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Vážení členové Matice svatoantonínské,
čtenáři Poutníka svatoantonínského
I když máme par měsíců za sebou, chci vás co nejsrdečněji v tomto novém
roce pozdravit. Popřát všem v této těžké době hlavně zdraví, Boží požehnání
a vše dobré. Kdo by si kdy pomyslel, že nás potká tak zvláštní doba, kdy jsme
byli odříznuti od mše svaté a přijmout Tělo Páně bylo to nejdůležitější z každého dne. Musíme důvěřovat Pánu, že se toho zase dočkáme a budeme žít
plnohodnotný život s našim Pánem Ježíšem Kristem. Doufám, že než Poutník dostanete do rukou, bude situace příznivější.
Chtěla bych se ještě vrátit do doby
vánoční, kdy velké množství lidí navštívilo kapli na Svatém Antonínku.
Od štědrého dne až do Hromnic si
mohli prohlédnout pěkný betlém.
V těchto krásných jesličkách bylo
tolik zvláštních darů pro Ježíška.
Kromě ovoce, zeleniny a kopy vajec
také plech buchtiček, chléb, vdolečky, vánočka, džbánky, hrnek s medem, nůše rohlíků… Také stromy
v betlémě byly udělány tak perfektně,
že jste na ně hleděli s úžasem. Modrá
obloha posetá hvězdami vše tajemně
dokreslovala.
Do nové podoby betléma se před pár
lety pustily paní Marie Perutková z
Blatnice (ta se mimo jiné už léta stará
o zahrádku u kaple) a Alka Skřenková ze Lhoty. Miniatury pečiva nedělala jen Alka, jak jsem si původně myslela, ale byly vytvořeny pod odborným
dohledem a šikovnýma rukama cukrářky Veroniky Budařové ze Lhoty.
Díky za starost o kapli, a to nejen o Vánocích. Rovněž před Velikonocemi
byla nazdobena perfektně velikonočně. Dík za všechny nápady a snahy mít
kapli stále přitažlivou.
Jak vidět, evangelizovat se dá i kreativitou!
Co bude dál, jak plánovat další činnost Matice?
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V každém případě musíme respektovat nařízení vlády.
Když by situace dovolila, Pouť Matice svatoantonínské by byla v neděli
30. května v 15.00. Celebrovat by ji měl novokněz P. Vojtěch Radoch, kaplan
ve Valašských Kloboukách (rodák z Ostrožské Lhoty).
POZOR! Změna oproti předešlým letům. Mše svatá bude až odpoledne!
Další mše svaté ke cti sv. Antonína Paduánského budou:
SOBOTA 12. 6. 2021 – mše svatá v 17.00.
NEDĚLE 13. 6. 2021 – mše svaté v 8.00, 9.00 a 10.30.
Zda a v jakém rozsahu poutě proběhnou, nelze v současné době s jistotou říci.
Bude potřeba se řídit aktuálními nařízeními vlády (respirátor, rozestupy…).
Je potřeba být ohleduplní k sobě navzájem. To, že nejspíš neprožijeme letošní
pouť podle našich představ, můžeme s pokorou přijmout a obětovat na konkrétní úmysl.
Nezapomínejme, že díky strážcům je kaple celoročně přístupná. Svou „malou
pouť“ si můžeme vykonat kdykoli.
Aktuální informace je vždy možné nalézt na webových stránkách antoninek.cz.
Víme, že ne každý má možnost přístupu na internet. Zkuste poprosit o vyhledání informace někoho z mladší generace.
Dále Vás chci informovat:
Výbor MS na své schůzi 5. 5. 2021 rozhodl o zvýšení ročního členského příspěvku na 250 Kč. Dosud byla minimální částka 100 Kč členský příspěvek a
50 Kč příspěvek na Poutníka. Někteří darovali více, za což děkujeme!
Matice svatoantonínská byla obnovena v roce 1996 a tehdy nastavený členský
příspěvek se dodnes nezměnil, přestože výrazně vzrostly ceny všeho kolem
nás, tak jistě pochopíte i tuto „valorizaci“. Před lety bylo padesát korun na
pokrytí nákladů na Poutníka svatoantonínského na celý rok dostatečných.
Nyní vychází tisk jediného čísla cca na 20 Kč + poštovné. Moc nám pomáhají
důvěrníci, kteří časopis roznáší. Tím se o něco sníží částka za poštovné. Když
se ale všechno sečte, na Poutníka doplácíme. Doufám, že čtení v Poutníku je
pro Vás zajímavé a přináší vám užitečné nové informace.
Za pochopení moc děkuji a věřím, že stokoruna navíc za rok vás nijak neohrozí.
S přáním požehnaných dnů
Marie Špirudová, předsedkyně
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Střípky z návštěvní knihy
Listování a pročítání zápisků za rok 2020 bylo tentokrát o něco rychlejší.
V některých měsících, kdy byla uzavřena prodejna, byla kniha pro Vaše zápisky
nepřístupná. Kaple
a kopec jako takový ale neosiřely ani náhodou.
23. 1. Tým Přístavu a Archy z Rajnochovic s vděčností a očekáváním. o. Jiří
28. 3. Při návštěvě Sv. Antonínka jsme dostali uprostřed pandemie koronaviru covid-19 nečekaný dar. Z kaple najednou vyšel správce blatnické farnosti
P. Stodůlka s Nejsvětější svátostí a žehnal slováckému lidu na všechny světové
strany. Dostali jsme tak v době, kdy je zákaz slavení mší svatých a jakéhokoli
shromažďování lidu, Boží požehnání. Dozvěděli jsme se později, že se sem
P. Stodůlka chodí modlit a prosit za zastavení pandemie každý den a poté
z této svaté hory žehná nejen Slovácku, ale celé zemi. Velké Bohu díky za to!
S velkou vděčností Lenka Fojtíková z Blatnice
S vděčností také za strážce kaple, kteří jsou zde i v těchto těžkých časech a my
tam můžeme přicházet za Pánem. Drahý svatý Antoníne, oroduj za nás! Svěřujeme tvé přímluvě Domácí hospic Antonínek. Pax et bonum Hana Brigita
Reichsfeld, OFS
5. 5. Pán Bůh zaplať za vaši službu, že můžeme vždy přijít ke Svatému Antonínku a je zde otevřeno. Manželé Vondrášovi ze Šumavy
9. 5. Děkujeme Ti Bože za nádherný den strávený zde v kruhu rodinném.
Vracím se sem po pěti letech, ale v těchto covid-dnech je zde neuvěřitelný
klid. Bože, chraň náš lid a žehnej naší vlasti.
27. 6. 1. Motorkářská pouť na Sv. Antonínku. Žehnání motorek Br. Felix Mária OFM
28. 6. Pouť bratří a sester SFŘ z Moravské Třebové s bratrem Šimonem a
otcem Šebestiánem ke Sv. Antonínku.
15. 7. S úprimnou vďakou a modlitbou i za pánov strážcov kaplnky aj paní
strážkyni kaplnky s úctou Veronika Zorka Eckert, Milanko a Maxmilián. Je
tu prenádherné nebo na zemi! Děkujeme za všetko!!!
28. 7. Motorizovaní modřičtí mužáci přijeli uctít sv. Antonína.
30. 10. Převlékla jsem Jezulátko. Marta Polehňová, Hluk
22. 12. Náš rodinný výlet za Antonínkem. Jezdíme na toto místo již 23. rokem
a je to hezká tradice. Vyprošujeme požehnání pro další rok a těšíme se na návrat na toto místo. Bohu díky za toto krásné místo. P+M+D+Z z Olomouce
(pozn. Před lety se zde rodiče 22. 12. zasnoubili a každý rok v den výročí
přijíždí děkovat a prosit.)
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Jeden hřejivý „zápis“ přišel koncem roku i na farní e-mail ze Starého Města.
Dobrý den.
Ráda bych poděkovala všem u vás, kdo se podílejí na provozu a správě kaple
na Svatém Antonínku. Je to pro nás místo, kam přijíždíme často na odpolední letní mše, kam chodíváme ve večerních hodinách pro uklidnění po namáhavém dni, kam míříme s našimi vnoučaty na prosluněnou stráň pod kaplí.
Nádherně udržované místo, spousta stromů a společenství věřících!
Včera navíc anonymní varhaník umocnil pocit Vánoc hrou na varhany.
(Děkujeme mu moc.)
Velký dík za to všechno.
Přejeme vám v roce 2021 mnoho radosti, štěstí a ZDRAVÍ!!
Už se k vám těšíme.
Slavíkovi
Nejsou jediní, kdo si to myslí.
Jen ne každý říká chválu nahlas či dokonce sedne a poděkování napíše.
Každého, kdo se na provozu a správě kaple nějakým způsobem podílí, určitě
zpráva potěší.
Poděkování si zaslouží i všichni návštěvníci, kteří se na kopci chovají slušně
a ohleduplně k místu samotnému i dalším příchozím.
ask

Poděkování důvěrnici Matice svatoantonínské
Vacenovské farní společenství prožívalo při nedělní mši svaté 4. října 2020
dvojité výročí: 90 let posvěcení kostela a 70 let slavení hodů. Svátek vybízel
farníky k vděčnosti za předané hodnoty: viditelného daru kostela a nehmatatelného, ale o to cennějšího daru víry. K díkům se přidal i pocit odpovědnosti
za vzácný odkaz předků.
Projevem Boží milosti je skutečnost, že ani proud času nezbořil most, který
současníky spojuje s předešlými generacemi. Mohou stavět své duchovní životy na pevných základech, sklízí ovoce požehnání a žijí v naději, že předají
víru potomkům.
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Členové Pastorační rady farnosti využili slavnost
k vyjádření úcty osobnosti Vacenovic – paní Ludmile Mikulčíkové. Předávaný dárek s kyticí byl
projevem vděčnosti za její 20letou službu důvěrnice Matice svatoantonínské. Se samozřejmostí sobě
vlastní navázala na odkaz své rodiny. Poutní místo
na Blatnické hoře jí přirostlo k srdci a ona cítila, že
se musí o tuto vzácnou radost podělit i s ostatními. Její zásluhou každoročně přicházejí krojovaní
zástupci farnosti, aby při děkovných poutích přinášeli obětní dary a finanční podporu na obnovu
duchovního centra Slovácka.
Ludmila Mikulčíková

Připomínka 70. výročí slavení hodů byla další příležitostí, jak projevit paní
Mikulčíkové obdiv. Celou tuto dobu s uměleckým zápalem nově tvoří, opravuje, uchovává a předává krásu místních krojů. Šířením úcty k tradicím, zvykům, které čerpají z křesťanské víry našich předků, se paní Mikulčíková stala
pro všechny, kdo znají nebo hledají svoje „kořeny“, hodnou tetičkou a mamičkou. Pro potřebné má úsměv, pochopení, vlídné slovo, ale především sílu
a odvahu k zodpovědnému jednání. Pokorou, laskavým, citlivým přístupem
a sopránovým zpěvem i ve svých 88 letech oslavuje dobrotu Boží a rozdává
získané dary životní moudrosti. Šíře jejích společenských aktivit, „praktické“
i duchovní projevy její žité víry se nedají plně zmapovat. Víme jen, že zdrojem sil paní Mikulčíkové je láska k bližnímu a důvěra v pomoc Boží.
Místní společenství Matice svatoantonínské prosí: ať zakouší lásku své
široké rodiny, ať ji provází ochrana Panny Marie a pomoc sv. Antoníčka, aby
mohla i nadále rozdávat úsměv, projevovat lásku a šířit pokoj.
Marie Šimečková
Pochvalu si zaslouží i paní Šimečková. Za to, že ochotně převzala funkci vacenovické důvěrnice po paní Mikulčíkové. Ne vždy je výměna v jednotlivých
farnostech pro nás natolik jednoduchá a rychlá.

Stopa arcibiskupa Stojana na Antonínku
V novoročním pozdravu olomouckého arcibiskupa Jana se můžeme dočíst,
že v letošním roce bude v naší arcidiecézi věnována připomínka jednomu z
jeho předchůdců.
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Právě před sto lety byl jmenován arcibiskupem olomouckým Antonín Cyril
Stojan. Narodil se 22. 5. 1851 (170. výročí) v Beňově u Přerova a na kněze byl
vysvěcen roku 1876. Působil v Šumperku, Příboře, Veřovicích, Svébohově,
Dražovicích a jako probošt v Kroměříži. Od roku 1897 se začíná pohybovat
ve veřejném politickém životě. Nejdříve jako poslanec Moravského zemského
sněmu a poté Říšské rady. Po vzniku republiky zastával funkci poslance v Národním shromáždění československém a později se stal i senátorem.
V úřadu arcibiskupa působil velmi krátce. V lednu 1921 byl jmenován, 3. 4.
1921 se konalo biskupské svěcení, ale už 29. 9. 1924 umírá.
Přesto si v srdcích lidí našel své místo, což bylo jistě zasloužené tím, co pro
lidi, církev konal a jaký byl před samotným nástupem do úřadu. Dle slov
pamětníků si A. C. Stojan po celý život zachoval prostotu a otevřenost ke každému člověku. Pocházel z chudších poměrů, takže prostému lidu rozuměl. Ke
všem měl velmi blízko, choval se k nim jaksi „našinsky“, s otcovskou láskou,
a nejspíš díky tomu si vysloužil pojmenování „tatíček Stojan“. V Čechách, ale
především na Moravě, zvlášť v místech, která byla jeho volebním obvodem,
je řada farností, které mu vděčí za podporu při budování kostelů, far a škol.
Všeobecná pomoc různým organizacím a spolkům církevním i světským mu
nebyla cizí. Dokázal přiložit ruku k dobrému dílu a využít svých politických
konexí.
Stojan byl horlivým mariánským a cyrilometodějským ctitelem a jeho zásluhou byla hmotně a duchovně povznesena poutní místa Svatý Hostýn a Velehrad.

A. C. Stojan na Sv. Antonínku Foto z archívu Vítězslava Němečka,
pravnuka autora, pana řídícího Františka Mikloška
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Najdeme však stopu „tatíčka Stojana“ i na Svatém Antonínku, poutním místě
světce, jenž byl jeho křestním patronem?
I bez bádání ve starých spisech a pročítání knih objevíme na Antonínku jednu hmatatelnou připomínku. Stačí mít otevřené oči. Stoupneme-li si před
kapli a budeme se dívat směrem na Blatnici, spatříme kříž. Když přijdeme
blíž, uvidíme mizející nápisy. Z přední strany je napsáno: „K stému výročí
narozenin ctitele a dobrodince Svatého Antonínka arcibiskupa Dr. Ant. Cyrila
Stojana.“ A z druhé strany je vyryto: „Věnovali sv. Antonínu jeho vděční ctitelé
L. P. 1951.“
Z toho plyne, že mu nejspíš naše poutní místo a kraj nebyly cizí, když naši
předkové před 70 lety ke kulatému výročí jeho narození zbudovali poblíž
kaple kříž.
V letáku z konce čtyřicátých let minulého století se můžeme dočíst: „Kdosi
pravil Stojanovi žertem: „Pane probošte, Vy máte pořád sv. Cyrila a Metoděje, ale svého křestního patrona si jaksi málo vážíte!“ Stojan se rázně ohradil:
„Na svého patrona nezapomínám. Napřed je Matka Boží (Hostýn), potom svatí
apoštolové slovanští (Velehrad), pak přijde sv. Klimentek, jehož ostatky oni do
našich krajů s sebou přinesli (kaplička u Osvětiman) a pak svatý Antonínek,
nebeský přítel našeho lidu, hlavně naší mládeže.“
Je zde zmínka o několika velkých slavnostech, kterých se zúčastnil. Stojan,
ještě jako farář v Dražovicích, kázal v roce 1905 na Sv. Antonínku při svěcení
hlavního oltáře (světil biskup Dr. Wisnar). Dále se uvádí, že je „velký milovník a příznivec poutní kaple“.
Už coby kroměřížský probošt sloužil roku 1911 na kopci mši svatou a posvětil
prapor blatnické Omladiny. Za nejvýznamnější zmínku je označena následující: „13. června 1921 konána na kopci velká slavnost, k níž osobně se dostavil
nově zvolený arcibiskup Dr. Antonín Cyril Stojan, který zde na posvátné hoře
v krásné Boží přírodě udílel sv. biřmování.“
Pro naše předky byla jistě velká událost, když na pouť přijel biskup a mluvil
k nim. Dnes to bereme jako běžnou věc.
Ještě po desítkách let, když je v pamětní knize na Antonínku zmiňován A. C.
Stojan, je s úctou připsáno:
„…miláček Moravského Slovácka, dobrodinec Sv. Antonínka … Jeho eminence
Msgr. Dr. Antonín Cyril Stojan, svaté paměti arcibiskup olomoucký, který zde u
Sv. Antonínka udílel sv. biřmování…“
Ve Sborníku úcty sv. Antonína Paduánského v českých zemích od Antonína
Šorma z roku 1925 se dočteme pár vět, které určitě zahřejí naše srdce: „Též
jest známo, že Stojan byl každoročním poutníkem k neobyčejné úctě se těšícímu
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svatému Antoníčkovi nad Blatnicí na Moravském Slovácku. Pouti ke svému patronu nevynechal ani ve své největší hodnosti a známým spolupracovníkům*)
vždy hrdě připomínal: „V celé Evropě a na celé zeměkouli, kromě Padovy v Itálii, není poutního místa k Paduánskému Divotvůrci tak oblíbeného a tak navštěvovaného, jako jest náš svatý Antoníček nad Blatnicí.“
Text je přepsán doslovně i s onou hvězdičkou. Na konci stánky je možné objasnit její význam: *) Sděluje p. František Kuřina z Blatnice. Pravost výroku
už nejspíš nikde neověříme, ale zní krásně, ne? (V Blatnici mohou pátrat, čí
stařeček to říkali.)
Dalším malým pojítkem mezi Antonínkem a Stojanem mohou být dvě osobnosti. Architekt Klaudius Madlmayr a akademický sochař Julius Pelikán. Oba
dva své umění zúročili jak na Antonínku, tak na samotném Velehradě. Madlmayr mj. na úpravě Královské kaple ve Velehradské bazilice, kde spočívá
sarkofág s tělem A. C. Stojana, který vytvořil právě Pelikán.
Velkou stopu bezesporu zanechal Stojan v srdci P. Šuránka. Slýchal o něm od
útlého dětství, kdy byl v jeho rodné obci (O. Lhota) i Stojanovou zásluhou
postaven kostel a později škola. Stal se pro něho nedosažitelným kněžským
ideálem. Jemu připisuje zásluhy při záchraně svého kněžského povolání. Poprvé v den Stojanova pohřbu na Velehradě, po prvním ročníku studia, kdy už
Šuránek neměl v plánu se do semináře vrátit.
Druhé nejistoty nastaly o rok později. Už byl přihlášen ke studiu v Praze…
Opět se staly události, které zcela ovlivnily jeho nitro a ujistily
jej v cestě ke kněžství. Zbavil se
pochyb, že bude špatným knězem, a zcela svobodně a s radostí
se vrátil zpět do Olomouce. Později si uvědomil, že jeho osobní
„vzkříšení“ se stalo v den prvního výročí Stojanova pohřbu.
Navíc v kostele zasvěceném
sv. Antonínu, na jehož dostavbě se Stojan podílel. Když byl
v roce 1926 vysvěcen na kněze a
dal si tisknout primiční obrázky,
zdobila je Stojanova podobizna.
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Stojan ho provázel celým životem. P. Šuránek patřil ke skupině, která usilovala o Stojanovo svatořečení. Stal se jeho životopiscem a autorem bezpočtu
článků. V řadě z jeho aktivit pokračoval. Po příkladu A. C. Stojana, který
se desetiletí staral o rozkvět a obrodu poutních míst, se do podobného úsilí
pustil P. Šuránek na Svatém Antonínku. Z jeho původních velkých stavebních
plánů se na Antonínku skrze nepříznivou dobu bohužel většinu nezdařilo
naplnit.
Podařilo se mu však mnohem víc! Oživit a posvětit kopec sv. Antonína, otevřít kapli lidem a „vrátit“ Krista do svatostánku. A hlavně zaujmout lidi, kteří
se štafetu nadšení snažili předávat dalším generacím…
Cítíme-li vděk a úctu vůči P. Šuránkovi, nezapomeňme je projevit i jeho životnímu vzoru, arcibiskupu Stojanovi.
ask
Proces Stojanova svatořečení:
Přípravné práce na beatifikaci byly zahájeny v roce 1948. Diecézní fáze
byla otevřena v roce 1965 a ukončena 1985 a o dva roky později zaslána
do Říma.
V roce 1996 byla správnost procesu stvrzena a potvrzen dekret o hrdinských ctnostech služebníka Božího A. C. Stojana. V roce 2016 uznal papež
František jeho heroické ctnosti, přísluší mu titul ctihodný.

Přímluva ve společenství
Od roku 2018 působí na Svatém Antonínku společenství
Ruah. Jsme skupina věřících z různých farností, které spojuje víra a touha po nové evangelizaci. Setkáváme se k modlitbám jedenkrát za měsíc, kdy chválíme Pána Boha a přimlouváme se za celý náš milovaný kraj.
Slovo ruah pochází z hebrejštiny a překládá se jako vzduch, vítr, dech, duše,
vůně, ale také jako Boží Duch. Ve Starém zákoně se vyskytuje 378 krát. Ruah
proudí v Kristově těle jako jeho neviditelná míza. Tuto Boží milost – neviditelnou mízu si můžeme vzájemně předávat tak, jak ji Kristus předával a
předává nám ji stále dál.
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Během koronavirové krize začaly přicházet naléhavé prosby věřících za
uzdravení z covidu a mnohé další, které jsme přijímali. Během tohoto roku
se společenství rozrostlo o další zájemce o přímluvnou službu zvláště z řad
terciářů františkánů z celé republiky. Prosby a úmysly přijímáme prostřednictvím džbánu umístěného v kapli sv. Antonína, skrze františkánské webové
stránky, e-mailem a osobní cestou.
Společenství Ruah se sjednocuje v modlitbě a prosí o vyslyšení a zázraky na
přímluvu P. Antonína Šuránka, k němu se také opakovaně modlíme novénu.
Srdečně zveme členy Matice svatoantonínské a další věřící k připojení se
v osobní modlitbě k našim úmyslům. I když nebude všem známo, za jaké
konkrétní prosby se modlíme, vždy lze např. vzbudit myšlenku – za potřeby a
prosby těch, kdo přicházejí na Svatý Antonínek, kdo tam nechávají své prosby. Novénu k P. Antonínu Šuránkovi je možno začít kdykoliv a pokračovat
svým tempem. Je také možné obětovat cokoliv na společné úmysly. Přimlouvat se znamená nejen přednášet Bohu slova přímluvné modlitby, ale přinášet
mu sami sebe a všechno, co patří k našemu životu, jako „oběť živou, svatou
a Bohu milou“, jak píše sv. Pavel v listu Římanům v 12. kapitole.
Všechny zájemce srdečně zveme na online seminář, který je o síle přímluvné
modlitby. Nakonec každý se nějakým způsobem přimlouváme za své drahé a máme s přímluvou osobní zkušenost. Pojďme každý ze svého domova
společně strávit, potěšit se duchovně a dobře využít čas jednou za dva týdny
po pět večerů. Začínáme 25. 5. a končíme 20. 7. 2021, kdy se k nám večer
připojí kapucínský kněz Br. František Kroczek od sv. Josefa z Prahy a dá všem
účastníkům semináře požehnání. V případě zájmu o seminář pište na email:
brigita.reichsfeld@gmail.com nebo romana.ryskova@centrum.cz
Ať nás tedy spojuje a naplňuje Duch svatý, ať dokážeme nést břemena jedni
druhých, a tak společně kráčet cestou vykoupení.
Přikládáme svědectví Stanislava Zlámalíka, za kterého jsme se modlili.
Za společenství Ruah
Hana Brigita Reichsfeld OFS a Romana Ryšková  
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Dík za modlitby
Neustoupím, když to nevzdáš
To jsou slova, která jsem slyšela ze svého nitra – přibližně z místa, kde bije
srdce a kde má člověk svědomí – ve chvílích, když to bylo s manželem moc
špatné.
Oba jsme se nakazili covidem.
Já jsem měla lehčí průběh, jeho odvezli do nemocnice.
Paní doktorka, která ho přijímala, mi hned volala, že je ve velice kritickém
stavu, nedaří se jim okysličování, ať si zavolám ráno, jak to dopadlo. Byla
velice citlivá, jsem vděčná za její přístup. Věděla jsem, že je to špatné, ale až
tak rychlý postup jsem nečekala.
Brečela jsem, zkoušela jsem se modlit.
Šlo to ztuha, bylo mi v tu noc velice úzko. Věděla jsem, že to nesmím vzdát,
ale neustále jsem padala do depresí a temných myšlenek. Ráno mi řekli,
že manžel sice žije, ale je stále ve velice kritickém stavu. Poprosila jsem
o přímluvu své nejbližší, všechny známé, o kterých vím, že se umí modlit.
Oni prosili i za mě. Chvílemi jsem opravdu cítila jejich modlitbu, i můj
strach se umenšoval. Mám úžasné přátele.
Nicméně manželova léčba trvala dlouho.
Strávil celkem 881 hodin na plicním ventilátoru, provázen problémy různého typu.
V průběhu léčby do jeho těla museli vpravit mnoho druhů antibiotik, jak
horečky stoupaly, klesaly a zase stoupaly. Měl ventilaci na vysokém stupni,
vícekrát mu nasadili oběhovou podporu, dostal několikrát elektrický výboj
do srdíčka, protože běžné postupy nezabíraly.
Měl oboustranný zápal plic, rentgen ukazoval veliké poničení. Bylo to propojené se zánětem srdečního svalu, a na ten se umírá.
Blížil se 40. den hospitalizace.
Sestřička si vyžádala telefonní číslo, kdyby něco, protože stav se nelepšil.
V tu dobu jsme stále byli provázeni modlitbami našich přátel a dokonce
úplně neznámých, ale nádherných lidiček. Jak jinak si vysvětlit ten stav,
když jsem se cítila v bezpečí a byla jsem jakoby nesena na nějaké hladině
či v proudu. Dokonce i slovo víra se podobá slovu vír, ať už si představíme
jakýkoliv – vzdušný nebo vodní.
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Jedna sestra mě povzbuzovala slovy: „Vydrž, někdy se stává, že se to po
čtyřicítce zlomí“. A měla pravdu.
Pustili mě na ARO, modlila jsem se, povolávala jsem ho do života.
Později mi řekl, že se viděl v jakémsi šedém tunelu, pomalu odcházel. Potom jsem se na jiném konci objevila já, zářila jsem a volala na něho, ať se
vrátí. On o tom v tu chvíli ani moc nepřemýšlel, otočil se mým směrem a
vydal se za mnou.
Komplikace se po 40 dnech zmírnily a manžela pomalu začali probouzet.
Zkontrolovali mu plíce – saturace ukazovala 98 %. I tak ještě nebylo úplně
vyhráno. Dostavily se problémy jiného typu, ale už to vypadalo nadějně.
Časem ho převezli na oddělení rehabilitace, kde ho postavili na nohy.
Řešili mu spadlé špičky – to covidoví pacienti mívají, i celkovou hybnost.
Jakmile začal dělat pár kroků s chodítkem, byl po 125 dnech léčení v nemocnici propuštěn domů. Dnes k nám jezdí 2x denně sestřičky a převazují
mu dekubity (proleženiny), jezdíme na rehabilitaci s nohama, ale lepší se
to. Víme, že zotavovat se bude ještě několik měsíců.
Bůh nám stvořil i zdravotníky, bez jejichž vydatné
pomoci si to neumím představit.
Dal jim znalosti o těle, trpělivost a pevné nervy, je
to až obdivuhodné, co musí řešit a s čím se potýkají.
Ale po každém z nás chce, abychom hledali Jeho
tvář, pomoc z Jeho strany.
Touží po naší spolupráci – právě teď, v době jakéhosi celosvětového soužení.
Děkujeme Vám všem, kteří jste nás nesli na modlitbách, ať Vám to Bůh mnohonásobně vrátí.
Jana a Stanislav Zlámalíkovi
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Výkaz o hospodaření za rok 2020
Příjmy
Úroky z vkladů
Dary
Členské příspěvky
Poutník
Celkem

48 Kč
95 385 Kč
127 800 Kč
47 480 Kč
270 713 Kč

Výdaje
Výdaje na činnost
Poutník
Refundace mzdy
Celkem

40 425 Kč
47 464 Kč
166 905 Kč
254 794 Kč

Peníze
Pokladna
Banka

661 Kč
599 212 Kč

Celkem

599 873Kč

Přinášíme výkaz o hospodaření na předešlý rok.
Datum letošní valné hromady bude určen podle vhodné epidemické situace.

Pouť k svatému Antoníčkovi
Na slováckém Dolňácku je velmi oblíbená pouť k svatému Antoníčku na Blatnickou horu. Je tam kostelík zasvěcený svatému Antonínu Paduánskému, který je uctíván coby patron děvčat hledajících chlapce do manželství. Bdí prý
ovšem i nad františkány, lodníky, trosečníky, starými lidmi, nemocnými, a
hlavně – pomáhá najít ztracené věci.
Na úpatí Antonínského kopce se rozprostírají proslulé blatnické vinohrady. Je
zde také studánka s údajně zázračnou vodou, i když, každá studánka s dobrou
pramenitou vodou je sama o sobě zázrakem. Toto místo je už po staletí posvátné pro celé Moravské Slovácko a známé svými několika poutěmi v roce.
Moravští Slováci nazývají svého patrona mile a důvěrně „Antoníček“. Mnoho
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umělců, spisovatelů a hudebníků zde našlo inspiraci pro svou tvorbu. Snad
nejznámější byl a je obraz „U svatého Antonínka“ malíře Joži Uprky.
Psal se rok 1947, rok blížících se
změn ve státě i stylu života všech
lidí. Mně bylo sedm roků a nesmírně jsem se těšil, jako většina kluků
z Hluku, na pouť k Antoníčku. Nechápal jsem náboženský smysl pouti, žil jsem už několik týdnů předem
vidinou pouťových atrakcí a spousty
prodejních stánků.
Naši sousedé měli koně a nový vůz
„košíňák“ k osobní přepravě. Byl
to vlastně takový selský kočár a my
jsme ho měli s jejich Jožkou den před
poutí omašlit. Za to nám slíbili nechat jedno místo s podmínkou, že já
budu sedět babičce na klíně, protože
ostatní místa byla už zadaná. Jožka
se chválil, že bude sedět vedle taťky
a práskat bičem. Zdůraznil, že koně
bít nebude, jenom tak předvede, jak
umí tím bičem práskat. Koně prý
sami zvednou ocasy hore a celou cestu pojedou tryskem až k Antoníčku.
Celý rozradostnělý jsem to všechno
vyprávěl babičce, ta ovšem mé nadšení nesmlouvavě zchladila. Na pouť
se prý odjakživa chodí pěšky.
To dá rozum, že sám jsem jet nemohl
a celé prvotní nadšení se proměnilo
v pláč. A tak mně babička velice trpělivě vysvětlovala smysl pouti, že to
nejsou kolotoče, komedianti s medvědem a nakupování hloupostí. Je to
poděkování Pánu Bohu skrze našeho patrona svatého Antonína, za vše
dobré, co v životě máme, za odpuštění

Hlučané jedou k Antonínku

Hlučanky jdou k Antonínku
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hříchů a splnění nevyslovených přání. Abych pravdu řekl, moc jsem to nechápal.
Teprve navečer před poutí se mně v hlavě trochu rozjasnilo, co asi měla babička na mysli.
Celý Hluk se na zítřejší pouť nějak připravoval. Před chalupami se zametalo a
upravovaly se zahrádky pod okny, aby to dělalo dobrý dojem. Vždyť Hlukem
budou cestou k Antoníčkovi procházet procesí a projíždět vozy z okolních
vesnic. Pěší poutníci byli většinou z vesnic či kopanic kolem Javořiny a v Hluku se jim říkalo Podhořáci. Procesí bylo organizované jako pochodový útvar
a šlo po silnici. Vpředu šli mladí kluci a střídali se v nesení kříže, pak následovali starší šohaji a nesli korouhvičky z vlastního kostela. Za nimi důstojně
kráčíval pan farář a předříkávač zpívaných nábožných písní, které všichni
společně zpívali. Oblečení bývali ve svátečních krojích své dědiny. Protože už
v té době bylo dostatečně teplo, mnozí šli bosí.
My děcka jsme se na ně v tichosti dívaly, když procházeli kolem nás, v takovém strnulém úžasu. Večer dorazili na kopec k Antoníčku. Usídlili se
v blízkém borovém hájku a tam čekali v modlitbách na slavnou polní mši na
prostranství kolem jižní části kostela.
Večer před poutí babička uvařila pět vajíček natvrdo, ukrojila
několik krajíčků chleba, zabalila do čisté
utěrky a to mělo stačit jako poutní strava.
Když jsem navrhoval
vzít klobásky, dostalo
se mně vysvětlení, že
poutní jídlo musí být
postní. Na pití po cesProcesí na Antonínek
tě babička vzala sodovkovou sklenku s patentním uzávěrem na vodu, do které dala trochu octa a
dvě kostky cukru. Abych pravdu řekl, nadšený jsem z takového proviantu
nebyl, ale těšil mě finanční příslib, budu-li babičku poslouchat, tak dostanu
desetikorunu.
Ráno jsme vstali v pět hodin, posnídali lipový čaj s trnkovýma buchtičkama
a před šestou vyrazili na moji první pouť.
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Na Antoníček to bylo polní cestou kolem potoka tak pět až šest kilometrů.
Prošli jsme Hlukem, Antonínskou ulicí a odbočili ze silnice polní cestou
k potoku. Tam se babička zastavila a vytáhla z tašky růženec. Budeme se prý
po cestě hlasitě modlit. Ona bude předříkávat a já budu stále dokola opakovat
„Zdrávas Maria“. To jsem trucovitě odmítl, ale pohrůžka, ať zapomenu na tu
desetikorunu, mě přiměla k rozumu. Asi tak po hodině jsme se zastavili, napil
jsem se toho nechutného nápoje a babička začala vyprávět, že tady na tomto
místě byla vesnice Smíchov a proč i se svými obyvateli zmizela. Než se dostala
až k tragickému konci Smíchova, byli jsme u lhotského mlýna opět na silnici
a okolo nás jezdily vozy směřující k Antoníčku. Ještě štěstí, že jsme nepotkali
sousedy a Jožka na mě neudělal dlouhý nos, to bych asi nepřežil. Zpocení a
utrmácení jsme se doplahočili na kýžený Antoníček.
U Antoníčka ze mě spadla únava
a úplně jsem ožil. Nestačil jsem
se divit, co všechno tam v patřičné vzdálenosti od kostela bylo.
Slavná mše před kostelem u venkovního oltáře byla až za hodinu,
a tak jsme šli k těm krámům a
atrakcím. Nějaký stařičký cigán
tam hrál na housle a kolemjdoucí lidé mu dávali do klobouku
drobné peníze. Taková stará babka tam měla krabici s nějakýma
obálkama a papouška, který je za
pětikorunu vytahoval. Babka stále vykřikovala: „Něch sa páčí ty
planéty“. Zeptal jsem se babičky,
co to je, a dozvěděl jsem se, že jsou tam napsané osudy, co koho čeká. Velebný pán Šuránek na kázání prý říkali, že je to hříšné. Kupovaly to samé mladé
děvčiska.
Babička mně konečně dala tu slíbenou desetikorunu s připomínkou, ať ji neutrácím za „hlúposti“. První, co jsem si koupil, byl oharek kvašák, pořádný
macek, od babky Bzenčanky. Stál jednu korunu a mohl jsem se z bečky navíc
napít naběračkou láku, což jsem v tom vedru, jaké bylo, rád využil. U dalšího
krámku jsem pořídil hlavní nákup, a to pistolku na kapsle. Stála šest korun
a za padesát haléřů byl malý balíček kapslí. Nebylo to nejlevnější, když jsem
to porovnal, že v cukrárně u Borýsků stál kopeček zmrzliny korunu. Splnil
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jsem si ale svůj sen, to se to bude hrát na vojáky s pistolkou, možná budu dělat
velitele…
Za zbytek peněz jsem koupil sekaný turecký med a sestřence Božence cukrový růženec.
Po radostném nákupu jsme šli kousek dolů ke studánce, kde jsme vylili zbytek
nápoje ze sodovčáku a naplnili jej tou zázračnou vodou z Antonínka.
Napili jsme se pořádně ze studánky, kde byla tlačenice lidí kolem vyvěrajícího cicúrku vody. Posadili jsme se poblíž na trávník a pojedli jsme, co jsme si
vzali z domu. Tak to dělali všichni ostatní kolem nás. Dole pod studánkou při
odtoku vody si některé starší ženské umývaly nohy, prý je to léčivé.
Následoval pak odchod na onu slavnou polní mši, kde už bylo plno lidí. Spolu
s babičkou jsme stejně jako všichni poklekli na kolena. Mě to tlačilo a obřad
mše se zdál s pistolkou v kapse nekonečný. Tak nějak jsem se trochu zatlačil
za babičku a sedl si na paty, což bylo proti vzpřímenému klečení pohodlnější,
a začal si hrát s pistolkou. Babička hlasitě zpívala s ostatními nábožné písně,
které najednou utichly, protože bylo pozdvihování, a jak ministranti hlasitě
zacinkali zvonečky, tak jsem se lekl a z pistolky vyšla rána.
Poté jsem dostal od babičky první a poslední pořádný pohlavek, až mně hlava
dopředu poskočila. Nějak se mně zatmělo před očima a nepamatuji si nic než
to, že babička se mnou nemluvila cestou zpět až do Lhoty.
Tam jsme navštívili rodinu dědečkova bratra Josefa. To už mně babička odpustila tu ostudu, co jsem jí udělal. U rodiny, což patřilo k dobrým zvykům
patřícím k pouti, jsme byli pohoštěni dobrým obědem a po krátkém pobesedování jsme se vydali stejnou cestou jako tam, domů do Hluku. Když nás
strýček Josef vyprovázel, tak mně dal pětikorunu. Řekl jsem: „Pámbuzaplať“
a babička se na mě trochu pousmála, že jsem pěkně poděkoval.
Pocítil jsem, že pouť pro mě dopadla celkem dobře. Pětileté Božence jsem po
příchodu dal cukrový růženec, který začala hned ozobkávat, a našim napít ze
sodovčáku „Antoníčkovéj“ vody, aby byli zdraví.
Největší pocit úlevy jsem měl z toho, že babička neřekla našim, co jsem tam
provedl.
Text František Libosvár
a fotografie poskytl hlucký archiv
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Členové zemřelí v roce 2020
Anežka Krcháková 		
Emílie Pešová 		
Marie Kaňová 		
Ludmila Pijáčková 		
Božena Pitnerová		
Ludvík Umlauf		
Ludmila Válková 		
Ludmila Cmolová 		
Anna Chudíková 		
Františka Slavíková 		
Marie Ivanová 		
Františka Mánková 		
Božena Kubicová		
Marie Kucharičová		
Anežka Beníčková 		
Hlůšková Milada 		
Konečná Marie 		
Marie Gasnárková		
Tereza Neduchalová
Františka Tomečková
Stanislav Míšek 		
Josef Hruška
Josef Laga 			
Antonie Šimčíková 		
Marie Janásová 		
Ladislav Kryštof 		
Zemek Stanislav		
Božena Žufánková		
Marie Nemravová 		
Marie Kolková 		

Velká nad Veličkou
Hroznová Lhota
Ostrožská Lhota
Ostrožská Lhota
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Vnorovy
Vnorovy
Vnorovy
Vnorovy
Kozojídky
Kozojídky
Suchá Loz
Ostrožská Nová Ves
Ostrožská Nová Ves
Vacenovice
Vacenovice
Vacenovice
Blatnice
Blatnice
Blatnička
Blatnička
Blatnička
Vlčnov
Vlčnov
Boršice
Hluk
Hluk
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Marie Pechová 		
Marie Okáníková 		
Marie Hubáčková 		
Marie Šůstková		
Františka Miklová		
Jiří Strážnický 		

Sudoměřice
Sudoměřice
Velký Ořechov
Velký Ořechov
Doubravy
Veselí nad Moravou

…odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají v pokoji. Amen.

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 2020 si následující členové připomenuli kulatá
životní jubilea:

85 let
Františka Bachanová 		
Františka Minaříková 		
Ludmila Smějsíková 		
Božena Vaňková 		
Ludmila Andrýsková 		
Marie Nekardová 		
Josef Mach 			
Marie Pavelková 		
František Pavka 		
Apolonie Chmelařová 		

Blatnice
Blatnička
Blatnička
Blatnička
Hroznová Lhota
Hroznová Lhota
Ostrožská Lhota
Ostrožská Lhota
Vnorovy II.
Žeraviny
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Marie Jelénková		
Antonín Stojaspal 		
Marie Dufková		
Josefa Trysková 		
Marie Lekešová 		
Marie Šmídová 		
Marie Karlíková 		
Antonie Vávrová 		
Františka Štěrbová 		
Marie Vítková 		
Marie Ševečková 		
Marie Trojková		

Ostrožská Nová Ves
Dolní Němčí
Hluk
Hluk
Hluk
Vlčnov
Moravské Budějovice
Moravský Písek
UH – Míkovice
Zlámanec
Kuželov
Veselí nad Moravou

90 let
Anděla Hořáková 		
Ludmila Bílková 		
Marie Dulová 			
František Pitner 		
Marie Bártková 		
Alžběta Smištíková 		
Františka Pospíšková 		
Marie Mikulcová 		
Ludmila Charvátová 		
Libuše Mahdalová 		

Strážnice
Veselí nad Moravou
Žeraviny
Míkovice
Nivnice
Veselí nad Moravou
Hluk
Vlčnov
Vacenovice
Suchá Loz

95 let
Marie Smetanová 		
Emílie Špačková 		
Marie Ušelová 		

Nivnice
Nivnice
Velký Ořechov
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Veselé příhody z Antonínku
Svatby se konají vždy v takovém veselejším duchu a mnohý sezdávající ji přikrášlí ještě nějakou veselou historkou. Nivnický
pan farář jednou vyprávěl úsměvný příběh, který se za chvilku skutečně stal…
Po skončení obřadu přišli novomanželé za sezdávajícím a ženich se ptá: „Co jsem dlužen, pane faráři?“
Ten se lišácky usmál a říká: „Tak zaplaťte tolik, nakolik
si ceníte nevěstu.“
Ženich sáhl do kapsy, vytáhl pětikorunu a podal mu ji.
Kněz zůstal nejdřív zaražený, ale pak se podíval znovu na nevěstu, pokýval hlavou a ještě mu dvě koruny
vrátil.
Strážce kaple

Vychází jako občasník.
Redakční rada: Marie Špirudová, Kozojídky
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota
Mgr. Veronika Cenková, Blatnice p. Sv. Ant. textová úprava
Příspěvky, návrhy a připomínky zasílejte na adresu:
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota 423, Marie Špirudová, Kozojídky 122
tel. číslo 731 402 196, e-mail: maticesvatoantoninska@seznam.cz
www.antoninek.cz
facebook: farnostblatnice
Poutníka svatoantonínského pro svou potřebu vydává a rozšiřuje Matice svatoantonínská

Číslo účtu 189031520/0300

Možnost zasílání členských příspěvků a finančních darů.
Potvrzení o daru zasíláme na vyžádání.
Tisk : Tiskárna Sukupovi, Strážnice, tel.: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
KVĚTEN 2021

Člověk a víra Zbyněk Šišpera

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2021

23

Pěší pouť na Velehrad
Poprvé jsme ze Svatého Antonínku putovali na Velehrad před devíti lety.
Průběh oslav na Velehradě v současné době není známý, ale pokud okolnosti
dovolí, půjdeme na Velehrad společně i letos.
Aktuální informace budou časem zveřejněny na webu antoninek.cz.
Před poutí se pro jistotu o jejím průběhu informujte i telefonicky - 731 402 196.
Sraz pěších poutníků bude v neděli 4. 7. 2021 v 5.50 na Svatém Antonínku.
Trasa, která má 24 km, není náročná a ze zkušenosti víme, že jde zvládnout
i s kočárkem.
Následný program a návrat zpět je individuální.

ROK SVATÉHO JOSEFA
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možnosti získání daru
plnomocných odpustků
do 8. prosince 2021

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:

1. SVÁTOST SMÍŘENÍ
2. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
3. MODLITBA NA ÚMYSL SVATÉHO OTCE
4. ZŘEKNUTÍ SE JAKÉHOKOLI HŘÍCHU

A 19. března a 1. května,

19. dne kteréhokoli měsíce
nebo každou středu:
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
+
Modlitba
nebo úkon zbožnosti
ke cti sv. Josefa

C

B Kdykoli v průběhu roku:
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
+ jedna z možností

1. Alespoň půlhodinová meditace
o modlitbě Páně
2. Vykonání skutku milosrdenství
3. Modlitba růžence v rodině
nebo snoubenců
4. Prosby o přímluvu za ty,
kdo hledají důstojnou práci
5. Litanie k sv. Josefovi
za pronásledovanou církev
a další

Možnosti pro lidi pokročilého věku, nemocné, trpící
a ty, kdo oprávněně nemohou opustit domov:
zřeknutí se jakéhokoli hříchu, modlitba ke cti sv. Josefa, obětování s důvěrou svých
bolestí a obtíží + úmysl splnit zbývající základní podmínky, jakmile to bude možné

