvý vzduch, klidně si můžete v kapli zazpívat koledy, a kdo ví, třeba napadne
i sníh na sněhuláky 
Betlém bude v kapli od 24. 12. 2020 do 2. 2. 2021.
Aktuální informace najdete časem na www.antoninek.cz.

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

Možnost zasílání členských příspěvků a finančních darů.
Potvrzení o daru zasíláme na vyžádání.
Tisk : Tiskárna Sukupovi, Strážnice, tel.: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
Člověk a víra Zbyněk Šišpera
ŘÍJEN 2020
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