1

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020

Poutník

Svatoantonínský
Občasník Matice svatoantonínské

č. 65/2020
Člověk a Víra Zbyněk Šišpera

Ročník 22

„Hledáš-li zázraky, jdi k Antonínovi.“
sv.Bonaventura

Vydává výbor Matice svatoantonínské pro vnitřní potřebu
svých členů a dobrodinců kaple sv. Antonína nad Blatnicí.

2

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020

Svatý Antonínek

DUŠE SLOVÁCKA
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ČaV/D.Novák

Bližší info v příštím čísle
Poutníku svatoantonínského nebo na
www.antoninek.cz

MŠE SVATÉ
ADORACE
PŘEDNÁŠKY
SVÁTOST SMÍŘENÍ
BESEDA, SETKÁNÍ ...

ThLic. Mgr. Jan Szkandera, nar. 1970.
V roce 1988 vstoupil na bohosloví do Litoměřic.
Fakultu ukončil v roce 1993 a přijal kněžské svěcení
a do roku 1999 pracoval na AG v Kroměříži jako spirituál.
V letech 1999–2001 studoval v Lublinu
na Katolické univerzitě spirituální teologii.
Po ukončení studia a získání licenciátu byl v letech
2001–2005 ve farnosti v Sudicích u Opavy.
Poté byl jmenován spirituálem v AKS v semináři
v Olomouci, kde formoval budoucí kněze celkem 18 let.
Nyní je farářem v Kravařích v ostravsko-opavské diecézi.
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Na Antonínek jsem přišla splatit dluh
Kaple na Svatém Antonínku je přístupná celoročně. Počátek tohoto krásného
počinu sahá až do roku 1943. Zprvu nejspíš nebylo otevřeno 365 dnů v roce, nebyla striktní otevírací doba. Službu zastávalo mnohem méně strážců než dnes
a někdy ani nebylo s kým se vystřídat.
Dnes tuto pomoc nezištně konají muži z Blatnice pod Svatým Antonínkem a
Ostrožské Lhoty. A od února 2019 nás také každou druhou středu v kapli vítá
usměvavá paní. Pro mnohé, kteří jsou zvyklí na sestavu chlapů, je to překvapení. Další údiv může nastat, když zjistíte, že není z Blatnice ani ze Lhoty. Některým možná vrtá hlavou, co ji na Antonínek přivádí… Zkusíme se jí zeptat, snad
nám to prozradí. Kvůli své skromnosti se zdráhala, ale nakonec s rozhovorem
souhlasila.
Můžete se čtenářům v úvodu krátce představit?
Jmenuji se Vladimíra Vorlíčková. Jsem čerstvá důchodkyně a s manželem
bydlíme ve Stříbrnicích. Máme tři dospělé děti a tři vnoučata. Všichni bydlí
daleko od nás.
Druhý dotaz se dá předvídat. Kolik je to ze Stříbrnic na Antonínek kilometrů?
Tam a zpět je to necelých 60 km. Kilometry se nemění, ale doba jízdy ano.
Když jsou silnice dobře sjízdné, tak jedna cesta trvá cca 30 minut. Když ovšem chytnu dopravní špičku, a že se mi to daří často, tak cesta zabere klidně
i hodinu. Někdy jedu raději na Ostroh, abych se vyhnula zácpě v Kunovicích.
Další otázka se přímo nabízí. Co na Vaši aktivitu říká manžel?
Podporuje mě. Je rád, že dělám dobrou službu pro Pána Boha. Když mu
na celý den navařím, tak je spokojený☺
Vím, že nejste typ ženy, která by seděla doma v pohodlném křesle. Jste
aktivní ve farnosti, doma je taky
plno práce…
S manželem obhospodařujeme kus
pole a lesa, chováme slepice, králíky,
kuřata, kozy, včely… Uklízím v na- Kostel a fara ve Stříbrnicích - foto z 60 let
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šem kostele, zdobím, organizuji tříkrálovou sbírku a mám pod palcem klepáčování na Velký pátek a Bílou sobotu ve farnosti, zpívám ve farním sboru…
No mám toho asi tolik jak řada lidí.
Stříbrnice jsou malá obec. Máme asi 420 obyvatel. Spadáme pod farnost Boršice. Mše svatá je u nás ve čtvrtek a neděli. Jinak musíme na mši svatou dojíždět.
Těžká práce na poli, starost o zvířata, práce „jak na kostele“ všude, kam se
člověk podívá. Nechtěla byste si po tom všem raději odpočinout?
No právě, já si sem na Antonínek přicházím odpočinout! Mohu být sama
se sebou, modlit se, číst si. Doma by mne od toho pořád něco rozptylovalo.
Tady si odpočinu od běžných starostí a práce, načerpám duchovní sílu a ještě
to přinese užitek druhým. Co víc si přát! A taky jsem tu kvůli splacení dluhu.
Splatit dluh? Vždyť práce strážce se platí „vatikánskou měnou“ – „Pán
Bůh zaplať“…
Nejedná se o finanční dluh, ale spíš morální, a těch je víc. Pro lepší pochopení
bych se musela rozpovídat a hlavně vrátit do doby více jak před sto lety.
Klidně se vraťte. Určitě půjde o zajímavé vzpomínání.
Dobrá. Kolem roku 1900 byl do farnosti Buchlovice, kam Stříbrnice spadaly, z Valašska přeložený
mladý a velmi schopný kaplan P. Martin Bogar,
rodák z Blatnice pod Svatým Antonínkem. U nás
vyučoval náboženství, ale hlavně dopomohl našim předkům k vybudování kostela a fary v neobyčejně krátké době. Byl hnacím motorem všech
příprav a samotné stavby. Kostel sv. Prokopa se
stavěl v letech 1906–1908. Při budování potřeboval k sobě schopného pomocníka, který by vedl
účetnictví a tak. Na pomoc si zavolal mladého
muže ze svého bývalého působiště. Z Hutiska pod
P. Martin Bogar
Soláněm povolal Josefa Chrbjáta, mého dědečka
z matčiny strany. Byl zkrátka taková jeho pravá ruka.
To zní jak z nějakého románu…
Ano. Práce tu měl plno a nakonec na Slovácku zapustil kořeny. S babičkou
vychovali 10 dětí! Takže díky P. Bogarovi jsem zde i já.
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P. Bogar je tedy s Vaší rodinou úzce spjat.
Bezesporu. Po stavbě kostela a fary se ze Stříbrnic stala samostatná farnost
a on byl naším prvním farářem. Od hraběnky Berchtoldové z Buchlovic vymohl stříbrnickou hospodu a v letech 1909–1911 ji přestavěl na ovocnářsko-mlékárenské družstvo. Do tohoto budování se dědeček už moc nezapojil.
Moc tomu nevěřil. Byla zde výroba tvarůžků, sušárna ovoce, palírna, záložna.
Byl to skvělý plán a hospodářská pomoc pro celou dědinu. Hospodyně si zde
mohly prodat mléko, ovoce… a pro některé to byla i stálá pracovní příležitost.
Jak vidět, byl skutečně podnikavý.
Byl. Lidé na něho se zbožnou úctou vzpomínali. Nemuseli chodit pěšky do
kostela, pohřbívat své nebožtíky až v Buchlovicích… A tehdy nebyly cesty
jako dnes. Vozy se zabořily v bahně…
Ze začátku družstvo dobře prosperovalo. Skladovací prostory ani nestačily.
Jenže lidé začali být nepoctiví. Ženské šidily mléko tím, že doma posbíraly
smetanu, chlapi zase „furt chodili měřat kořalku, až ju proměřili“ a družstvo zkrachovalo. Družstvu ručili místní sedláci svým majetkem. Ti se bouřili
a tak vzal na sebe veškerý vzniklý dluh P. Bogar.
Všechny dluhy zaplatil?
Odešel z farnosti. V obci se traduje, že se nechal najmout na námořní loď jako
lodní kaplan. Pravděpodobně plul mezi Evropou a Amerikou. Vydělanými
penězi dluh urovnal. Do Stříbrnic jen přišla informace, že jsou všechny dluhy smazány. Do farnosti už pak nejezdil. Určitě to bylo pro něj těžké, musel
zažít velké zklamání. A to měl prý v plánu na stříbrnických pasekách postavit
sanatorium.
Znala jste se s ním osobně?
Neznala. Zemřel v roce 1958 a je pohřbený na blatnickém hřbitově. Ovšem
s kostelem, jeho nesmrtelným dílem, se setkávám stále. Nejen já, ale celá
obec. Vděčím mu za to, že přivedl mého dědečka do těchto končin. A je tu
ještě jedno malé pojítko. Budova zkrachovalého družstva je můj rodný dům!
V roce 1918 přišel do dražby a za 8 tisíc zlatých ho koupil můj dědeček z otcovy strany, který se z 1. světové války vrátil jako invalida. Budovu přestavěl na
hospodu, z části byly obytné místnosti, ve dvoře hospodářství… Později byla
v kuchyni i kancelář starosty, kterého dělal 13 let. Dlouhých dvacet let děda
splácel dluh, až se konečně v roce 1938 dočkal a věděl, že je ve svém.
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Protože vím, jak dějiny pokračovaly dál, nechce se mi ani pomyslet, co
následovalo.
Po roce 1948 mu všechno znárodnili. Díky Pánu Bohu, že nechala Jednota
Uherský Ostroh mého otce pracovat dál v hospodě. Mohli jsme zde zůstat
bydlet jako nájemníci za 118 Kčs za měsíc. Až po dědově smrti jsme se odstěhovali na své.

Silný příběh doby, na kterou zapomínáme, a mladší generace jen stěží pochopí.
Už je ten můj dluh pochopitelnější? „Splácím“ to tu za celou naši rodinu i dědinu. Proto jsem se rozhodla vykonávat službu strážce na Svatém Antonínku.
Přítomnost na Antonínku, to je moje radost a štěstí. Cítím se tu jako v nebi.
Celý den mohu prožít v Boží blízkosti. Moji námahu mi svatý Antonín stonásobně vrací!
Měla jste ze začátku obavy? Co musí správný strážce ovládat?
Troufnu si mluvit za všechny strážce. Svoji službu konáme zdarma. Žádný
z nás není historik, profesionální průvodce či prodejce. Spojuje nás to, že je
každý ochotný věnovat kus svého času. A hlavně je potřeba dělat tu službu
od srdce.
Máte nějaké přání?
Jé, těch osobních mám hodně! Prozradím jedno „antonínkovské“… aby lidé
v hojném počtu přicházeli do kaple, poklekli k modlitbě. Často se stává, že je
kopec plný lidí, ale do kaple ani nemrknou. Příchozí lidé, to je taková jedna

Člověk a Víra Petr Nedoma
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velká odměna za naši službu.
A hlavně aby strážcovská tradice pokračovala dál.
Já chodím na Antonínek jednou za čtrnáct dnů. Když náhodou z nějakých důvodů nemohu jít, tak se vše vyřeší. Rok má
365 dnů, takže je to jen 26x za
rok. To zase není tak moc. Ne?

Tradice strážců kaple sv. Antonína sahá
až do 40. let minulého století.
Součet za celou dobu trvání, který se zpětně
podařil sestavit:
Blatnice pod Sv. Antonínkem 19
Ostrožská Lhota
13
Ostrožská Nová Ves
1
Stříbrnice
1

Po přečtení našeho rozhovoru třeba někoho napadlo, že by se také mohl
stát strážcem/strážkyní. Čím byste ho povzbudila?
Seberte odvahu jako já. Není se čeho bát, smysluplně využijte svůj volný čas.
Každý z nás najde ten svůj „dluh“, který je dobré Bohu vyrovnat.
ask
P. Martin Bogar * 5. 9. 1877 †24. 11. 1958

Narodil se v Blatnici pod Svatým Antonínkem jako poslední z pěti dětí. Kněžské svěcení
přijal v roce 1900. Jako kaplan působil v Rožnově, Buchlovicích, Hutisku a Dolní Bečvě.
V roce 1907 se opět vrací do Buchlovic jako kaplan, aby se postaral o stavbu kostela,
fary, zřízení duchovní správy ve Stříbrnicích a nastoupil zde jako první farář. Po těžké
nemoci vstoupil v roce 1915 do trvalé kněžské výslužby. V září 1920 odjel do USA.
Působil zde v duchovní správě ve vesnici Prague v americkém státě Nebraska. Zřídil
jedenáctiletou farní katolickou školu pro české krajany a několik let byl jejím rektorem.
Byl duchovním správcem ve městech Cedar Hills (Utah) a Touhy (Nebraska). V Americe podstoupil 4 těžké operace, díky kterým se mu zlepšilo zdraví. V roce 1929 se vrátil
do duchovní správy v olomoucké arcidiecézi. Krátce působil ve Velké nad Veličkou, Nové
Lhotě a Rymicích. V letech 1931–1943 byl farářem v Hroznové Lhotě. Chvíli vypomáhal
v rodné farnosti. Podařilo se dohledat, že v roce 1946–1950 byl spirituálem kláštera
Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie na Šířavě. Poslední léta svého
života dožil v Moravci u řeholních sester, které se o něho staraly. Pohřben je v Blatnici.

Jistě je dobré zmínit jednu zajímavost. Starší bratr P. Bogara byl také knězem a
jeho životní cesty byly také dosti zajímavé.
P. Jan Benedikt Bogar *2. 1. 1876 †17. 3. 1951

Narodil se v Blatnici a zemřel ve Zlobicích u Kroměříže, kde je i pohřben. Vysvěcen byl
v roce 1899 a působil v řadě farností. V roce 1917 se stal členem řádu Milosrdných bratří a působil ve Vídni, Brně, Praze a Bratislavě. Po zrušení řádu se opět stal diecézním
knězem.
Když zadáme jeho jméno do internetového vyhledávače, zjistíme, že byl také básník,
dramatik a prozaik. Psal pod pseudonymy a jeho knihy je možné i dnes koupit v antikvariátech.
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Z pamětní knihy
Začátkem nového kalendářního roku jsme opět zalistovali v knize návštěvníků na Svatém Antonínku. Její stránky ukrývají nejen podpisy poutníků a
turistů z řady měst a vesniček naší vlasti, ale i vzdálených států a kontinentů.
Zápisy těch, kteří byli sdílnější, si můžete přečíst. Mohou potěšit i inspirovat.
Až příště budete v kapli, napište nám do knihy také něco od srdce.
1. 1. Krásné místo, úžasné vykročení do nového roku. Skupina přátel z Velké
Bíteše
2. 1. Děkujeme, že je zde otevřeno.
3. 1. Děkuji velmi za poutavé vyprávění, hluboký příběh. Nádherné silné
místo. Jsem tu dnes poprvé. Děkuji za vstřícné přijetí.
26. 1. Navštívili jsme toto krásné místo v rámci zimního výšlapu. Děkujeme
za pěkný výklad. Jsme z Brna. (Byl skutečně zimní. Během páteční noci
pěším turistům nasněžila hromada mokrého sněhu. Pozn. red.)
5. 2. Mše svatá za kněze – 10leté jubileum
6. 4. Skromné poutní místo, ale
krásné, krásné, krásné!!!
8. 5. P. Zdeněk Klimeš, farář
v Nivnici + 30 prvokomunikantů s rodiči
11. 5. Pouť dětí po 1. svatém přijímání z Olomouce
17. 5. Pozdrav z poslanecké sněČlověk a Víra Zbyněk Šišpera
movny. Chupík, asistent poslance J. Bartoška
15. 6. Na své pěší pouti okolo ČR zde své srdce i oko potěšil Tomáš Lachman
z Plzně
26. 6. Dva autobusy děti ze Štípy, Hvozdné a Kostelce + otec František Sedláček
4. 7. Pěší pouť na Velehrad. Na cestu se vydalo 19 poutníků.
31. 7. Každoroční pouť se vzpomínkou na svatební den zde. Martin + Lucka
+ malý Tobiášek
6. 8. Farní tábor Spytihněv + o. Tomáš Káňa
8. 8. Tři poutnice ze Spálova. Modlitební skupina Místek – Petra, Pavlína a
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Barbora sem zavítaly na své pouti, aby se nemodlily jen doma v kuchyni.
11. 8. Děkujeme všem, kteří o toto poutní místo pečují pod dohledem sv.
Antonína. Brno
12. 8. V upomínku na 350km putování pěšky po Slovácku nazvané „Slovácko sa nenudí“
14. 8. Nádherné místo, kouzelná zákoutí, promodlené místo!
16. 8. Poutníci z Daruvaru* z Chorvatska z kostela sv. Antonína Paduánského navštívili kapli a jsou nadšeni výkladem a krásným areálem kaple.
22. 8. Pouť po Moravě (Sv. Kopeček – Velehrad – Sv. Antonínek – Valtice)
Děkuji za všechno.
25. 8. Děkuji sv. Antonínovi, že jsem zde mohla být. Jako dítě jsem zde byla
2x a nyní ve stáří mám tu milost se sem vrátit. Díky, díky, díky. Jarka
z Prahy
27. 8. Děkuji za krásné vzpomínky na mládí. Marie Wien, Ludmila H. Lhota
a Jana Vnorovy
12. 10. Kéž je nám sv. Antonínek vždy přímluvcem u Boha Všemohoucího.
P. Josef Jonáš
23. 12. Požehnané a radostné Vánoce všem, kdo navštíví toto nádherné duchovní místo.
24. 12. Takýto úžasný betlém som ešte nevidela za svojich 81 rokov. Veľmi
ďakujem tvorcom.
26. 12. Jana a Zdeněk z České Lípy. Díky, trochu jsme tu pookřáli duchovně.
* Daruvar je chorvatské město, kde žije kromě původních obyvatel také hojná srbská a česká
menšina. Postupné osidlování našimi krajany sahá až do 18. stol. Díky početné české populaci se Daruvar stal českým „hlavním městem“ Chorvatska. Je zde česká školka, škola i české
třídy gymnázia.

Co se událo před 80 lety aneb Další výročí na Antonínku
Pokračování čtvrté.
Ve všech číslech minulého ročníku jsme pročítali zápisky P. Šuránka v pamětní knize ze Svatého Antonínku, která je datována od roku 1939. Založena
byla zřejmě proto, že se tehdy začala psát důležitá kapitola dějin našeho poutního místa.
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My, kteří žijeme na úpatí Blatnické hory, jsme totiž od starších často slýchávali, jak se na Antonínku měl stavět klášter, jak v sakristii P. Šuránek s bohoslovci „poustevničil“ a jak tam za ním chodili a jezdili i lidé ze vzdálených míst.
Dozvídali jsme se, že většina lidí byla jeho vizí nadšená, ale byla zde i skupina
neustálých odpůrců, ale i to, že si cestu na Antonínek našla i děcka z okolních
dědin a k večeru chodívala mládež… Rozpomínali se i na to, že na kopci už
byl přichystaný materiál na stavbu, který se nakonec „ztratil“.
Ze vzpomínek starší generace bylo jasné, že to na Antonínku zkrátka téměř
celý rok žilo!
Živě nám vyprávěli právě ti, kteří na Antonínek tenkrát přicházeli.
Střípky z let dávných a ono kulaté 80. výročí minulého roku byly inspirací
k listování ve staré knize. Jedná se vlastně „jen“ o určitý popis dané situace, poznámky, nápady, návrhy P. Šuránka a těch, kdo jeho plán začali sdílet.
Nikdy se už nedozvíme, jak to přesně tenkrát bylo. Autentické zápisky nám
však ty události mohou co nejvíc přiblížit. V zápisech se někdy nedočteme,
jestli byla daná myšlenka dotažena do konce (např. že mariánský oltář uhradí
z vděčnosti kněží, kteří pochází ze Slovácka, nebo uhrazení zpovědnice vnorovskou farností).
Tak vzpomínejme dál…
Od září 1939 do konce roku 1942 udělali P. Šuránek a jeho pomocníci velký
kus práce!
S rostoucím počtem účastníků mší svatých, duchovních obnov a dalších aktivit se stupňovala i nutnost zajistit zázemí pro zvětšující se zástup poutníků.
Hned na samotném
počátku roku 1943 se
můžeme dočíst zajímavou zprávu: „3. 1. neděle
Nejsvětějšího jména Ježíš
– Kostelník přináší odpověď obecní rady. Usnesla
se 30. 12., že souhlasí se
stavbou nového chrámu
s klášterem dle návrhu
arch. Madlmayra.“
Po nepřetržitém nesouhlasu a odmítání ze strany obecní rady z Blatni- Půdorys nového chrámu a kláštera 1945 (kaple by byla
ce jim tato novina jistě
zbořena)
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dala novou sílu do práce a především pokoj do srdce. Z pohledu dnešní doby
víme, že šlo zase jen o planý slib.
V dubnu se konala v Uherském Hradišti první schůze zájemců a přátel duchovní správy a kapucínského kláštera na Blatnické hoře. P. Šuránek na ni
přijel z Olomouce a přivezl s sebou i požehnání olomouckých biskupů, kteří
byli celé aktivitě nakloněni.
Setkáni se kromě P. Šuránka zúčastnili další kněží, zástupci obce z Blatnice
a O. Lhoty a nechyběli ani laici ze Slovácka, kterým na srdci ležela potřeba
duchovního povznesení poutního místa.
Architekt Madlmayr už delší dobu
pracoval na návrhu nového kostela a
nyní, když se „ledy hnuly“, potřeboval ujasnit několik důležitých faktů.
Jak velký má kostel být a jak vysoko
se může jít s rozpočtem. On sám navrhoval chrám pro 1400 lidí, na který
by bylo potřeba odhadem 10 milionů. P. Fidelis Hořín, kapucín, který Jeden z možných návrhů 1945 - pohled od
Blatnice (arch. Madlmayer)
byl poradním článkem za budoucí
obyvatele kláštera, navrhoval začít s „malými stavbami“. Příbytkem pro řeholníky, který by se později vpravil do celé stavby.
Otázka, jestli zachovat starou kapli, stále nebyla vyřešena. Vše mělo klady i
zápory. Na blatnickém se stavět nemohlo, ale varianta stavět na lhotském také
nebyla odpůrcům moc po chuti.
Technické a ekonomické starosti, kterých přibývalo, ovšem nebránily v rozvoji pastoračních aktivit. Spíš naopak. Na Zelený čtvrtek se večer od 21.00 do
22.00 konala adorace mužů a jinochů. O Velikonoční neděli nestačila kapacita kaple a v pondělí přišly adorovat pro změnu ženy a dívky. Nová tradice
byla na světě!
Padl návrh, aby byl novokněz P. Dvorok, který během studentských let často
s P. Šuránkem pobýval přes prázdniny na Antonínku, ustanoven kaplanem v
Blatnici. V Olomouci nebylo námitek. Další kněz, který nabídl svoji pomoc,
byl blatnický rodák P. Martin Bogar. Byl již ve výslužbě a v tu dobu právě
přebýval v rodné farnosti.
Záznamy popisující situaci kolem budování na Antonínku od poloviny
roku 1943 v knihách z ničeho nic končí. Není však pochyb, že se plánovalo
dál. Když se nemohlo stavět hmotně, o to více se začalo budovat duchovně.
O tom svědčí skutečnost, že byl pan Dominik Budař z Blatnice ustanoven
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prvním kostelníkem-strážcem pro
kapli. Nejenže vypomáhal P. Šuránkovi, ale byl v kapli především tehdy,
když musel P. Šuránek z různých důvodů odjet. Jestliže na kopci nemohli
být zatím řeholníci, byl zde pro příchozí lidi ochotný laik.
Rušný život na Antonínku zdaleka
neutichl. Podpisy poutníků, pozdravy a seznamy účastníků mší svatých
a duchovních obnov by šly jen stěží
spočítat!
Je dobré si připomenout, že v letech,
na které vzpomínáme, zuřila 2. světová válka. Navíc platila řada omezení,
zákazů a opatření. Lidé měli dozajista
strach a obavy. Často je podotknuto,
Dělníci při opravách - květen 1945
že bylo zakázáno vypravovat vlaky a
tím pádem se lidé hůř dostávali na poutě. P. Šuránek měl řadu dalších aktivit
a povinností. Po celou dobu, kdy byli bohoslovci totálně nasazeni v „Reichu“,
s nimi udržoval písemný styk. Radil, duchovně vedl a posílal duchovní literaturu. Na srdci mu ležela i jiná místa na Slovácku, ale třeba i daleké pohraničí.
Velmi barvitě a obšírně popisuje P. Šuránek nebezpečné dny konce války, ale
i první dny vytouženého míru, které dokázalo postupující vojsko lidem v obcích hodně ztížit.
Téměř na konci války v dubnu 1945 byla kaple poškozena rumunskými vojáky. Rozbita byla střecha, věž, dveře, okna. Nápor ran neustálo ani několik
stromů a kříž poblíž kaple, prostor kolem kaple byl „proděravěn“ od dopadlých střel. Poničen byl i farní kostel, fara v Blatnici i řada domů. Smutné je, že
zkáza přišla od rumunských vojáků, tedy osvoboditelů, z nedalekého kopce
Radošov.
Náprava škod na sebe nenechala dlouho čekat. „Věřící viděli spoušť. Nyní je
důvod spoušť odstranit – do týdne aby byly nejdůležitější opravy vykonány.
S pomocí Boží a dobrých lidí! Odpoledne po požehnání se přišel přihlásit tesařský mistr p. František Bartoš z Ostrožské Lhoty, že zdarma zhotoví dřevařské
práce,“ poznamenal 29. 4. P. Šuránek. Na druhý den se začalo s pracemi pod
vedením políra Jana Durny z O. Lhoty.
Krajem se postupně šířil mír a lidé se těšili na radostnější zítřky.
Dokončení příště.
ask

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020

13

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 2019 si následující členové připomenuli kulatá životní jubilea:
85 let
Kubicová Marie 		
Durnová Marie 			
Sochorová Emílie 		
Chudíková Alžběta 		
Zubatá Marie 			
Matuštíková Hedvika 		
Konečná Marie 			
Húsek Jan 			
Pěrková Božena 		
Umlaufová Božena 		
Pitner Josef 			
Tinka Antonín 			
Polášková Marie 		
Kadlčík Josef 			
Dohnalová Marie 		
Petrášová Marta 		
Mrnka Jan 			
Komňacká Marie 		
Jochová Růžena 		
Pijáčková Zdenka 		
Hlahůlková Anna 		
Bernátek František 		
Šůstková Marie 			
Svízelová Anna 			
Vítek Vladimír 			
Mikésková Anna 		

Blatnička
Tasov
Strážnice
Zarazice
Žeraviny
Ostrožská Nová Ves
Ostrožská Nová Ves
Ostrožská Nová Ves
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Nivnice
Hluk
Hluk
Kyjov
Kyjov
Kyjov
Moravský Písek
Míkovice
Kněždub
Doubravy
Velký Ořechov
Velký Ořechov
Zlámanec
Sudoměřice

90 let
Hanáčková Filoména 		
Šivlová Marie 			
Nedbalová Marie 		
Mikulcová Františka 		
Janíček Josef 			

Blatnice pod Sv. Antonínek
Hroznová Lhota
Ostrožská Nová Ves
Vlčnov
Lednice

14
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95 let
Petrucha Jan 			
Matyášová Marie 		

Hroznová Lhota
Petrov

Nejstarší členka
99 let Chudíková Anna 		

Vnorovy

Členové zemřelí v roce 2019
Bulínová Bohumila
Kadlčková Božena
Šimonová Růžena
Janča Antonín
Kadlčková Marie
Stojaspalová Marie
Umlaufová Marie
Kadlčková Anežka
Bučková Alžběta
Antošová Anežka
Barvíková Božena
Barvík Libor
Kaláč Josef
Kaláčová Ludmila
Minařík František
Rehwaldová Anna
Veselá Věra
Fryštacká Antonie
Polášková Františka
Šťastná Marie
Kotásková Josefa
Brablcová Drahomíra
Maňák Zdeněk
Šticová Anežka
Adamcová Marie
Štefaníková Antonie

Boršice u Blatnice
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Sudoměřice
Sudoměřice
Teplice
Teplice
Kaňovice
Kaňovice
Velký Ořechov
Ostrožská Nová Ves
Uherský Ostroh
Milotice
Milotice
Vacenovice
Vacenovice
Zarazice
Veselí nad Moravou
Kuželov
Strážnice
Hluk

… odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají
v pokoji. Amen.
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Ve svých modlitbách pamatujme také na naše zemřelé kněze – P. Antonína
Dominika, P. Miroslava Bachana a P. Aloise Kotka.
Každé poslední úterý v měsíci je za všechny živé i zemřelé členy sloužena mše
svatá.

Z Vašich dopisů
Tatínek (1913) pocházel z Tasova a vzpomínal, jak se vždy jako chlapec těšil
na kvašáky, které na pouti kupoval. Ve svých 15 letech pobýval ve Skalici u
starší sestry (odtud dojížděl na kole do učení do Hodonína). Ve Skalici poznal maminku a vozil ji na kole na Antonínek. Později maminka pozvala na
poutě ještě svobodnou tatínkovu neteř (1924), která prosila a modlila se za
svého budoucího manžela, který by nebyl tak lakomý jako její otec. Vymodlila si manžela, který si obráceně koruny moc nevážil a vždy jí přinesl dárek,
který komentoval slovy „pre moju ženu
len to najlepšie“, což ona moc necenila
a sv. Antonínka „upozornila“, že až tak
to nemyslela. Ale tak jak jsem je dobře
znala, si to zasloužila.
Maminka často vzpomínala P. Antonína
Šuránka a jeho promluvy po sv. zpovědi, které vyhledávala a vždy ji duchovně
velmi pozvedly.
Tolik trochu z mých vzpomínek z minulosti. Moje vzpomínky a návštěvy už tak
barvité nejsou, ale ráda jsem navštěvovala „domácí“ mše v den sv. Antonína
a dožínkové mše. Také pobyty na kopci
s dětmi na jaře zůstávají v našich vzpomínkách.
Dobová pohlednice
Dnes při svém věku a špatné pohyblivosti už na kopec nejezdím, ale v modlitbách zůstávám v duchu přítomna a
přeji vám Boží požehnání ve vaší bohulibé činnosti.
Ať vám Bůh žehná.
Vaše čtenářka a členka Věra Skálová, Veselí nad Moravou
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Letos se Pouť moravských matic koná na Svatém Kopečku
Již posedmé se setkají členové moravských matic. Tentokrát bude hostitelem
poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce, které v uplynulém roce prošlo rozsáhlou opravou interiéru baziliky i přilehlých budov.
Společná pouť se uskuteční v neděli 24. 5. 2020.
Mše svatá začne v 10.00.
V době uzávěrky nebyly známy bližší informace k programu. Foto: L. Fojtíková
Na společnou pouť matic na Svatém Kopečku u Olomouce bude vypraven
autobus.
Cena: 250 Kč
Budeme rádi, když se přihlásíte včas.
Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity autobusu.
Pokud nebude kapacita autobusu naplněna do konce března, zájezd se ruší.
Závazné přihlášení u Aleny Skřenkové 731 402 196.
Člověk a víra Pavel Langer
Nástupní místa budou upřesněna podle počtu přihlášených z jednotlivých farností.

Byla to „náhoda“, jenže já na náhody nevěřím
Paní doktorka Marie Svatošová patří mezi mé oblíbené autory. Každá kniha,
na které se nějak podílí, je pro mne zárukou kvality. Proto jsem netrpělivě
očekávala vydání jejího rozhovoru s Alešem Palánem. Konečně jsem se dočkala a začala si knihu Neboj se vrátit domů jen tak pro potěšení prohlížet.
Narazila jsem na fotografii, která mi někoho připomínala. Když jsem se podívala pořádně, zjistila jsem, že je na ní P. A. Šuránek před kaplí na Antonínku. S ještě větší chutí jsem se pustila do čtení! O tom, jak se s P. Šuránkem
seznámila, v knize nebyla zmínka. Já však sebrala odvahu a paní doktorku
o vysvětlení požádala. Ochotně souhlasila a tady je její odpověď.
Ve vaší knize Neboj se vrátit domů je fotka P. A. Šuránka na Sv. Antonínku
s koněm. Kdy jste se sem na Blatnickou horu dostala? Co bylo důvodem
setkání s P. A. Šuránkem?
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Bylo to v létě roku 1971. Řekla bych, že to
byla náhoda, jenže já na náhody nevěřím.
Takže nebyla. Naplánovali jsme si „dovolenou v sedle“ na vypůjčených jezdeckých
koních v Kunovicích. Manžel tenhle sport
miloval a mě do něj zasvěcoval. První den
jsem měla ošklivý pád a další jsem nechtěla
riskovat, tak jsme se dohodli na kompromisu. Obden pěší výlety ve dvou, obden já
pěšky a manžel koňmo. V ten památný den
jsme si dali sraz na „tamtom“ kopečku, aniž
jsme tušili, že je to Blatnická hora.
Manžel koně přivázal ke stromu, tomu se
to však nelíbilo a uzdu přetrhl. Vtom z kostela vyšel P. Šuránek. Hned napsal psaníčko
pro sedláře ve vsi, manžela poslal za ním a
mě pozval do sakristie, v níž tehdy poustevničil s nějakým bohoslovcem. Z malé ledničky vyndal kousek předního
hovězího – nejspíš z nějakého starého vola – a mne, než se manžel vrátí, pověřil přípravou oběda. Mladá a nezkušená jsem to upravila jako minutku.
Nemohlo to dopadnout jinak, než že z toho byla tvrdá podešev a dodnes
nechápu, že si ji P. Šuránek mohl pochvalovat. Při loučení sáhl do knihovny a
věnoval mi knihu kardinála Suenense Žít křesťansky. Je v ní jeho vlastnoruční
podpis. I když přečtené knížky často rozdávám, aby mě nevytlačovaly z bytu,
tuhle opatruji jako oko v hlavě.
Jak na Vás zapůsobila jeho osobnost? Mělo setkání s ním vliv na vaši víru?
Aby pro mne byl kněz věrohodný, nemusí být nadprůměrně vzdělaný, nemusí být ani vynikajícím kazatelem, ale musí být pokorný. Tahle ctnost byla na P.
Šuránkovi na první pohled viditelná a nezpochybnitelná. Tím si mě získal a
nedalo se na něj zapomenout. Občas jsme si napsali a vzájemně jsme se jeden
za druhého modlili.
Setkala jste se s P. A. Šuránkem vícekrát, dopisovali jste si? Po smrti vaší
sestry jste se na něj obrátila o pomoc.
Ano. P. Ladislava Kubíčka mi Pán do cesty poslal až rok po sestřině smrti.
Pateru Šuránkovi jsem poslala její parte a spolu s ním takový ten typický zou-
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falý dopis plný otázek: „Proč? Proč naše Jana?“ S jeho odpovědí jsem běhala
po kuchyni jako tygr v kleci a kdyby ji nenapsal on, rozsápala bych ten dopis
na kusy. Nerozuměla jsem tomu, ale věděla jsem, že on by se k frázi nikdy
nesnížil.
Napsal mi: „Teprve po létech pochopíte líc té mince, jejíž rub teď tak bolavě
vnímáte.“ Dnes už to chápu a dávám mu za pravdu. Jeho slova byla vskutku
prorocká. Ale k takovému poznání se člověk musí probolet, musí k němu
postupně dozrát. Není to hned.
Později, při jedné návštěvě P. Šuránka – myslím, že to bylo v Ludgeřovicích
– jsem se mu zmínila o P. Ladislavovi, on sklopil oči a s velkou úctou řekl:
„Ovšem, to je světec!“
Když jsem pak P. Ladislavovi vyřizovala jeho pozdrav, sklopil oči on a s velkou úctou řekl: „Ovšem, to je světec!“ Těším se na oba.
Za odpovědi děkuje Marie Špirudová
MUDr. Marie Svatošová *1942

Lékařka, spisovatelka, zakladatelka hospicové péče v ČR. Řadu let pracovala jako praktická lékařka. V roce 1975 jí při autonehodě zemřela mladší sestra.
O existenci hospiců ve světě se dozvěděla na konci 80. let ze samizdatového časopisu.
V lednu 1990 opustila svou ordinaci a nastoupila do Charity. V roce 1993 založila občanské sdružení Ecce homo – Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí
a o dva roky později již otevřela první český Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Za její obětavou práci ve svém oboru jí právem náleží řada vyznamenání. Téměř 30 let
ji duchovně doprovázel P. MUDr. L. Kubíček a je také autorkou řady knih spojených s
jeho osobností.

P. MUDr. Ladislav Kubíček *1926 †2004

Vystudoval medicínu a jako lékař pracoval v různých místech na Moravě. Základní vojenskou služby vykonával u PTP. Od roku 1959 „pro nepřátelský poměr k lidově demokratickému zřízení“ nesměl pracovat jako lékař. V témže roce byl odsouzen za údajné
podvracení republiky. Pracoval v dolech a kamenoprůmyslu.
Teologii studoval externě a v roce 1967 byl tajně vysvěcen na kněze. Od roku 1969 až
do své smrti působil v mnoha farnostech litoměřické diecéze. Byl pro drobnohledem StB.
Nejdříve tajně a poté veřejně vedl duchovní cvičení. Byl vyhledávaným zpovědníkem a
rádcem duchovním, ale i v oblasti medicíny. V roce 2004 byl v noci na faře v Třebenici
přepaden a brutálně zavražděn dvěma zloději.
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Drakiáda na Antonínku pobavila i pomohla
Zajisté i nedělní slunečné odpoledne zlákalo řadu dětí i s rodiči nebo prarodiči k účasti na drakiádě na Antonínku. Vždyť jenom u registrace do různých
aktivit se přihlásilo 176 dětí. Další účastníci se zaměřili na pouštění draků a
mnozí využili svou fantazii v tvořivých dílničkách.
Účelem této akce bylo účastníky
nejen pobavit, ale i vhodnou formou poučit a umět pomoci dětem
v chudých zemích. Tak třeba vedle
opékání špekáčků, o které se letos
postarali myslivci ze Spolku Antonínek, čaje pro zahřátí a chutných
buchet od maminek a babiček se
na kopci podávala také kaše z organizace Mary’s Meals.
Kdo chtěl, mohl během odpoledne
tento projekt dobrovolně podpořit
(více o organizaci v následujícím
článku).
Už Matka Tereza říkala: „Když
nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť jen
jednoho.“ A tak nás potěšilo, když
jsme po skončení akce mohli odeslat částku ve výši 4574 Kč.
V letech 2011–2016 na Svatém Antonínku drakiády pořádala mládež z okolních farností v čele s Bětkou Baroňovou (provdanou Volfovou) z Hluku.
S jednotlivými ročníky přibývalo i účastníků a když vyšlo pěkné počasí, byla
na kopci i tisícovka dětských i dospělých aktérů.
Matice svatoantonínská byla tenkrát jen součástí akce. Protože si na svá bedra nikdo z mládeže netroufal vzít roli hlavního organizátora, tak se přetrhla
i tradice drakiád.
S návrhem na obnovu přišel loni myslivecký Spolek Antonínek, který byl
ochotný do samotné akce investovat své finanční prostředky. Matice svatoantonínská uhradila zbylou částku, přiložila ruku k dílu prostřednictvím některých svých členů a požádala o spolupráci další jednotlivce a organizace.

20

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020

Zapojil se Domácí hospic Antonínek, DDM Pastelka z Uh. Ostrohu, mládež
z Ostrožské Lhoty, Blatnice a Kozojídek. Příkladem pro žáky mohla být nezištná pomoc učitelek ze ZŠ v O. Lhotě a MŠ v Blatnici. Snad se na nikoho
nezapomnělo. Všem patří velký dík.
Jarmila Hrušková
foto a text

Mary’s Meals – pomoc pro děti trpící hladem
Jsem dobrovolnicí mezinárodního hnutí Mary’s Meals a chtěla
bych Vám o tomto úžasném projektu napsat pár řádků.
Mary’s Meals, což lze přeložit jako „Mariiny pokrmy“, je mezinárodní hnutí
založené na křesťanských základech, které má za cíl bojovat s hladem. Myšlenka je velice jednoduchá: poskytnout dětem každý den jedno vydatné jídlo
v místě jejich vzdělávání. Ačkoliv nám přijde samozřejmé, že by děti měly mít
co jíst, není tomu tak po celém světě. 64 milionů dětí nechodí do školy kvůli
hladu. Místo toho často žebrají na ulicích nebo pracují na polích, aby se uživily. Jistota, že ve škole dostanou také najíst, je naopak motivuje do ní chodit,
lépe se soustředí a mají lepší výsledky. Tak mohou jít za svými sny, dále studovat, najít si dobré zaměstnání, ale především prožít šťastné dětství. Dobré
vzdělání navíc není cesta z chudoby jen pro ně samotné, ale dlouhodobě také
pro celou jejich komunitu i zemi.
Kdykoliv je to možné, tak se suroviny na přípravu jídla kupují od místních zemědělců, čímž se podporují tamní komunity a zároveň se tak
přispívá k růstu ekonomiky. Díky neuvěřitelné štědrosti dárců může Mary’s Meals nyní v Malawi sytit přibližně jeden milion dětí nutričně vyváženým jídlem. Organizace tedy pomohla asi třetině dětí školního věku během
pouhých 17 let od zavedení stravovacích programů na malawských školách.
Ředitelé pravidelně uvádějí, že dopad aktivit Mary’s Meals na jejich školy je
obrovský. Dlouhodobé průzkumy stravovacího programu započatého v roce
2008 ukazují průměrně 30% nárůst počtu dětí zapsaných do škol během tří
let od zavedení.
Jen v České republice se k 1. lednu 2019 podařilo zajistit jídlo na celý rok pro
20 561 dětí. Celkem dnes Mary’s Meals sytí více než 1 425 013 dětí ve školách
v 18 nejchudších zemích světa. Minimálně 93 % všech vybraných prostředků
jde přímo na charitativní účely. Hnutí Mary’s Meals je totiž založeno především na práci dobrovolníků, a to jak na straně dárců – v České republice není
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žádný dobrovolník placen – tak v zemích, kde Mary’s Meals pomáhá. Zejména jsou to matky, které ve školách vaří a jsou rády, že mohou svým dětem dát
najíst. S každodenním připravováním a rozdáváním jídla a následným úklidem pomáhá v Malawi v současné době 80 tisíc dobrovolníků. Všichni dobrovolníci pracují zcela zdarma, proto pouze 7 % všech vybraných prostředků
jde na organizaci projektu a všechny ostatní vybrané peníze jdou přímo na
stravu pro děti.
POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020

Stačí pouze 421 Kč, aby byla jednomu dítěti zajištěna strava na celý školní rok.
V případě Vašeho zájmu pomoci hladovějícím dětem ve světě můžete Vaše
dary poslat bankovním převodem na účet: 44 102 77/0100.
Pokud byste měli zájem o více informací o tomto projektu, navštivte webové
stránky www.marysmeals.cz
Blanka Březinová
P. S.: Dobrovolnice z Mary’s Meals zavítaly na kopec už během Antonínova
léta a přítomné seznámily se svou aktivitou. Podruhé přijaly naše pozvání na
drakiádu. Farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem se inspirovala „Batůžkovým projektem“. Během října se ve farnosti konala sbírka aktovek a školních
potřeb. Vyřazené a zachovalé aktovky, které by se přesouvaly doma z kouta do
kouta, tak dostaly šanci na „druhý život“. V dalekých zemích určitě nadělají
spoustu parády!

Matice svatoantonínská
zve všechny na společnou
KŘÍŽOVOU CESTU,
která se uskuteční
v neděli 29.3. 2020 v 15.00
na Svatém Antonínku.
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Prázdninový poutní zájezd
Stalo se už tradicí, že v měsíci srpnu vyrážíme na společnou pouť. Po loňském
výletu do Prahy se tentokrát vydáme na opačnou stranu. Hlavním cílem bude
poutní místo Turzovka na Slovensku. Další zastávkou bude Valašsko.
Termín: 1. 8. 2020
Program pouti:
• Turzovka – mše svatá, prohlídka poutního areálu
• Oběd – zájemce je potřeba nahlásit předem, předpokládaná cena cca
100 Kč
• Horní Lideč – vyřezávaný mechanický betlém s videoprojekcí (vstupné
si hradí každý sám)
Změna programu vyhrazena.
Cena zájezdu: 450 Kč (nezahrnuje oběd)
Přihlášky budou přijímány pouze do naplnění kapacity míst v autobuse!
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 budou jednotlivci ze vzdálenějších míst moci přijet blíž
k nám.
Ušetříme především spoustu času, ale i najetých kilometrů.
Všechny aktuální informace budou přihlášeným předány v průběhu července.

Člověk a víra Zbyněk Šišpera
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Veselé příhody z Antonínku
Nedá se ani vypsat, kolik práce na Antonínku udělal blatnický občan J. K.
Byl prakticky u všeho, co se v posledních letech na Antonínku zbudovalo.
Jednou, při kladení obrubníků na parkovišti, mu pomáhal pan farář a ještě
jeden brigádník.
Beton z lopaty brigádníka už letěl, když J. K. pokročil a beton mu dopadl
přímo na botu a něco také do ní. Ozvalo se jakési zamrmlání – no moc pěkně
určitě neznělo.
Brigádník, který špatně slyšel, se ptal faráře: „Co říkal?“
A pan farář, klidně, bez uzardění a s úsměvem odpověděl: „Říkal, že to děláte
dobře!“
Teprve pak si brigádník všiml, co se přihodilo.

Strážce kaple

Katolická biblická federace vyhlásila rok 2020 jako Rok Božího slova.
Ten se slaví od 1. prosince 2019 do 30. září 2020,
kdy si připomínáme svátek sv. Jeronýma, překladatele Písma vatého.
Letos uplyne 1600 let od jeho úmrtí.
Tento rok nás může motivovat
k prohloubení našeho vztahu k Písmu vatému.
Berme častěji do rukou Bibli, čtěme a rozjímejme.
Inspirací nám může opět být
sv. Antonín Paduánský.

Říká se, že když mluvil sv. Antonín k veřejnosti
v přítomnosti papeže Řehoře IX.
a ten viděl ohromující účinky jeho kázání,
nazval ho „archou svatého Písma“.
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
20.–22. 3. 2020 povede P. Adam Rucki,
biskupský vikář pro péči o duchovní povolání
v ostravsko-opavské diecézi.

Téma: Život z eucharistie
Místo konání: Poutní a exerciční dům Stojanov na Velehradě
Možnosti přihlášení:
•
•
•
•

Online na www.stojanov.cz
Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, Velehrad, 687 06
Telefon: 572 571 420
Mobil: 733 741 896

Výbor Matice svatoantonínské vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU,
která se koná

v neděli 19. dubna 2020
v Ostrožské

Lhotě.

Program:

15.00 mše sv. v kostele sv. Jakuba
Staršího v Ostrožské Lhotě,
slouží P. František Král,
farář a děkan ve Vsetíně
Následuje:
Foto: M. Pospíšil
modlitba u hrobu P. A. Šuránka
jednání valné hromady v Pastoračním domě P. A. Šuránka,
diskuse, občerstvení

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020
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Společenství vdov a vdovců

srdečně zve nejen své členy a příznivce na

POUŤ NA SVATÝ ANTONÍNEK
v sobotu 23. 5. 2020.
Program:

9.30 modlitba růžence
10.00 mše svatá, slouží Mons. Josef Nuzík,
pomocný biskup olomoucký
11.30 svědectví
12.00 oběd
14.00 ženský pěvecký sbor Pútnice z Blatnice
K obědu je možné si zakoupit párky a bude
nabídnuta káva, čaj a něco dobrého k zakousnutí.

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
ÚNOR 2020
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Matice svatoantonínská ve spolupráci s CK Miklas Tour pořádají poutní zájezd

PO STOPÁCH SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO.

Termín:
Cena:

6.–11. 9. 2020
6000 Kč 			

Kód zájezdu: 06090

Program zájezdu:
1. den (neděle): Odjezd odpoledne v 18 hod. z Blatnice pod Svatým Antonínkem přes
Mikulov, Vídeň, Graz a hraniční přechod Tarvisio do Itálie pouze s bezpečnostními
a hygienickými přestávkami.
2. den (pondělí): Camposampiero – místo smrti sv. Antonína Klášter dell´Arcello, kostel sv. Petra, oratoř Madonna della Salute. Padova – prohlídka baziliky sv.
Antonína Paduánského, mše svatá. Prohlídka baziliky sv. Justiny. Kapucín sv. Leopold Mandič – kostel, muzeum. Odjezd na ubytování k Forli. Ubytování v 3* hotelu,
dvoulůžkové pokoje.
3. den (úterý): Snídaně. Forli – poblíž klášter sv. Pavla v Montepaolo – kázání sv.
Antonína při kněžském svěcení. Rimini – kázání rybám v ústí řeky Marecchie. San
Marino na Monte Titano (755m) – městský stát, nejstarší demokracie, prohlídka –
neoklasicistní bazilika, mše svatá, vládní budova, tři pevnosti, nákup likérů. Odjezd
na nocleh.
4. den (středa): Snídaně. Odjezd do Assisi. Celodenní prohlídka – bazilika sv. Františka, mše svatá. Bazilika svaté Kláry, katedrála sv. Rufina, Nový kostel, kostel P. Marie
sopra Minerva, kostel sv. Damiána, kostel sv. Petra, kostel S. Maria Maggiore. Nocleh.
5. den (čtvrtek): Snídaně. Odjezd do Florencie – celodenní prohlídka. Duomo (katedrála), baptisterium, sv. Vavřinec, Santa Maria della Novela (dominikáni), kostel sv.
Kříže (františkáni) – mše svatá, kostel sv. Miniata (patron Florencie), galerie Uffizi.
Večerní návrat.
6. den (pátek): Kolem poledne příjezd do Blatnice

Změna programu vyhrazena.
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 3x nocleh se snídaní, 2lůžkové pokoje (3* hotely),
poplatek za vjezdy do Assisi, Florencie, pojištění léčebných výloh včetně storna zájezdu, pojištění proti úpadku CK, průvodce. Kněz, denně mše svatá.
Cena nezahrnuje:
Vstupy a kapesné 60–100 EUR, možnost večeří v restauraci, jedna za 11 eur.
• Případné další nástupní místo bude zváženo dle seznamu přihlášených.
• Veškerá přihlašovací agenda se koná přes CK Miklas Tour.
• Cestovní kancelář Miklas, Prostějov, Pešinova 21, tel. 736 631 736, 582 338 411
• Přihláška je ke stažení na: www.miklastour.cz, www.antoninek.cz
Případné dotazy ze strany Matice svatoantonínské na tel:
739 617 124 Marie Špirudová, 731 402 196 Alena Skřenková

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2020
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Matice svatoantonínská ve spolupráci s CK Miklas Tour pořádají

Sv. Antonínek

POUTNÍ ZÁJEZD

PO STOPÁCH
sv. Antonína Paduánského
6. - 11. září 2020

Cena: 6000 Kč

Padova

V letošním roce je tomu přesně 350 let,
co byla poprvé na Svatém Antonínku sloužena mše svatá
ke cti sv. Antonína Paduánského.
Velmi brzy si na kopec našli cestu lidé z okolních vesnic,
ale i vzdálenějších míst a začala se krajem šířit ke světci úcta.
Skrze něho předkládali Bohu své radosti i těžkosti.
Pojďme sv. Antonínu poděkovat za ta staletí,
kdy vyprošoval ochranu pro pole, dospělé i děti.
Vyprosit si Boží požehnání, do rodin lásku vroucí,
živou víru pro Slovácko na léta budoucí.

Forli
Rimini

San Marino
Assisi

Snahou je
naplnit autobus nejprve lidmi
z našeho kraje a okolí.
Pokud se tak nestane

do konce března 2020,

nabídne CK možnost přihlášení
široké veřejnosti
Program pouti
na předešlém listu.
Florencie

www.antoninek.cz

