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Když se milion dětí bude modlit růženec, svět se změní. P. Pio
Vydává výbor Matice svatoantonínské pro vnitřní potřebu
svých členů a dobrodinců kaple sv. Antonína nad Blatnicí.
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Milí čtenáři,

je mi potěšením, že vás můžu v novém roce seznámit se stavem poutního
místa.
Svatý Antonínek v minulých letech
trpěl nedostatkem vody. Máme v poutním areálu několik zdrojů, ale ani ty nedostačují. Poutní studánku v aleji směrem
k Blatnici napájí pouze povrchová voda,
a ta nedostatkem jarní vody vysychá velmi brzy. Hlavním zdrojem vody je studna
na rozhraní louky a lesa k Ostrožské Lhotě, mohli bychom ji klidně nazvat pramenem P. Antonína Šuránka. To je vydatný
pomocník s vodou pro běžný provoz na
Antonínku. Když se ale přidají nárazové
akce (Domácí, Hlavní a Děkovná pouť,
Antonínovo léto, Duše Slovácka, pobyt
mladých) pak ani tento silný zdroj nestačí
dotékat. V minulých letech jsme vyčistili
Foto Zbyněk Šišpera/Člověk a víra
další studnu, která je u kaple na horizontu
parkoviště. Je to dobrá zásoba vody, ale vydrží tak dvě hodiny a přítok je
velmi mírný.
Proto jsme se rozhodli pro hloubkový vrt. Voda by se měla vyskytovat
v hloubce přibližně 60 metrů a vrt by měl být hluboký asi 80 metrů. Vrt se
musí osadit čerpadlem, hadicemi a elektrikou a přivést na potřebná místa
na Antonínku. Nad samotným vrtem hodláme vystavět malý přístřešek jako
vodní kapli.
Je pravdou, že vrtařská firma měla nastoupit už v září 2018, ale zdržela se při
složitém vrtu v Těmicích. Tolik o zdroji vody, aby se mohly na poutním místě
konat jednotlivé akce.
Co mně však více leží na srdci, je duchovní program. V letošním roce se
kromě poutí nabízí opět duchovní obnova DUŠE SLOVÁCKA, kterou jsme
rozdělili pro tři přednášející.
26. 6. - 27. 6. 2019 přednáší P. Jan Linhart
27. 6. odpoledne - 28. 6. 2019 přednáší Mons. Jan Graubner
29. 6. - 30. 6. 2019 přednáší P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM
Těšíme se na vás, že využijete možnost zúčastnit se přednášek při duchovní
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obnově. Duchovní obnovu zaměříme v tomto roce na domácí misie, na hlásání Božího slova, na to, abychom se stávali všichni hlasateli radostné zvěsti
a šiřiteli Božího království.
Mám radost, že se daří v této oblasti pracovat s dětmi, zvláště v rámci Antonínova léta. Těším se na setkání s vámi na Svatém Antonínku a na přímluvu
svatého Antonína vám vyprošuji hojnost Boží milosti a ze srdce žehnám.
P. Zdeněk Stodůlka
Začátkem nového roku vždycky zalistujeme pamětní knihou, která v šeru
sakristie tiše čeká na vaše zápisky. Nebojte se příště ke svému jménu, příjmení a bydlišti připsat i pár slov…
7. 1. Dobrý Bože, děkujeme za tuto mimořádnou milost, že jsme směly navštívit toto posvátné místo. Sestry boromejky z Prahy – Řep
6. 2. Před 30 lety jsme zde přijali svátost manželství. Bohu díky za vše.
1. 4. Vyšli jsme si v tento Boží hod velikonoční k Vašemu sv. Antonínkovi,
abychom zde našli trochu klidu a útěchu. Děkujeme za krásný interiér, za sváteční atmosféru, i za výhledy do okolí. 14 poutníků z Lažánek
(u Tišnova)
8. 4. I když venku fouká silný vítr, všude je vidět nádhera Božího stvoření
a v kapli je pokoj a mír.
28. 4. Poutníci ze Závišic putující z Velehradu. Bohu díky za šťastné doražení
do cíle.
30. 4. Překrásné místo klidu, pohody a rozjímání. Jsme rádi, že jsme se mohli
podívat i do kostela a seznámit se s podrobnostmi.
1. 5. Jsme rádi, že jsme tu opět po 30 letech. Díky.
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 mozku. Dneska je 10letým ministrantem ve Veselí nad Moravou
a užívá si zdraví. Trčka S.
6. 5. Dnes, v nádherný den, jsme svěřili ochraně sv. Antonína osm děvčat,
která poprvé přijala Pána Ježíše ve svatém přijímání. P. Stodůlka
8. 5. Pouť prvokomunikantů z Nivnice.
19. 5. Pouť dětí a rodičů z Jalubí, Traplic a Sušic.
20. 5. Moje první svaté přijímání a za odměnu jsme jeli na Antonínek.
26. 5. Moc krásné místo. Je tu moc hezky, jako v nebi.
1. 6. Oslavili jsme krásný Den dětí na krásném místě. Pozdrav sv. Antonínovi
a přímluva za pěkné dětství pro všechny děti. ZŠ Podolí
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1. 6. Po výšlapu jsme se dočkali a vyšlapali na pohádkové místo, které působí
oázou klidu u sv. Antonínka. Je to nádherné místo a těšíme se z toho, že
jsme tu mohli být. manželé z Olomouce
14. 6. Na včerejší domácí pouti se podalo přibližně 1400 svatých přijímání.
Bohu díky! P. Stodůlka
18. 6. Svatých přijímání se při hlavní pouti podalo přibližně 2300. Krásná
pouť k výročí 350 let na Svatém Antonínku. P. Stodůlka
28. 6. Ďakujem za návštěvu a prosím o orodovanie sv. Antona u nebeského
Otca za moje budúce povolanie . bohoslovec z Bratislavy
3. 7. Pěší putování přes Bílé Karpaty na Velehrad. Hanka a Roman Brno
5. 7. Máte úžasný rozhled. Ovšem bez Antonínku by tato krajina byla jako
moře bez vody.
5. 7. Neznám krásnější pohled na naši zem, je to nádhera.
6. 7. Uherskobrodský železný cyklopoutník – Po 170 km jsme doputovali na
kole z Uherského Brodu, přes Provodov-Štípu-Sv. Hostýn-Kroměříž-Staré Město-Velehrad ke Sv. Antonínku.
26. 7. Jsme moc rádi, že jsme se mohli pomodlit za nemocnou osobu a navštívit tak krásné místo. rodina ze Spytihněvi a Veselí
11. 8. Děkujeme za úžasné vlídné přijetí, za otevřené srdce i dveře chrámu. Ať
dobrý Bůh odmění Vaši službu a obětavost. Pěší poutnice z Uh. Brodu
na Velehrad s noclehem u Vás na Antonínku
16. 8. Rodina Kargerova ze Zábřehu děkuje všem, kdo se s láskou a obětavostí starají o toto nádherné poutní místo. Pán Vám žehnej a Vaši službu
odplať.
23. 8. P. Ježišu, veľmi pekne Ti ďakujem za všetky milosti s ktorými si ma
sprevádzal po celých 45 rokou od zloženia prvých sv. sľubou zložených
za totality 6. 9. 1973. Augustína, SDR
23. 8. Děkujeme, krásné místo k rozjímání. Škoda, že praskají zdi. Budu se
modlit, aby se podařilo tento Boží stánek zachránit. poutník z Brna
26. 8. Dnes jsme měly tu čest představit v kapli sv. Antonína naši uměleckou
kolekci k oslavě 350 let poutního místa a 100 let Československa. Děkujeme sv. Antonínovi a všem. Marie Zelená a Martina Hrnčířová
3. 9. Děkujeme za možnost ztišení na naší cyklopouti.
20. 9. Děkujeme za duchovní povzbuzení při pouti pastoračních center arcibiskupství olomouckého. P. Petr Bulvas
21. 9. Svatý Antonínku, děkujeme za tvoji ustavičnou přímluvu a pomoc!
Prosíme, oroduj za nás a naše drahé děti, vnoučata, aby zlý duch k nim
nemohl, a našim drahým zesnulým, kteří sem putovali, popřej pokoje
věčného. B + R
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10. 10. Dnes a vždy znova, když jedem kolem, se zastavíme na tomto krásném
„geniu loci“. manželé Štaffovi z Olomouce
13. 10. „Milion dětí se modlí růženec“ – nebyl nás milion, ale dětí různého
věku bylo snad i čtyřicet.
16. 10. Dnešní den, jako každý týden, jsme opět navštívili toto „genio loci“
místo. manželé Štaffovi z Olomouce a Lenka s dcerou našeho vnuka
7. 11. Navštívili jsme Vaši krásnou kapličku – kostelík sv. Antonína. Velmi se
nám zde líbilo, krásný, čisťučký a vyzdobený. Přijeli jsme z Dubu nad
Moravou. Uchovejte Vaši krásu pro další generace. Velký dík.
16. 11. Děkuji, děkuji, dobrý Bože, že mi v mém pokročilém věku bylo umožněno navštívit toto poutní místečko, které si pamatuji ze svého dětství.
Svatý Antoníne, i nadále mně pomáhej. S úctou rodačka ze Vnorov, bytem v Krušných horách
9. 12. Dnes jako každý den, kdy tudy projíždíme z Louky u Blatnice, se zastavujeme na Otče náš a obdivujeme toto posvátné místo. manželé Štaffovi
s dcerou a pravnuky

„Milion dětí“ se modlí růženec
Když jsem četla knížku „Pasáčci z Fatimy“, velmi mě překvapilo, jak se malé
děti dokázaly samy modlit růženec a krátily si tím chvíle při pastvě (neměly
mobily ). Po zjeveních Anděla Míru a Panny Marie se ještě častěji modlily a
obětovaly modlitby za obrácení hříšníků. V dětském věku, když jsme se celá
rodina v říjnu nebo v postní době doma modlili, jsem se růženec nemodlila
ráda, zdálo se mi to dlouhé a nudné. Teď využívám k této modlitbě někdy i
procházky nebo cestu autobusem.
V druhou říjnovou sobotu prozářenou sluncem jsem se s vnoučaty vydala na
kopec do kaple svatého Antonína, abychom se přidali k výzvě „Milion dětí
se modlí růženec“. Kaple byla skoro celá zaplněna od těch nejmenších až po
babičky a dědečky. Je jisté, že ti malí nevydrželi v klidu, ale Bůh jistě ocení i
úmysl zúčastnit se. Děvčata četla tajemství radostného růžence a dvě ženy
předříkávaly. Postupně kluci zapalovali svíčky, z nichž byl vyskládán růženec
ve tvaru srdce, a tak děti mohly sledovat, kolik „zdrávasů“ se už pomodlily.
Po modlitbě následovalo malé občerstvení a pro děti hra, která se týkala jednotlivých tajemství růžence. Vše se krásně vydařilo a dětem se domů ani nechtělo.
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Velký dík patří za organizaci mladým, kteří svůj volný čas věnovali mladší
generaci a tím udělali radost i nám starším!
Budařová Ludmila
Jednotlivé desátky byly obětované na konkrétní úmysl. Při prvním přítomní
mysleli na biskupy naší arcidiecéze. V kapli byl také papír, kam se děti i dospělí
mohli podepsat, a spolu s dopisem a malým dárečkem jej zástupci z řad dětí
následující týden zaslali biskupům.
Pozdrav pro děti od otce arcibiskupa Jana Graubnera.
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Emeritní biskup Josef Hrdlička
poslal dětem knihu s věnováním. Na příštím setkání se do ní
mohou zabrat.

Pavel Langer/Člověk a víra

Bohoslovci 5. ročníku spolu s vicerektorem
vyprošovali nová povolání u hrobu P. Antonína Šuránka
V úterý 6. listopadu se v Ostrožské Lhotě sešlo několik desítek věřících, aby si
připomněli rodáka z této vesnice a zároveň kněze a spirituála arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, P. Antonína Šuránka.
Bylo zde i několik kněží, kteří se modlili za své posvěcení a za nová kněžská povolání. Mši svaté předsedal Mons. Vojtěch Šíma, někdejší rektor AKS.
V homilii zavzpomínal na svůj zážitek s P. Šuránkem.
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Zúčastnili se též bohoslovci pátého ročníku spolu s otcem vicerektorem Pavlem Šupolou, aby se spolu s ostatními modlili za posvěcení kněží, vytrvalost
ve svém povolání a také za nová povolání.
„P. Šuránek je blízký mému srdci, snad i proto, že pocházím ze stejné vesnice,“ říká Vojta Radoch a pokračuje: „Uvědomuji si, že to není jen tak, stát se
knězem, a že jsem si to vlastním snažením nevybojoval. Na začátku bylo Boží
povolání, kterému jsem se bránil, ale nakonec jsem odpověděl a nyní už jsem
jáhen. Mnohokrát jsem byl u hrobu P. Šuránka, abych ho prosil o přímluvu
u Boha, abych to zvládl a vytrval v přípravě na cestu kněžství. Stojí za tím mnohé modlitby věřících a přímluva těch, kteří už jsou dnes u Boha.“ A s úsměvem
dodává, že je to vlastně zázrak, že vytrval až doposud a že je jáhnem.
Jakub Lasák dodává: „P. Antonín Šuránek je pro nás bohoslovce vzorem oddaného kněze. Jeho pokorné vystupování, moudrost a vytrvalost v modlitbě je pro
nás inspirací do naší budoucí služby ve farnostech. Proto rádi jezdíme na pouť
do rodiště otce Antonína vyprošovat si Boží požehnání pro nás i pro všechny,
s nimiž se jednou v pastoraci setkáme.“
Bohoslovci 5. ročníku
Na adventním turné po jižní Moravě zazpíval pěvecký sbor Hlahol z Tábora
v neděli 9. 12. 2018 i v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Do zaplněného kostela sv. Ondřeje tak zpěváci přinesli rozjímavou atmosféru dalece vzdálenou
té, která před Vánoci panuje v nákupních centrech. Koncert zakončil jubilejní
rok oslav 350 let kaple svatého Antonína.
Text a foto Kamil Pavelka
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Pouť moravských matic
V minulém roce se jednotliví členové a příznivci sešli na společné pouti v Zašové, na kterou mají zúčastnění určitě pěkné vzpomínky. Bylo také avizováno, že v roce 2019 se setkáme na Svatém Kopečku. Protože bazilika prochází
rozsáhlou rekonstrukcí, tak se letošní společná pouť uskuteční v neděli 28. 4.
2019 na Svatém Hostýně.
V současné době nejsou známy bližší informace k programu.
Na společnou pouť matic na Svatém Hostýně bude vypraven autobus.
Budeme rádi, když se přihlásíte včas, do konce března.
Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity autobusu.
Závazné přihlášky u Aleny Skřenkové 731 402 196.
Pokud nebude kapacita autobusu včas naplněna, zájezd se ruší.
Nástupní místa budou upřesněna podle počtu přihlášených z jednotlivých
obcí.

David Sís /Člověk a víra

Malá podzimní dovolená
Letošní podzimní dny byly velmi příznivé pro vycházky a putování po horách. Jsme oba v důchodě a tak máme na tyto aktivity více času a hlavně nás
to oba baví. Tentokrát jsme vyrazili do Beskyd a ubytovali se v hotelu na Horní Bečvě. Jedna z cest našich turistických výšlapů vedla přes Pustevny kolem
sochy bájného boha Radegasta na vrchol Radhoště ke kapli svatých Cyrila a
Metoděje.
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Po vstupu do kaple, která je přístupná za příznivých klimatických podmínek,
nás přívětivě přivítal pán, který měl ten den službu. Podobně jako na Svatém
Antonínku strážci, tak i tam tuto službu konají členové Matice radhošťské
nebo ctitelé poutního místa. Tuto službu vykonávají ve valašském kroji, který
je typický pro region.
Po modlitbě jsme si v předsíni
kaple prohlíželi různé zajímavé
nástěnky, např. významné osobnosti, které kapli navštívily (president Václav Havel, kardinál
Dominik Duka nebo prezidentský kandidát Jiří Drahoš a hodně
dalších). Když jsme chtěli odejít,
poprosila jsem strážce, zda mohu
něco napsat do knihy návštěv.
Při loučení jsem jen tak špitla, že
jsem z Matice svatoantonínské
a posílám pozdrav předsedovi
jejich Matice panu Strnadelovi.
Foto: Josef Krůpa
V tom okamžení se vše změnilo,
strážce nás provedl prostorami, kam se obyčejný návštěvník nedostane, zazpívali jsme společně píseň Bože, cos ráčil a Panně Marii K nebesům dnes
zaleť písní. Jméno toho pána neznám, byl to ale velký zpěvák a v síle jeho a
manželova zpěvu se kaple přímo otřásala.
Na rozloučenou jsme si připili likérem z radhošťských bylin na zdraví a dobré
vztahy mezi maticemi.
Po krásném slunečném dnu jsme šťastně doputovali zpět do našeho hotelu.
Členka MS

U svatého Antoníčka v Cařihradě
O tom, že s úctou ke svatému Antonínovi se můžeme setkat i na místech,
kde bychom to nečekali, jsem se přesvědčila při podzimní návštěvě Istanbulu.
Novogotický kostel sv. Antonína Paduánského je tamější největší katolický
chrám, a také jeden z nejnavštěvovanějších. Jako apoštolský delegát zde deset
let působil pozdější svatý otec Jan XXIII., který si Turecko velmi oblíbil. Prý
mu zde dokonce přezdívají „turecký papež“. Protože sama turecky neumím,
šla jsem v neděli na mši celebrovanou v angličtině. Kostel byl plný, podle
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ohlášek byla většina farníků původem z Nigérie. Zřejmě přistěhovalců, kteří
turečtinu také ještě plynně neovládají. Mnozí se do bohoslužby aktivně zapojovali, průvod s obětními dary čítal snad sto věřících. I hudební doprovod
byl pestrý, kromě varhan hrála také schola. Protože se kostel nachází na jedné
z nejrušnějších tříd tohoto patnáctimilionového města, dohlíželo u vchodu
několik mužů na to, aby průběh bohoslužby nerušili turisté.
Křesťanství má ostatně v Turecku dlouhou tradici. Právě zde, v Malé Asii, se
od 1. století po Kristu začalo křesťanství šířit mimo Palestinu. To dosvědčují
také byzantské fresky ve skalních kostelích, které jsem pak viděla v Kappadokii ve středním Turecku. Navzdory svému stáří jsou úžasně zachovalé, zejména v kostelících, které byly do skal vytesány na těžko přístupných místech.
Mnoho z nich je po krajině plné hor a skal rozeseto zcela nenápadně, na
jiných místech je jich soustředěno více u sebe a jsou chráněny a hojně navštěvovány jako jakési skanzeny.
Dnešní turečtí křesťané to však nemají jednoduché. Sílící nacionalismus staví na tom, že pravý Turek je zároveň muslim. Křesťané svou víru v běžném
životě tají, často prý i před svými blízkými. Buďme proto rádi, že u nás na
Antonínku můžeme vyznávat víru svobodně, není to samozřejmost.
Text a foto Veronika Cenková

Skála s vytesaným kostelem

Kostel sv. Antonína v Istambulu

Skála s vytesaným kostelem
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Naši jubilanti
Všem oslavencům, nejen těm zmiňovaným, vyprošujeme hojnost Božích
darů, ochranu sv. Antonína a co nejvíce situací, které ve tváři vykouzlí úsměv.
V roce 2018 si následující členové připomenuli kulatá životní jubilea:
85 let
Bezděk František
Blatnice
Křiváková Josefa
Blatnice
Petruchová Marie
Kozojídky
Krátká Marie
Ostrožská Lhota
Holková Anna
Zarazice
Šebestová Milada
Petrov
Hlůšková Milada
Ostrožská Nová Ves
Slezáková Marie
Ostrožská Nová Ves
Kadlčková Anežka
Dolní Němčí
Štefaníková Josefa
Dolní Němčí
Krchňáčková Justýna
Nivnice
Gračka Josef
Nivnice
Bártková Anna
Nivnice
Štefaníková Josefa
Hluk
Křapová Anna
Vlčnov
Knotková Bernarda
Milotice
Letochová Marie
Vacenovice
Vystrčilová Bohumila
Bánov
Joch František
Moravský Písek
Řezníčková Božena
Míkovice
Lambor Josef
Kaňovice
Čerešňáková Kateřina
Lipov
Kolaciová Růžena
Kuželov
Čambalová Marie
Kuželov
90 let
Brablcová Drahomíra
Zarazice
Krcháková Anežka
Velká nad Veličkou
Štefaníková Antonína
Hluk
Žufánková Božena
Boršice
95 let
Čajková Anna
Vnorovy
Nejstarší členkou je Chudíková Anna ze Vnorov – 97 Foto:
let P. Múčka
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Začátkem letošního roku se dožil 50 let náš otec ZDENĚK STODŮLKA.
Jménem všech členů Matice svatoantonínské mu přejeme hodně zdraví a
Božího požehnání do dalších let. Vyprošujeme pro něho u našeho Pána,
Panny Marie a sv. Antonína hodně Božích milostí k jeho duchovní službě.
Děkujeme za všechny práce a starosti o poutní místo Svatý Antonínek,
kde už vybagroval pořádně velkou rýhu. Ať mu Bůh žehná.

Co se událo před 80 lety aneb Další výročí na Antonínku
Rok 2018 se nesl v duchu připomínky 350 let od doby, kdy byl požehnán
základní kámen rotundy, pozdější kaple. Mohli jsme si vzpomenout na samotného knížete Lichtenštejna, stavitele, naše předky napříč generacemi. Všechny ty, kteří po staletí na
kopec putovali a svou přítomností
a modlitbami dali Blatnické hoře
život. Určitě se našli i tací, co se
nostalgicky vrátili do uplynulých let
a zavzpomínali nad tím, co všechno
zde zažili…
O jaké výročí by mohlo jít letos?
Dobová pohlednice, archiv Veroniky Pavkové
Naše myšlenky se tentokrát nemusí přenést do dávných dob, ale jen do minulého století. Do roku 1939 a let
následujících, na které si mnozí ještě osobně pamatují.
A co se tenkrát událo? Dalo by se říct, že v tom roce se Antonínek začal „otevírat Slovácku“, začalo jeho posvěcování. Kaple zde v tu dobu stála sice už
hezkých pár let, ale své „brány“ otevřela s velkou slávou jen párkrát za rok
v době letních poutí. Jinak bylo celoročně zavřeno. Tenkrát měla ještě více
dveří, kterými šlo dovnitř vstoupit, ale všechny pečlivě uzamčené. Marně lidé
přicházeli na kopec. Ve snaze předložit Bohu své prosby je vrývali do chladného zdiva…
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Poslechnout výzvu a dát Antonínku „život“ začal naplňovat P. A. Šuránek,
rodák z Ostrožské Lhoty, spirituál (tj. vychovatel) kněžského dorostu v Olomouci. Na vlastní kůži coby malý chlapec nejednou zažil smutné chvíle, kdy
do kaple nakukoval jen klíčovou dírkou…
Proč se rozhodl uposlechnout Boží výzvu, vzpomínal samotný P. Šuránek v
pamětní knize kaple: „Myšlenka na zvelebení poutního místa Svatý Antonínek
nad Blatnicí vyšla z posvátného ovzduší velehradského.
Tam studoval o prázdninách 1939 k rigorosu (tj. ústní zkoušce) z dogmatiky
spirituál kněžského semináře v Olomouci P. Antonín Šuránek a slyšel při nahodilém hovoru místního rektora jezuitů P. Leopolda Škarka, jak je škoda nechat
tak významné místo ležet ladem: „Kázal jsem tam před časem – byl jsem tam
tehdy poprvé a když jsem viděl ty zástupy před sebou, řekl jsem si: ‚Tuto dobrou vůli lidu by měl někdo podchytit, nějaký řád by se toho místa mohl ujat a
vybudovat je.‘“
P. Šuránek z Ostrožské Lhoty pod Antonínkem považoval ta slova za výzvu z
nebe, uvážil kolika dobrodiní se mu dostalo na „blatnické hoře“, jak byla v posledních letech ta hora znesvěcována – a rozhodl se, pozná-li, že jde o vůli Boží,
nabídnout své síly k tomu krásnému dílu.
Kdo tlumočí jasně tu vůli Boží?
Bude třeba přezkoumat několik složek. První a nejdůležitější je: názor duchovní
správy městečka Blatnice.
P. Šuránek se vydal s vdp. farářem ostrožskolhotským P. Josefem Kociánem do
Blatnice. Provázel je i bohoslovec A. Dominik z O. Lhoty. Vdp. farář blatnický
P. Josef Smékal přijal návrh stavby nějakého kláštera na kopci s velkým zájmem
a projevil svůj souhlas. Bylo to o prvním pátku v září 1939. (pozn. Dnes víme,
že ke stejnému datu, kdy P. Šuránek přednesl svůj úmysl na faře v Blatnici, se
váže i začátek II. světové války.)
„Souhlasíte-li, uvedeme celou věc do pohybu, ale jedině s Vaším souhlasem,
jinak by na věci nebylo Boží požehnání.“
Tak bylo řečeno i přijato. Vdp. farář zdůraznil, že nelze počítat s ochotou obce
Blatnice převzít na kopci nějaké finanční závazky. Je otázka, prodá-li obec pozemek na klášter.
„V tom případě snad by se dalo jednat s obcí Ostr. Lhotou.“ …
Tolik píše o prvních impulsech, které postupně vedly k jeho následnému působení a hlubokému zakořenění ve slováckém kraji a v srdcích mnoha lidí
tehdejší doby. Tenkrát zdaleka netušil on ani podporovatelé celého plánu,
jak velký úkol na sebe vzali. Kolik modliteb, práce, jednání, vysvětlování a
mnohdy i nepochopení a bolestí na ně teprve čeká.
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P. Šuránek začal konat hned! Už za týden po jednání na faře v Blatnici žádal
do Prahy provinciála františkánů, zda by se mohl jejich řád ujat poutního
místa. Odpověď došla velmi brzy,
ale záporná – pro nedostatek kněží
nemohou vyhovět.
Ještě v témže měsíci proběhla korespondence s provinciálem kapucínů. Tentokrát přišla odezva
kladná! Zástupce kapucínů z Olomouce, v čele s P. Fidelisem Hořínem, přijeli do Blatnice, aby osobně poprosili Obecní úřad o prodej Dobová pohlednice, archiv Veroniky Pavkové
pozemku. Starosta je ochotně přijal, zavedl je na kopec a ukázal vhodné místo
pro stavbu. Následně byla podána písemná žádost k odkoupení pozemku.
„Při hlasování však – k obecnému překvapení – žádost propadla a propadla i
při dalším sezení“, tak zní jasný verdikt v pamětní knize.
Obec Ostrožská Lhota byla tímto jednáním dotčena a už počátkem listopadu
se rozhodla, že daruje pozemky na lhotském katastru a stavbu finančně podpoří. Jenže zlínský Oberlandrat (tj. úřad německé okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava) byl zásadně proti.
Šuránkova snaha však pokračovala dál. V následujícím roce 1940 opět proběhala řada jednání a setkání s patřičnými úřady a lidmi, kteří mohli celý úmysl
posunout o kus dál. Dále jednala i obec Blatnice, ale z každého jednání vzešlo
nesouhlasné stanovisko. I přes fakt, že se při podpisové akci 85 % obyvatel
Blatnice jasně vyslovilo pro stavbu.
Další významný pastorační impuls dal P. Šuránkovi během prázdnin roku
Foto: P. Múčka
1940 P. Kocián, farář z Ostrožské Lhoty. Navrhl mu, že by během prázdnin,
když je ve své rodné obci, mohl na Sv. Antonínku sloužit mše svaté. Blatnický
farář souhlasil a bylo to oznámeno v obou přilehlých farnostech, ale i v okolí.
První mše svatá se konala o svátku Panny Marie Nanebevzaté v 9.00 a přišlo
prý asi 10 lidí. Bohoslužby se následně konaly každou neděli a svátek až do
konce září. Postupně účastníků přibývalo a kaple se plnila čím dál víc.
Lidé se začali zapojovat – výzdobou oltáře, zpěvem, připojil se i varhaník pan
Kauc z Ostr. Lhoty, příležitostně i zpěvačky…
Začátkem akademického roku se P. Šuránek vrátil do Olomouce a tiše pracoval pro Antonínek dál. Viděl, že jenom cestou dobroty a opravdové upřímné
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lásky lze dojít cíle. Bohoslovci ze Slovácka mu nabídli svou pomoc. Posílali
přátelům poutního místa a dalším zájemcům cyklostylové oběžníky s informacemi o postupu prací na Antonínku.
ask
Pokračování příště
Sepsáno na základě zápisků P. A. Šuránka
Kde dnes působí které řády:

Foto: L. Fojtíková

Velehrad – Tovaryšstvo Ježíšovo – jezuité
Svatý Hostýn – Tovaryšstvo Ježíšovo – jezuité
Svatý Kopeček – Řád premonstrátských řeholních kanovníků – premonstráti
Svatá Hora – Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristé

Již nyní Vás srdečně zveme

v neděli 19. května 2019 na Svatý Antonínek.
Po mši svaté (cca v 16.00) zde s komponovaným pořadem

Vzpomínky na pátera Antonína Šuránka
vystoupí štramberský Chrámový sbor s dirigentem Pavlem Hyklem
a členové Divadla Pod věží ze Štramberka. Básně P. A. Šuránka upravil
pro smíšený sbor za doprovodu varhan Pavol Knápek.
Co stálo u zrodu celého pásma, nám v následujícím článku přiblíží jeho
autorka paní Anna Hrčková.

TĚŽKÉ JE, TĚŽKÉ, ŠTRAMBERSKÉ KAMENÍ,
MÁ ONO NA SOBĚ POSVÁTNÉ ZNAMENÍ…
K POŘADU O MONS. ThDr. ANTONÍNU ALOISI ŠURÁNKOVI
Příběh vzpomínkového pásma na spirituála Kněžského semináře v Olomouci
Mons. Antonína Aloise Šuránka začal v roce 2014, kdy jsem v rámci MFF ve
Strážnici připravovala do piaristického kostela Panny Marie pořad o světcích
s názvem Za nebeskou bránou II. Církevní písně upravoval novojičínský ro-
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dák, učitel Pavol Knápek. Protože se výsledek jeho práce setkal s úspěchem,
z něhož měl zaslouženou radost, žádal mne, zda bych mu mohla opatřit poezii i jiného rázu, že by ji rád zhudebnil. Z náboženské tematiky jsem znala
verše P. Antonína Šuránka, které vyšly jako zvláštní příloha Štramberského
zpravodaje. V nich s láskou a pokorou vzpomíná na svou těžkou práci ve
štramberském kamenolomu.
Vybrala jsem několik básní
a pan učitel je pro štramberský chrámový sbor upravil
do čtyřhlasu za doprovodu
varhan. Čekali jsme na příležitost, při níž by se zhudebněné verše doplněné o mluvené
slovo, recitaci dalších básní
P. Šuránka a jiné
církevní písně mohly uvést. Ta
chvíle nastala v roce 2017, kdy
Štramberk, Dominik David / Člověk a víra
si křesťanský svět připomínal
115 let od narození a 35 let od
úmrtí P. Antonína Šuránka.
A ve Štramberku by se mělo
vzpomínat! Vždyť tu přece
otec spirituál žil, poctivě a
těžce pracoval celých sedm
let. Jeho osobnost zůstala v
paměti nejednomu Štramberákovi. Tehdy každý znal jeho
úděl zapříčiněný světskou
Štramberk, Dominik David / Člověk a víra
nespravedlností. A výsledek?
Páter Šuránek se modlil za své
nepřátele, odpouštěl jim, laskavě se choval ke každému. Nebylo situace, v níž
by nenašel něco pozitivního, ve všem viděl Boha. Svá utrpení skládal před
Pána Ježíše a obětoval je za nová kněžská povolání. Každou kapku potu připodobňoval ke krůpěji Ježíšovy krve. Tím Kristu Pánu pomáhal nést jeho
kříž. Veselí a radost ze zpěvu naplňovaly páterovu mysl. Dokladem jsou jeho
verše složené na melodie známých lidových písní. A jednu z nich, která zazní
v pořadu, si občas i dnes zazpívají zpěváci štramberského chrámového sboru.
Na pátera Šuránka si dosud pamatují nejen Štramberáci, ale též přespolní,
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hlavně ti, s nimiž pracoval v lomu. Upřímného uznání se mu dostalo od
tehdejšího ředitele závodu, který na poradě vytýkal vedoucím pracovníkům
laxnost k faktu rozkrádání různých materiálů. Pravil: „Znam edem jedneho
pracovnika v zavodě, kery někradě. A to je ten farař!“
Je zajímavé naslouchat různým vzpomínkám a skládat tak mozaiku pokorného, vzdělaného člověka, který se na každém místě svého životního působení silně vryl do paměti lidí. Štramberku se dostalo té cti, že řízením Božím
mohl tak významné osobnosti poskytnout útočiště. A z druhé strany vzato,
štramberská životní etapa se natolik vepsala do mysli a duše otce spirituála,
že poděkování za tento životní post zahrnul do své poslední vůle: … „I za to
děkuji, že jsem byl jako kněz sedm roků poctivým dělníkem ve Štramberku.“
Anna Hrčková

Zalovte ve svých vzpomínkách …
Jak je již zmiňováno na jiné straně našeho občasníku, ve 40. letech minulého
století se zásluhou P. Šuránka a díky spolupráci kněží a laiků z okolí začaly
na Antonínku „dít zázraky“. Jejich žhavé nadšení během válečných let bylo
velké, ale záhy je uhasil krutý nástup totality. Touha a naděje však v některých
lidech plápolala dál. I v nelehké době komunismu přicházeli stateční strážci
do kaple a věřící lid na poutě. Po pádu totality se v lidech obnovila uchovaná naděje a začali navazovat na staré vize. Později se
díky P. Miroslavu Bachanovi
a P. Antonínu Dominikovi,
rodákům z Ostrožské Lhoty,
začaly na Antonínku sloužit v
nedělní odpoledne mše svaté.
Najdou se mezi námi nebo ve
vašem okolí pamětníci, kteří
si pamatují na zmiňovaná obDobová pohlednice, archiv Veroniky Pavkové
dobí předešlých let? Ať už ta
smutná v době pronásledování, období nadšení válečných let, či nedávné éry
navrácené svobody.
Je potřeba si oživovat minulost a připomínat ji mladým generacím, nezapomínat na vzácné lidi… Jen tak si budeme vážit svobody Církve.
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Adresa:
Matice svatoantonínská, Blatnice pod Svatým Antonínkem 27, 696 71
E-mail: Maticesvatoantoninska@seznam.cz nebo mobil 731 402 196

Zemřelí členové v roce 2018
Anežka Velecká
Anna Bradáčová
Fratnišek Vávra
František Joch
Marie Nožičková
Marie Humpolová
Milada Hanáková
Ludmila Minaříková

Nivnice
Nivnice
Moravský Písek
Moravský Písek
Boršice u Blatnice
Boršice u Blatnice
Veselí nad Moravou
řeholní sestra Kongregace sv. Cyrila
a Metoděje
Antonín Šuránek
Ostrožská Lhota
Miroslav Bachan
Blatnice
Růžena Pavlicová
Hroznová Lhota
Marie Zubatá
Hroznová Lhota
Anděla Pavlíčková
Blatnička
Milada Šebestová
Petrov
Brablcová Drahomíra Zarazice
Alžběta Fišerová
Sudoměřice
Apolena Babíková
Vacenovice
Božena Chvátalová
Vacenovice (2019)
Marie Trněná
Uh. Hradiště (2019)
Hedvika Šimčíková
Hluk
... odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají
v pokoji. Amen.
Ve svých modlitbách pamatujme také na naše zemřelé kněze – P. Antonína Dominika, P. Miroslava Bachana a P. Aloise Kotka.
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Jak jsem našel poutní místo u Sv. Antonínka
Sám sebe se ptám, proč jsem si někdy v roce 2000 koupil katolický kaledář. A jak šly týdny, najednou se v červnu objevila fotka s nějakou kaplí. Bylo
to něco jako magnet a já okamžitě věděl, že se tam musím podívat. Možná i
proto, že jsem se na svátek sv. Antonína narodil. Ale kde ta kaple na hoře Sv.
Antonína vlastně je... ouha, ne zrovna za rohem.
Tehdy jsem bydlel v Českých Budějovicích, to je kus cesty a autem se mi tam
nechce. Ano, na mopedu, dám to,
si říkám, přespím v Mikulově a
pak už to půjde. Tak se i stalo a
já na mopedu skutečně na Sv. Antonínek dorazil. Bylo to zřejmě v
roce 2001, rok před tím jsem absolvoval přípravu a poté svátost
biřmování. Byl jsem hlavní poutí, kroji a atmosférou i zbožností lidu doslova unešen. Ne, tady
nejsem naposledy, říkám si, a Děkovná pouť, no to bylo teprve něco! A o rok
později a tak dále jsem opět jezdil, už na motorce, i v dešti. A také začal paní
Budínské ze Strážnice posílat fotky, kdo máte starší čísla Poutníků, najdete...
A v roce 2004 jsem se přihlásil mezi členy Matice svatoantonínské. Byla to
krásná doba. Jenže pak přišly potíže v mé rodině... v červnu jsem u hrobu
P. Antonína Šuránka prosil o pomoc... a ta skutečně přišla, ovšem jinak, než
jsem si představoval, v září 2006 bylo manželství rozvedeno. Těsně před tím
jsem měl být vysvěcen na trvalého jáhna, už k tomu nedošlo.
Jenže co dál? Vrátil jsem se do rodné Prahy a ještě před odjezdem podal návrh na vyslovení neplatnosti konvalidace manželství, později církevní soudy
obou stupňů neplatnost potvrdily. Tak jsem mohl opět bez potíží ke svátostem. A čím jsem se vlastně živil – jako právník, ač mě to moc nebavilo, bylo to
přání mého tatínka... dnes jsem v důchodu a bydlím v bytě po tatínkovi (kde
jsem i vyrostl) i s invalidním bratrem, o kterého se starám, potřebuje stálou
péči. Pomáhám ve farnosti sv. Anežky České v Praze – Spořilově jako akolyta.
Inu dobří holubi se vracejí, a jak jsem se vrátil do Prahy, dá-li Pán, vrátím se
rád i ke sv. Antonínkovi na pouť. Moc rád.
Text a foto Petr Mazanec, Praha
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Humor z Antonínku
První úterý v měsíci – mše svatá za kněze.
Po skončení mše svaté přišla do sakristie jedna
paní, která se asi příliš zakoukala na sochy sv.
Josefa a sv. Antonína v kapli.
Prohlížela si obrázky a začala nám vysvětlovat,
že na obrázcích nemáme sv. Antonína, ale sv.
Josefa, protože sv. Antonín drží Ježíška na levé
ruce a sv. Josef na pravé.
Snažil jsem se jí vysvětlit, že Ježíšek je na té
ruce, na které ho umělec namaloval a že se jedná ve všech případech o sv. Antonína. Nedala
si říct a argumentovala sochou sv. Antonína v
kapli: „Podívejte, drží ho na levé ruce.“ Paní
šla ven a kroutila hlavou před venkovním oltářem. Právě šel kolem kněz J. Č. a paní se na Nikola Koudelová, Veselí
nad Moravou
něho obrátila.
„Velebný pane, jak je to možné, že na jedné
soše drží sv. Antonín Ježíška na levé ruce a na jiné na pravé?!“
„Vy když pěstujete děcko, tak si ho také sem tam přehodíte, né?“ zněla
pohotová odpověď.
Strážce kaple

Poutní zájezd
Někteří z vás se už od podzimu zvídavě ptají, kam v letošním roce vyrazíme na poutní zájezd. Tentokrát bude našim cílem Praha a Číhošť!
Navštívit naše hlavní město bylo zvažováno už v dřívějších letech, ale
vždycky se kvůli vzdálenosti a dalším obtížím tato verze odsunula.
Patřičnou odvahu nám dodala slova, která jsou zapsána v knize o kostele
sv. Antonína v pražských Holešovicích, kterou v roce 2014 vydala tamní farnost u příležitosti 100. výročí posvěcení. V úvodu publikace farář
P. Pavel Semela a jáhen Jiří Beran píší: … „Chceme, aby po přečtení vynikla
láska a odhodlání těch, kteří se o chrám zasloužili. Antonín Cyril Stojan má
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zásluhy na jeho dostavbě. Významný Moravan P. Antonín Šuránek nalezl
v tomto kostele své povolání. U obou probíhá beatifikační proces.“ …
V holešovickém kostele budeme mít mši
svatou. Dozvíme se
zajímavé informace
z jeho historie a určitě zjistíme nebo si
oživíme, proč tento
chrám sehrál v životě
P. Šuránka důležitou
roli.
Arcibiskupským palácem nás provede
Kostel sv. Antonína, Praha Holešovice, Lucie Horníková /
zkušený průvodce a
Člověk a víra
bude zde možnost i
poobědvat. Je snahou navštívit i chrám sv. Víta na Pražském hradě, ale
zatím je vše ve fázi vyjednávání. Organizace je obtížnější než jindy. Ne
všude se dá s autobusem dojet, zastavit a parkovat.
Cestou zpět odbočíme z dálnice a sjedeme do malé vesničky
Číhošť, která čítá
jen něco málo přes
300 obyvatel. Malá
rozlohou i počtem,
ale skutečnost, která
se zde stala v roce
1949, je určitě známá
mnohým lidem napříč generacemi. ČíČíhošť, Petr Homolka / Člověk a víra
hošťský zázrak – při
mši svaté se z dosud nevyjasněných příčin hýbal křížek na oltáři. Události
využila StB a faráře Josefa Toufara zatkla a po nedlouhé době na kruté
následky vyšetřování v únoru 1950 zemřel.
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Podíváme se do kostela Nanebevzetí Panny Marie a v místí faře si prohlédneme výstavku o životě P. Toufara, jehož beatifikační proces právě
probíhá.
Program pouti:
Praha
• Kostel sv. Antonína Pad. v Holešovicích – mše svatá, komentovaná
prohlídka
• Arcibiskupský palác – komentovaná prohlídka, oběd (oběd je potřeba nahlásit, předpokládaná cena cca 100 Kč)
• Číhošť – komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie,
výstavka o životě P. Toufara
Změna programu vyhrazena.
Termín: 3. 8. 2019
Cena zájezdu: 500 Kč (nezahrnuje oběd)
Přihlášky budou přijímány pouze do naplnění kapacity dvou autobusů!
Nahlásit se, objednat si oběd a zaplatit celou částku můžete prostřednictvím svých důvěrníků nebo přímo u Marie Špirudové 739 617 124
a Aleny Skřenkové 731 402 196.
Nástupní místa budou upřesněna podle počtu přihlášených z jednotlivých farností.
Uvítáme, pokud budete moci ze vzdálenějších míst přijet na nástupní
místo, které je na trase. Ušetříme především spoustu času, ale i najetých
kilometrů.
Veškeré aktuální informace budou přihlášeným oznámeny v průběhu července.
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Postní duchovní obnova
Všichni členové i nečlenové jsou opět zváni na postní duchovní obnovu.
Duchovně nás doprovodí P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap.
Poutní a exerciční dům Stojanov na Velehradě

8. – 10. 3. 2019

Více informací v minulém čísle.
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
•
Alena Skřenková 731 402 196

Společenství vdov a vdovců
srdečně zve nejen své členy a příznivce

25. 5. 2019 na pouť na Svatý Antonínek.
Mši svatou celebruje Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký

Program:
9.30
10.00
11.30
12.00
14.00
15.00

modlitba růžence
mše svatá
svědectví
společný oběd
kulturní program
informace Společenství vdov a vdovců

Oběd nebude zajištěn, stravu na pouť si každý zajistí.
Na místě bude nabídnuta pouze káva, čaj a koláče.

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2019

25

Zúčastnit se můžete i dalších akcí, které Společenství vdov a vdovců
plánuje na rok 2019
Leden – modlitební setkání 24. 1. 2019 – 17. - 18.hod. – prosby za jednotu
křesťanů a mír ve světě
Únor – 28. 2. modlitební setkání – akce na úmysly papeže Františka.
Prohlídka prostor v zákulisí Městského divadla Zlín – pozvání od p. Pavla
Vacka – herce divadla. Termín v jednání, zatím navržen konec února.
Březen – přednáška na téma: Alzheimer a jak se mu dá předcházet – přesný
termín v jednání
Duben – 11. 4. – jednodenní postní duchovní obnova, P. Serafim Jan Stejskal
O‘Carm
Květen – 2. - 4. poutní zájezd po místech zapsaných v dědictví UNESCO,
Olomouc, Kroměříž, Třebíč, Telč, Salzburg.
Červen – 16. - 22. společný pobyt na Sv. Hostýně s výjezdy do okolí.
Červenec a srpen: menší setkání členů – poutě, jubilea… – Kelč, Zlín Štípa
aj.
Září – šestidenní pobyt ve slovenských lázních Nimnica – termín v jednání
– navrhujeme kolem 15. 9.
Říjen – 3. 10. společná prohlídka historických a církevních památek v rámci
výstavy podzimní FLORA „Rozkvetlé památky“
Listopad – 24-27. adventní duchovní obnova Velehrad. Exercitátor je v jednání
Prosinec – 10. 12. Setkání v adventu – předběžně slíbil účast o. arcibiskup
Bližší informace na www.vdovyavdovci.cz
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Matice svatoantonínská zve všechny zblízka i zdáli
na společnou křížovou cestu,
která se letos uskuteční
v neděli 31. 3. 2019 v 15.00
na Svatém Antonínku.

Výbor Matice svatoantonínské vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU,

která se koná
v neděli 5. května 2019 v Ostrožské Lhotě.
Program:
15.00 Mše sv. v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě,
slouží P. František Dobeš, Brodek u Prostějova
Následuje:
modlitba u hrobu P. A. Šuránka (zakladatele Matice)
jednání valné hromady v Pastoračním domě P. A. Šuránka,
diskuse, občerstvení

Sekulární františkánský řád v UH zve všechny na

duchovní obnovu

s PhLic. Kateřinou Lachmanovu ThD.,

která se uskuteční 1. 6. 2019 na Svatém Antonínku.
Program:
14.00 první přednáška
15.00 druhá přednáška
17.00 mše svatá
18.00 adorace, chvály s hudbou, možnost přímluvné modlitby
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Zapište si do diářů …
Postní obnova na Velehradě – 8. - 10. 3.
Křížová cesta na Antonínku – neděle 31. 3. v 15.00
Pouť moravských matic – neděle 28. 4. na Svatém Hostýně
Valná hromada – neděle 5. 5. v Ostrožské Lhotě
Vzpomínka na P. A. Šuránka - komponovaný pořad v podání divadelníků a sboru ze Štramberka – neděle 19. 5. na Svatém
Antonínku
Pouť ovdovělých – sobota 25. 5.
Františkánské odpoledne - sobota 1. 6. na Svatém Antonínku
Duše Slovácka - 26. - 30.6.
Poutní poznávací zájezd Praha/Číhošť – sobota 3. 8.

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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