Poutník
Svatoantonínský
Ročník 12

Občasník Matice svatoantonínské

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

č. 37		

Z HLAVNÍ POUTI

Foto: Petr Mazanec

3

duchovní slovo

DUchovní slovo
Na okraji malé vesnice se opravovala kaplička. Pokrývač byl zrovna na
střeše, když se přišel podívat i pan
farář. V dálce se začal ozývat hlas
kostelního zvonu – polední Anděl
Páně. Pokrývač najednou přestal
pracovat, sundal kšiltovku a zadíval
se do dálky. Poté, co dozněly zvony, pokrývač zase nasadil kšiltovku
a začal pracovat. Pan farář se ptá:
„Nevěděl jsem, že jste věřící?“ „Ne,
nejsem“, říká pokrývač, „ale vždycky, když začnou znít zvony, přestanu
pracovat. I já si chci odpočinout.“
Také my dnes, přítomní zde na tomto
svatém místě na Blatnické hoře, slyšeli jsme hlas zvonu a zvony slyšíme
pokaždé, když se v kostele chystá
slavení eucharistie. Ty zvony nás
vybízejí k uvědomění si, že začne
„něco“ velkého, mimořádného. „Něco“ k čemu jsme zváni, co nás sice přesahuje, ale zároveň naplňuje.
Přišli jsme dnes, milí poutníci, abychom si aspoň na chvíli odpočinuli. Ne, to
rozhodně nemá být žádné lenošení, nicnedělání. Slyšíme totiž Pánovo jasné
pozvání: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vám
dám odpočinek, já vás občerstvím.“ Ano, přišli jsme, abychom si odpočinuli,
posílili ve víře, povzbudili k dalšímu konání dobra.
V tomto týdnu v pátek jsme v církvi prožívali nádhernou slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Hlavním ukazatelem celé slavnosti je pravda, že proto
přišel Boží Syn na zem, aby ukázal, že Bůh je Láska, že má své srdce otevřené pro každého člověka. Ale zároveň je ona slavnost velkou pobídkou
k otázce – a je srdce otevřené i u člověka? U Tebe, u mne? Jak na tom skutečně jsme? Nepodlehli jsme jako věřící v Krista ospalosti, průměrnosti? Nebereme Desatero či církevní přikázání jen jako botu, která hodně tlačí?
To, že jsme tady, je svědectvím, že víme, komu jsme uvěřili. Ano, tak vyslovujeme se sv. apoštolem Pavlem. I my Ho známe, víme, že On jediný má
slova věčného života, že On je cesta, pravda a život. On je Ten, který se na
nás dívá, který se dívá do našeho nitra. Je to tak, vždyť pravá podstata člověka nespočívá v jeho zevnějšku, kráse nebo síle, ale v nitru, v srdci.
V 1. Samuelově knize je o tom řeč: Člověk se dívá na to, co má před očima,
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Hospodin však hledí na srdce. A velký učitel sv. Augustin tuto skutečnost
vyjádří slovy: „Nepokojné je lidské srdce, dokud nespočine v Tobě, Bože.“
Pravdou je, že horečná činnost a tempo života zachvátily naše rodiny, společnost, každého člověka. Jak naléhavě si potřebujeme odpočinout, nabrat
dech! Proto jsme tady u sv. Antonínka, aby se každý z nás přesvědčil, že Bůh
je, že jde životem s námi, že mu na nás záleží. Že chce pro člověka jen to
nejlepší. Chce člověka schovat do své otcovské náruče plné něhy, odpuštění
a milosrdenství.
Vzpomeňme na epizodu z evangelia, když si Pán bere na horu Petra, Jakuba a Jana a On je před jejich zraky proměněn, ukáže se jim v moci a slávě.
Tehdy Petr řekl: „Pane, je dobře, že jsme tady.“ Ano, milí poutníci, bratři
a sestry, je dobře, že jsme tady: Je dobře, že odpočíváme u Pánových nohou,
že mu nasloucháme, že Ho chceme přijmout do svého srdce. A to nejen dnes,
ale vždycky, když jsme účastni slavení mše svaté. Pán je nám tak blízko,.
U Něho hledejme odpočinek a můžeme si být jisti, že nikdy nebudeme duchovně hladovět, nebudeme nikdy strádat. Nebudeme nikdy bloudit, nebudeme nikdy sami. On sám nás o tom ujišťuje: „Já jsem s vámi po všechny dny
až do konce světa.“ Amen.

Z kázání P. Jiřího Kupky, vicerektora Kněžského semináře v Olomouci, při
Hlavní pouti na Blatnické hoře 13.6.2010.

Moudrá slova

BŮH JE PŘÍTELEM TICHA

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE TICHO. Lidé, kteří milují
modlitbu, milují ticho. Nemůžeme se přenést do Boží
přítomnosti, pokud se nepřinutíme přenést se do vnějšího a vnitřního ticha. Musíme si navyknout ztišit se,
ztišit myšlení, oči, jazyk, ducha. Bůh je přítelem ticha.
Boha musíme najít, nikdy ho však nenajdeme v hlučné činorodosti a v rozptylujícím spěchu. Podívejte se
na přírodu, v jakém hlubém tichu roste strom, květina, tráva, jak tiše vycházejí a zapadají hvězdy, měsíc,
slunce.
Čím více dostaneme v tichu modlitby, tím více můžeme svým činným životem rozdávat. Ticho dává nový úhel našemu pohledu
na všechno. Potřebujeme ticho, abychom se dotkli srdcí. Není důležité, co říkáme my, důležité je, co říká Bůh nám a co chce říci našim prostřednictvím.
V tichu na nás čeká Ježíš. V tichu nám bude poslouchat. V tichu bude mluvit
k našim srdcím a my budeme vnímat jeho slova.
Matka Tereza
Blahoslavená Matka Tereza se narodila před 100 lety, 27. srpna 1910.

článek z internetu
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Svědectví o pomoci sv. Antonína
O mé zkušenosti se svatým Antonínem
Mám velmi ráda útlou knížečku, kterou jistě ke slávě Boží sepsala italská
učitelka literatury Lia Cerrito. V příběhu nazvaném Špatná adresa píše o
svatém Josefovi, Antonínovi a Františkovi, jak v rajské zahradě diskutují o
modlitbě. Svatého Josefa trápí, že se na něj lidé obracejí v modlitbě asi dvěstěkrát častěji než na svatého Františka. „Nic si z toho nedělej, milý Josefe,"
chlácholí ho svatý Antonín. „Mně pošlou třináct Otčenášů pokaždé, když
něco ztratí, a protože toho ztrácejí hodně, dostanu jich nakonec ještě víc než
ty..."
Připadalo mi úsměvné obracet se s prosbou o pomoc, kdykoliv jsem něco
nemohla najít, na svatého Antonína, patrona (mimo jiné) ztracených věcí.
Sama pro sebe jsem si tento „úkon" zařadila někam mezi pověry a lidovou
zbožnost. Taky jsem si, poučena mnohým vyučováním, že Bůh není automat,
do něhož se vloží mince v podobě modlitby a vypadne vyslyšená prosba,
myslela totéž i o svatém Antonínovi...
Z uvedených důvodů jsem za svůj roztržitý život přišla o hodně věcí… Pak
jsem to ale jednou zkusila a od té doby jsou moje zkušenosti se svatým Antonínem takové, že mě zatím ani jednou nenechal v bryndě. Po každé jeho pomoci, ať už šlo o ztracenou peněženku, doklady, klíče, služební mobil a další
věci (se kterými jsem se po předchozím usilovném a neúspěšném pátrání už
rozloučila), jsem byla přesvědčena, že mám do smrti „vybráno".
Před pár měsíci, kdy mi tento svatý muž opět pomohl, jsem ale najednou
(někde uvnitř) slyšela: Proč prosíš stále o hmotné věci? Nic důležitějšího pro
tebe není? - Úplně mi zatrnulo. Jak to, že mě to nenapadlo? Když mi dává
nalézt ztracené „blbosti", proč by nemohl pomoci nalézt i velké věci - lásku,
naději, důvěru, a další...
Začátkem srpna jsem s kamarádkou vyrazila na kole ke Kohútku pro vodu.
Vracely jsem se až za soumraku, protože jsme v Lužicích ještě chtěly navštívit bývalou třídní. Až u hodonínské Hypernovy jsem zjistila, že mi v košíku
chybí nová bunda s mobilem v kapse. Tu bundu mi koupil manžel a dost mi
na ní záleželo. Okamžitě jsem se otočila a spěchala ji hledat. Kamarádka za
mnou ještě volala, ať počkám, že vezme auto, ale já měla obavy, aby někdo
moje věci nenašel dřív, než se s autem vymotáme z města... Když jsem se blížila k Lužicím, vzpomněla jsem si na sv. Antonína a začala „bušit na dveře".
Zase jsem slyšela onen známý „vnitřní" hlas - „A co chceš víc? Toto, nebo
oč jsi prosila dřív? - Obojí!!! volala jsem v duchu, ale bez odezvy... Po chvíli
vnitřního boje jsem se rozhodla pro druhou možnost. Vrátil se mi pokoj a já
- studánka
smířená se ztrátou bundy i mobilu seAntonínek
vracela domů.
Před Lužicemi na mě
Foto: Lenka
už ale z auta troubila kamarádka: „Kdybys
chvíliFojtíková
počkala," volala, „mohla
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sis ušetřit cestu!" Chvíli po mém úprku jí totiž zavolala známá, s níž jsme se
na Kohútku potkaly, jestli nám náhodou něco nechybí... Cyklistická bunda
i s mobilem na mě pak čekaly v hodonínské Oáze u postižených...
A nejčerstvější zkušenost: něco jsem slíbila napsat, ale nemohla jsem najít
diktafon, kde jsem měla slíbenou věc nahranou. Asi to tak mělo být, uklidnila jsem se, ale nesplněný slib mi nedával pokoje. „Svatý Antoníne!" volala
jsem doma cestou do prádelny. Když jsem přišla k pračce, abych pověsila
prádlo, poznala jsem, že Antonín moji prosbu opět vyslyšel. Diktafon, dočista vypraný, se na mě usmíval přes okýnko pračky... Podotýkám, že jsem
všechny věci před praním prohlížela (jako vždy), aby se mi filtr neucpal
drobnými mincemi nebo rozmočenými papírovými kapesníky. Když jsem se
pak pokoušela přístroj zprovoznit fénováním, zjistila jsem, že všechny cenné
nahrávky se mi vypraly spolu s prádlem. A tak jsem si řekla podruhé - asi to
tak mělo být... Sedla jsem si k počítači, abych napsala omluvný mail, když
jsem na ploše zahlédla ikonku s potřebnou nahrávkou. Jenom ta jediná tam
byla, nic jiného... Je asi zbytečné říkat, že si nepamatuji, že bych si z diktafonu něco dávala do počítače...
Jednou bych moc ráda řekla svědectví i o těch nalezených „nehmotných"
věcech, o které jsem prosila, ale asi se mnou budete souhlasit, že nalezená
peněženka či řidičák je mnohem průkaznější než třeba nalezená láska. Nicméně, i když se mi to zdá troufalé, se začínám těšit, že i to jednou budu moci
učinit...

Kateřina Jagošová, Hodonín
převzato z internetu

Důvěrnost
(k zamyšlení)
Boží důvěrnost začíná a končí důvěrou. Velmi obdivuji člověka, který se
svěřuje Bohu. O něm jsem řekl: Nezakolísá, bude navždy pevně kráčet.
Chtěl bych vám říct: zkuste to.
Jinak větší radosti nedosáhnete!
Život s Bohem se stane rájem, neustálou modlitbou, důvěrností.
Zkuste se modlit:
“Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli,
Bože můj, má skálo, utíkám se k Tobě,
štíte můj a skálo spásy, nedobytný hrade!”
(Ž 18, 2-3)
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Z valné hromady
Zpráva o činnosti Matice svatoantonínské
za období od poslední valné hromady,
která se konala 31. 5. 2009.
Vážení členové Matice svatoantonínské,
ctitelé svatého Antonína, milí hosté.
Všechny Vás zde u svatého Antonínka vítám. Je to už jeden celý rok, co
jsem ve funkci předsedkyně Matice a chci Vám poděkovat za to, že jste mě
podpořili modlitbou i slovem v mých začátcích.
Před rokem navštívil naši zem Svatý otec Benedikt XVI. V Brně před
modlitbou Anděl Páně řekl: Morava je země bohatá na mariánská poutní
místa, které zástupy věřících navštěvují během celého roku. I když nejsme
mariánské poutní místo, určitě to platí i o svatém Antonínku na Blatnické
hoře. Putuje sem stále více lidí a za to děkujeme Pánu. Musíme zde udržovat duchovní dědictví našich předků, aby bylo zachováno a také odpovídalo
potřebám dnešní doby.
V mé zprávě se dovíte, co se tady za poslední rok podařilo. Ti, kdo pozorně četli Poutníka, který je od lednového čísla bohatší o barevné provedení,
měli možnost se s činností zde průběžně seznamovat. Na fotkách je zobrazena část stavebního dění, jednak vnitřní oprava kaple s novou dlažbou,
obětní stůl, posvěcený p. biskupem Josefem Hrdličkou, nové vstupní dveře,
chodníky kolem kaple a jistě hodně další náročné práce, která mnohdy není
ani vidět. Dík patří všem, kteří neúnavně pracují pro toto poutní místo.
30. května minulého roku se uskutečnilo setkání ctitelů a přátel P. Ant.
Šuránka v Pastoračním domě v Ostrožské Lhotě spojené s návštěvou hrobu
P. Šuránka, kde jsme se společně modlili. Setkání pokračovalo křížovou cestou, mší svatou a májovou pobožností zde v kapli.
Ve spolupráci s farností Blatnice na začátku poutní sezóny se konal koncert bratří Ebenů. Určitě přilákal i některé, kteří sem připutovali poprvé.
Doufejme, že ne naposledy.
Začátkem července byla velkou poctou pro Antonínek návštěva všech
biskupů Čech a Moravy, kteří zde společně slavili mši svatou za přítomnosti
velkého počtu věřících.
Koncem srpna, jako každoročně, jsme uspořádali poutní zájezd do Králík,
na Horu Matky Boží, se zastávkou v Koclířově u Svitav. Čtyři plné autobusy
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svědčí o tom, že o tyto poutní zájezdy, jak ze strany členů Matice,tak i jejich
příznivců, je zájem.
Srpnovou děkovnou mši svatou, kterou celebroval P. Roman Musil –
misionář působící na Haiti, přenášela přímým přenosem televize NOE. Odpoledne se uskutečnila velmi zajímavá beseda o jeho práci misionáře.
O misijní neděli 18.října se konal koncert Renáty Novákové, která působila půl roku na Haiti. Tento koncert byl uspořádán na podporu projektu
VODA PRO HAITI. Děkujeme všem, kteří připravili program, a také těm,
kteří se koncertu zúčastnili a přispěli finančním darem.
Při příležitosti 27. výročí úmrtí P.A. Šuránka se konala v Ostrožské Lhotě
již tradiční bohoslužba za kněze a kněžská povolání. Mši svatou celebroval
arcibiskup Jan Graubner za spoluúčasti několika kněží. Služebníku Božímu
P. A. Šuránkovi děkujeme za vznik Matice svatoantonínské. Našim úkolem
je stále jeho osobnost připomínat, prosit ho o přímluvu a pomoc. Můžeme
se k němu utíkat ve všech svých potřebách. Proces blahořečení, který stále
probíhá, se nám zdá možná už dost dlouhý. Buďme však trpěliví. Stát se
světcem církve potřebuje čas. Pomohlo by také svědectví těch, kteří byli na
jeho přímluvu vyslyšeni.
Na počátku postní doby se konala v poutním domě Stojanov na Velehradě
duchovní obnova s Mons. Vojtěchem Šímou. Obnovy se účastnilo 54 členů
i nečlenů Matice. Všem se duchovní obnova velice líbila.
Od února 2009 každé první úterý v měsíci v 15 hodin zde v kapli je sloužena mše svatá a modlí se za kněze a kněžská povolání. Na tyto mše svaté
jste srdečně zváni. Ukažme, že to není jen záležitost kněží, ale především
i nás věřících, abychom posílili kněze v jejich službě.
I letos členky výboru navštívily důvěrníky v jednotlivých obcích, upřesnily počty členů a podaly jim potřebné informace.
Naše členská základna k 30. 5. 2010 čítá celkem 794 členů z 30ti farností
a 27 členů z jiných farností přihlášených na poutích. V řadách členů Matice
jsou zastoupeni i kněží z některých farností. Členskou základnu se podařilo
rozšířit o farnosti Lipov, Kněždub a Uherský Brod.
O dění Matice máte možnost se dozvědět i na internetové adrese
www.antonínek.cz a v časopise Krajem svatého Antonínka.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na rozvoji našeho poutního místa. Jménem nás všech děkuji Otci Zdeňku
Stodůlkovi za jeho neúnavnou práci zde na Antonínku.
Ať Pán všem požehná. Svatý Antoníne, vyprošuj svému dílu na Blatnické
hoře Boží požehnání.

Marie Špirudová, předsedkyně výboru
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zpráva o hospodaření
výkaz o hospodaření za rok 2009
Výnosy
Vstupenky koncert
		
Úroky z vkladů
		
Dotace JMK na koncert
		
Dary
		
Členské příspěvky
Celkem		

136 350,00
2 875,00
40 000,00
164 417,00
84 930,00
428 572,00

náklady Režijní výdaje
		
Koncert
Celkem		

8 630,00
124 689,00
133 319,00

Hospodářský výsledek

295 253,00

Poznámky:
• v darech jsou společně uvedeny dary členů Matice svatoantonínské, dary
fyzických osob a dary právnických osob
•		 časopis Poutník financovali členové Matice svatoantonínské. Rozdíl mezi
náklady na časopis a vybranou úhradou od členů je zúčtován na účtu
darů.

		 rozvaha za rok 2009
aktiva	
Pokladna
Banka
Pohledávky
Celkem

23 909,00
740 053,10
0,00
763 962,10

	pasiva
Majetek
468 709,10
Závazky
0,00
Hosp. výsledek 295 253,10
Celkem
763 962,10

Poznámky:
•		 majetek se v roce 2009 zvýšil o 373 173. Majetek je krytý penězi v pokladně a v bance.
V Blatnici pod Sv. Ant. 31.3.2010 , vypracoval: Ing. Michal Cáb
Stav účtu k 31.12. 2009 		
Zůstatek pokl. hotovosti:
23 909,00
Zůstatek na bankov. účtu: 740 053,10
Zpracoval: Ing. Michal Cáb,		
v Blatnici pod Sv. Ant. 31. 3. 2010

Stav účtu k 1. 5. 2010
Pokl. hotovost		 4 669,00
Bankov. účet
698 064,48
30. 5. 2010 Věra Staňková
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Plán práce
Matice svatoantonínské na příští období
•		Budeme i nadále pomáhat při budování tohoto poutního místa a při organizování poutí
•		Letošní poutní zájezd se uskuteční 8. srpna do Křtin a Salesiáského střediska v Brně Žabovřeskách
•		I nadále budeme vydávat občasník Poutník svatoantonínský
•		Oslovíme farnosti, kde ještě není členská základna Matice svatoant.
za účelem získání nových členů
•		Budeme se podílet se na pořádání koncertů a přednášek s křesťanskou
tématikou
•		Dle potřeby budeme dodávat materiály na internetové stránky a do
časopisu Krajem svatého Antonínka
•		Poutní sezónu zakončíme Dušičkovou poutí s pobožností křížové cesty
30. října
•		Budeme pokračovat při organizování setkání ctitelů a přátel P. Antonína
Šuránka v Pastoračním domě v Ostrožské Lhotě s návštěvou jeho hrobu
•		Modlitbou budeme usilovat o blahořečení služebníka Božího P. Antonína
Šuránka; především v postní době organizovat pobožnosti jeho Křížové
cesty
•		Rozšiřovat novenu P. Šuránka za uzdravení
•		V Poutníku zavedeme rubriku blahopřání k významným životním
jubileím našich členů
•		Ve dnech 11. - 13. března uspořádáme postní duchovní obnovu na
Velehradě
•		Postupně během roku navštívíme důvěrníky v jednotlivých obcích
•		Pouť Matice s valnou hromadou se uskuteční 29. května 2011
Miloš Fojtík
jednatel výboru
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Stalo se již tradicí projevit uznání lidem, kteří se zasloužili a stále pracují
a usilují o zvelebení poutního místa Svatý Antonínek nad Blatnicí plněním
odkazu P. Antonína Šuránka.
Od roku 2008 římskokatolická farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem
a Matice svatoantonínská uděluje na Hlavní pouti ke cti svatého Antonína na
Svatém Antonínku

BÍLOU RŮŽI
P. ANTONÍNA ŠURÁNKA, SLUŽEBNÍKA BOŽÍHO
Dne 15. června 2008
při žehnání nového liturgického prostoru na Svatém Antonínku
JAROSLAVU TRNĚNÉMU
In memoriam
Za obětavou práci pro poutní místo Svatý Antonínek
v letech nesvobody ve funkci strážce kaple
a za uchování odkazu svatého Antonína do dnešních dnů.
JOSEFU BOGAROVI
z Blatnice pod Svatým Antonínkem
Za obětavou práci pro poutní místo Svatý Antonínek
v letech nesvobody ve funkci strážce kaple
a za uchování odkazu svatého Antonína do dnešních dnů.
SLAVOMÍRU BUDAŘOVI
z Blatnice pod Svatým Antonínkem
Za obětavou práci pro poutní místo Svatý Antonínek
v letech nesvobody ve funkci strážce kaple
a za uchování odkazu svatého Antonína do dnešních dnů.
ŠTĚPÁNU VAŠÍČKOVI
z Blatnice pod Svatým Antonínkem
Za obětavou práci pro poutní místo Svatý Antonínek
v letech nesvobody ve funkci strážce kaple
a za uchování odkazu svatého Antonína do dnešních dnů.
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FRANTIŠKU ŽAJDLÍKOVI
In memoriam
Za obětavou práci pro poutní místo Svatý Antonínek
v letech nesvobody ve funkci strážce kaple
a za uchování odkazu svatého Antonína do dnešních dnů.
JOSEFU KUŘINOVI
z Blatnice pod Svatým Antonínkem
Za obětavou práci pro poutní místo Svatý Antonínek
při stavbě nového liturgického prostoru.
Dne 14. června 2009
STANISLAVU BUDAŘOVI
In memoriam
Za obětavou práci pro poutní místo Svatý Antonínek
ve výboru obnovené Matice svatoantonínské
a za uchování odkazu svatého Antonína do dnešních dnů.
OLDŘICHU GRAUBNEROVI
ze Strážnice
Za obětavou práci pro poutní místo Svatý Antonínek
ve funkci předsedy obnovené Matice svatoantonínské
a za uchování odkazu svatého Antonína do dnešních dnů.
Dne 13. června 2010
Ing. ANTONÍNU MALŮŠKOVI
z Ostrožské Lhoty
Za obětavou práci pro poutní místo Svatý Antonínek
Podílel se na obnovení činnosti Matice svatoantonínské, byl jeden z hlavních
organizátorů sympozia - Život a dílo P. Šuránka a také se podílel na vydání
Sborníku přednášek sympozia. Organizoval Dny P. Šuránka při příležitosti
jeho životních jubileí.
Sesbíral materiály a z nich sestavil výstavu o životě a díle P. Šuránka, která
je trvale umístněna v Pastoračním domě P. Šuránka v Ostrožské Lhotě. Spolupodílel se na budování knihovny z vydaných děl P. Šuránka. Přispíval do
občasníku Poutník svatoantonínský.
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ZDEŇCE MITÁČKOVÉ
In memoriam
Za obětavou práci pro poutní místo Svatý Antonínek
v obnovené Matici svatoantonínské a za uchování odkazu svatého Antonína
do dnešních dnů.
„Jako bílá růže, celému okolí vykvétá na Blatnické hoře, růže vonná, vydechující osvěžení a požehnání, jeví se našemu lidu bílá kaple nad Blatnicí.
Ta kaple zve k sobě vytrvale všechny bratry a sestry naší milé vlasti. Poslechněme staré lidové písně Antonínek milý volá každou chvíli a přijděme se na
posvátný kopec osvěžit – třeba každoročně – znova a znova. A vždy budeme
radostně uvítáni.“
z kroniky P. Antonín Šuránek
					
Poutní a poznávací zájezd 7. srpna - Křtiny
a Saleziánské středisko Brno - Žabovřesky
Tři autobusy poutníků, od Nivnice, přes Boršice, Ostrožskou Lhotu, Blatnici, Veselí, Kozojídky, Strážnici až po Vacenovice přivítal křtinský pan farář
P. Jan Peňáz. Mši sv. slavil P. Stodůlka, koncelebroval P. František Lízna
SI, což bylo pro všechny poutníky příjemným překvapením. Po mši sv. nás
P. Peňáz seznámil s historií poutního místa a jeho silným mariánským kultem, který zviditelňuje kamenná socha milostné P. Marie s Ježíškem. Právem
je nazýváno Perla Moravy.

Po prohlídce nádherného poutního areálu, pobožnosti křížové cesty a milým pohoštěním na faře, kde jsme si také prohlédli zajímavý betlém, jsme
pokračovali do Brna, k saleziánům do Žabovřesk. Opět přivítáni duchovním
spráncem P. Daňkem, seznámeni s historií a bohatou činností centra, prohlídka. Po prosebné a děkovné pobožnosti, kterou vedl P. Stodůlka, návrat
domů.
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Děkovnou dožínkovou pouť slavil spolu s velkým počtem věřících Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. Mezi poutníky z okolí
byli i krojovaní ze Slovenska od Trnavy, a ze západočeské Plzně. Úžasná
výzdoba liturgického prostoru i přinášených obětních darů předčila očekávání.V oznamech po mši sv. upozornil P. Stodůlka na možnost přispět do
zvláštní pokladničky na povodněmi zasažené oblasti, zmínil, že jedna z nich,
Heřmanice, navštívil a pojede tam i se skupinou dobrovolníků pomáhat.
Postní duchovní obnova pro členy i příznivce Matice se uskuteční opět na Velehradě ve dnech 11. - 13. března 2011 s Mons. Vojtěchem
Šímou, který se nám věnoval i v tomto roce 2010. Přesné informace v příštím
č. Poutníka
Důvěrníci nahlaste své zemřelé členy (v minulém roce) do 15. října
2010 na č. mob.: 606 172 256. Současně Vás prosíme, abyste své členy
poznámkami nebo osobně upozorňovali na všechny akce, které výbor Matice připravuje (zájezd, poutě, duch. obnova, koncert).
Také poproste svého duch. správce o zařazení pozvánky do farních
oznamů.
Mše sv. za kněžská a řeholní povolání bude slavena ve
farním kostele sv. Jakuba v Ostrožské Lhotě 29. října 2010 při příležitosti
28. výročí úmrtí služebníka Božího P. Antonína Šuránka.
Pozvánka na Dušičkovou pouť - 30. 10. 2010, mš. svatá
v 16.00 hod. Slaví P. Jan Můčka, děkan Valašské Klobouky.
Po mši svaté světelný průvod a pobožnost křížové cesty.
Vychází jako občasník .
O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
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