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novoroční blahopřání

Začátek roku
V novém kalendáři jsme si všimli nápisu: Nový rok. Odkud máme
to datum? Od kdy začínáme počítat náš letopočet? Od chvíle, když mladá
matka porodila ve Svaté zemi děťátko. Tou matkou je Panna Maria a tím
dítětem je Ježíš. Začínáme nový rok ve svátek jejího mateřství. Tento den
je také dnem míru. Děkujeme Pánu Bohu, že máme mír v naší vlasti a snad
i v našich rodinách. Modlíme se za mír pro ty země, ve kterých ještě zuří
válka a nepokoje, ale i za to, aby mír, pohoda a přátelství panovaly mezi námi
- v našich rodinách, mezi spolužáky, mezi sousedy, v práci. A přeji vám, aby
se vám přátelství s Kristem, pokoj a lásku k bližnímu podařilo zachovat po
dobu celého tohoto roku.
A ještě novoroční blahopřání, jak o tom píše P. Antonín Šuránek a jak je tu
zvykem: Když přijdeme k někomu v době od Vánoc do Nového roku do domu,
jsme naučeni pozdravovat takto: „Pochválen buď Ježíš Kristus. Vinšujeme
vám šťastný a veselý nový rok, všeho dobrého, pokoja svatého a po smrti království nebeského.“
To vám všem do nového roku 2010 také přeje P. Miroslav Reif

Foto: Lenka Fojtíková
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novoroční blahopřání

Nový rok s Matkou Boží
Vezmi si toho darebáka
Dne 2. února roku 1840 se narodil ve francouzské osadě Emil Grouard.
Bůh dal tomu chlapci velmi živý temperament. Byl jako divoké hříbátko, které není možno zkrotit. Už jako starší člověk takto vzpomínal na svá mladá
léta: Byl jsem takovým svévolným chlapcem, že rodiče si se mnou nevěděli
rady. Namísto toho, abych šel do školy, utíkal jsem do lesa. Do kostela jsem
též chodil neochotně, ba ne vždy jsem chodil. Matka často plakala, když si
sousedi přicházeli na mne stěžovat. Při jedné mé lotrovině učitel až onemocněl, tak jsem ho velice rozčílil. Říkal, že takového žáka ještě v životě neměl.
Můj otec, povoláním stolář, se na mě hněval a často mě káral, ale nemělo to
na mne žádný účinek. Jednoho dne, namísto toho, abych šel do školy, znovu
jsem utekl do pole. Nakonec mě otec našel a nahněvaný mne vedl domů. Držel
mě za ruku. Věděl jsem, co mě čeká. Lidé, co nás cestou potkávali, povzbuzovali otce, aby mě potrestal. Otec náhle odbočil z cesty a zamířil k polní
kapličce. U vchodu mě postrčil dopředu před oltářík, nad kterým se dobrotivě
usmívala Matka Boží. „Klekni si, darebáku!“ – křikl, pak se otočil k Madoně
a říkal: „Matko Boží, vezmi si toho darebáka, protože já už nevím, co si s ním
počít! Ty si ho vychovej, aby jednou neskončil na šibenici.“ Ta slova učinila
na mne obrovský dojem. Cítil jsem se hůře, než kdybych dostal pořádný výprask. Panna Maria na obraze se ustavičně na mě laskavě usmívala. Když mě
otec takto odevzdal Matce Boží, myslel jsem si: Musím ukázat, že ona udělá
ze mne lepšího člověka. Matce Boží se to skutečně podařilo, dokonce skvěle.
Jaké byly osudy onoho neposlušného dítěte? Emil se za pomoci Matky
Boží k nepoznání změnil. Vstoupil do společnosti kněží Oblátů, kteří mimořádným způsobem uctívají Pannu Marii a stal se knězem. Představení ho
poslali na misie do Kanady. Když se loučil s otcem, připomínal mu, že ho
odevzdal na výchovu Matce Boží. Otec mu odpověděl trochu žertovně: „Pamatuji si na to, ale doposud to nemohu pochopit, že ona přijala takovýto dar.“
V Kanadě vybudoval mnoho kostelů, škol a domovů pro sirotky. Mnoho cestoval po studené zasněžené části Kanady. Za dva roky (1868 až 1869) prošel
osm tisíc kilometrů na lyžích a na saních tahaných psy. Někdy musel nocovat
i pod širým nebem. Zpočátku často odcházel na noční odpočinek bez jídla. Za
jeho zásluhy jej jmenovali roku 1890 biskupem. Na svém biskupském erbu
umístil heslo: „Ty jsi má Matka a já jsem tvůj syn.“ Ve své apoštolské práci
vždy usiloval o šíření úcty k Panně Marii. Víc jak sedmdesát let pracoval jako
misionář. Civilní úřady jako uznání za jeho zásluhy nazvali jeho příjmením
jedno z míst severní Kanady.
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Matka Ježíšova a Matka naše
Prvního ledna si připomínáme svaté mateřství Panny Marie. Vzpomínáme
na tu velkou událost jejího života, kterou bylo narození Ježíše v Betlémě.
Narození dítěte je pro každou matku radostnou událostí. Čím je dítě krásnější
a lepší, tím mají rodiče větší radost. A mohlo být lepšího a světějšího dítěte
než Ježíš? Proto se i Maria těšila víc než jiné matky. O osm dní později prožila
novou radost, když dali dítěti jméno Ježíš. Jméno Ježíš, kterého se mu dostalo, je vznešenější nad všechna jiná jména. Znamená totiž, že on jako Bůh je
Vykupitelem lidí. Proto Boží Matka s velkou láskou a radostí opakovala jeho
jméno. Maria je i matka naše. Ona je naše duchovní matka. Stará se o nás jako
o své děti. Proto jí svěřil onen otec svého syna Emila. Snad i naše matky, když
mají trápení se zdravím svých dětí, učením či chováním, obracejí se na ni
s prosbou: „Vezmi do své ochrany moje dítě.“
Převzato
Doplnil a upravil
P. Miroslav Reif, farář Ostrožská Lhota

Antonínek - studánka
Foto: Lenka Fojtíková
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budování našeho poutního místa

Milí čtenáři,
slíbil jsem redakci Poutníka, že poskytnu informace o dění na Antonínku
za uplynulý rok. Velmi rád se s vámi rozdělím o to, co nového se podařilo
vybudovat, opravit a zkrášlit na poutním místě v roce 2009. Možná hned na
začátek pro ty, kdo se nepročtou dál, uvedu základní informace o financích.
Příjmy za rok 2009: 990.972,- Kč Výdaje: 2.073.522,- Kč Chléb sv. Antonína:
60.000,- Kč bude poskytnut na Haiti.
Jistě mnozí zaregistrovali největší změny v kapli svatého Antonína. Zřejmě zásadní položkou byla nová mramorová podlaha, kterou navrhl
arch. Jaroslav Meluzín a projektoval Ing. Vít Kolmačka. Oba pracovali na
venkovním liturgickém prostoru. S výjimkou brigádnické práce celou stavební činnost prováděla firma LEVEL 02, a.s. Zlín Malenovice. Výměna dlažby
v presbytáři a v lodi kaple stála celkem 898.512,- Kč. Souběžně se provedly
odvětrávací práce zdiva a podlahy a částečně elektroinstalace
Nezůstalo jen u výměny podlahy. Nedílnou součástí kaple se stal
mramorový obětní stůl, tedy oltář, a nový ambon. Výtvarný návrh provedl
opět arch. Jaroslav Meluzín a realizaci provedla firma Daosz, s.r.o. JESENEC.
Kompletní práce stály 233.419,- Kč.
Provedla se také renovace svatostánku s oltářem a oltářní menzou.
Očistění pískovcových schodů (stupňů) oltáře, retušování neodborných zásahů z minulých let, pozlacení dvířek svatostánku, kříže a částí oltáře a soch,
přebílení adorujících andělů, atd. Práce provedl pan Jiří Kaňa z Nedašova.
Celková cena: 60.000,- Kč.
Ozvučení v kapli provedl pan Rostislav Rychlík z Uherského Brodu
nákladem: 78.360,- Kč. Zvuk je propojen s venkovním liturgickým prostorem
v obou směrech.
Závěrem roku byla realizována generální oprava vstupních dveří do
kaple – 4 ks. Restaurátorská firma ANTIQUE ze Sudoměřic provedla odborné
odstranění nátěrů, vyplnění scházejících částí dveří, opatřila je konzervačními
nátěry a usadila na stávající místo. Cena: 134.232,- Kč.
Před bouracími pracemi v kapli byla samozřejmě odklizena akumulační kamna. Kusy, které ještě nebyly v dezolátním stavu opravil pan Krist
Elektro a instaloval v presbytáři kaple. Koupily se dva kusy nové s nákladem:
33.082,- Kč. Ostatně za elektrickou energii, ze které topení tvoří největší část,
jsme zaplatili 81.024,- Kč
Kdo se dostal do kaple skutečně v posledních dnech roku, mohl pozorovat v presbytáři nový nástěnný kříž. Tento kříž visel několik let vedle
bočního vchodu. Je to vzpomínka na P. Antonína Šuránka, který tento kříž

budování našeho poutního místa
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údajně přinesl ze Bzence po druhé světové válce, když byla zničena kaple
nad Bzencem. Domnívám se, že z trosek kaple vytáhl korpus (tělo) Krista, ale
kříž byl zřejmě zničený. Proto jej nechal opravit, takže kříž tvořila dvě obyčejná prkna. Pan Alois Póč z Vyškova, který kříž renovoval, se domnívá, že
při opravě kříže byly doplněny i nohy Krista od kolen dolů. Jinak je to skvělá
barokní práce, ze které odborníci odstranili nátěry, doplnili odpadlé a vyhnilé
části a barevně upravili do původního provedení i se zlacením. Zde byla cena
16.000,- Kč.
Nesmím zapomenout ani na vymalování kaple, které provedli šikovní
muži z Blatničky, pan Cyril Minařík a Pavel Marek. O ceně nemá smysl hovořit, protože celou práci provedli zdarma, pouze s náklady za materiál. Pán Bůh
zaplať.
Konečně vyjdeme z kaple ven a dostaneme se k práci, která byla provedena v exteriéru. Čeho si člověk asi povšimne je opravená křížová cesta.
Všech čtrnáct zastavení bylo očištěno, napuštěno hydrofobními a zpevňujícími přípravky, byly restaurovány pískovcové reliéfy a ostatní pískovcové části,
obnoveny nápisy, vybíleny pilíře a srovnány základny všech zastavení. Odborné práce prováděl pan Oldřich Gajdorus z Veselí nad Moravou v celkové
ceně: 89.000,- Kč.
Novou součástí venkovního liturgického prostoru se stalo nadstřešení
zadních, bočních částí. Po prvním roce užívání této liturgické části jsme zjistili, že při dešti se vlivem větru dostává voda mezi zadním pilířem a zádovou
stěnou téměř do poloviny plochy, pomyslně až k oltáři. Proto Ing. Kolmačka
navrhl jednoduché zastřešení, které brigádnicky provedli tesaři z Louky pod
vedením pana Maňáka. Materiál stál: 62.678,- Kč.
Pro kvalitnější hudbu při poutích venku a k radosti varhaníků se pořídily nové varhany. Tedy klávesy, které už mají varhanní rejstříky. Snad se při
poutích osvědčí. Cena: 34.726,- Kč.
Téměř na všech pracích asistoval náš zaměstnanec pan Ladislav Míšek. Ovšem kdo byl skutečně u každé práce je správce poutního místa pan
Josef Kuřina. Jeho dílo je například chodník kolem kaple. Jeho zásluhou je
trávník celoročně zelený. Za všechnu bezplatnou práci, kromě poděkování, ať
mu Pán všechnu starost mnohonásobně odplatí. Díky.
Když jsme v tom děkování, chci skutečně ze srdce děkovat každému,
kdo má zásluhy o chod poutního místa. Nebudu je jmenovat, protože k tomu
by musel vyjít ještě jeden Poutník. Vám všem Pán Bůh zaplať.
Žehná 					

P. Zdeněk Stodůlka
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Oprava kaple na Antonínku

Nová dlažba a malování kaple

oprava kaple
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statistika členů

Opravy kaple

Foto 3x Lenka Fojtíková

POČET ČLENů MATICE SVATOANT. k 1. 1. 2010
č.

obec

počet členů

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Blatnice pod Sv. Ant.
Blatnička
Hroznová Lhota
Kozojídky
Ostrožská Lhota
Strážnice, Radějov
Zarazice
Velká nad Veličkou
Vnorovy
Žeraviny
Petrov
Ostrožská Nová Ves
Dolní Němčí
Nivnice
Veselí nad Moravou
Hluk

47
25
26
39
20
32
35
8
25
8
8
24
129
29
17
25

č.

obec

17
18
19
20

Vlčnov
Vacenovice
Kyjov
Přihlášeni na pouti
z jiných farností
Moravský Písek
Míkovice, Kunovice
Kněždub
Čestní členové
Boršice u Blatnice
Suchá Loz
Velký Ořechov
Lipov
Louka
Kuželov
Celkem

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

počet členů
17
33
13
22
22
12
12
1
26
10
48
3
7
19
742
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získejme nové členy naší matice

Vážení členové Matice svatoantonínské,
dovolte, abych vám popřála do všech dnů nového roku 2010 radost
z Ježíšova narození v Betlémě. K tomuto přání připojuji hojnost Božího
požehnání, zdraví a vše dobré po celý následující rok.
V tomto čísle POUTNÍKA je vložena čistá přihláška ke členství v Matici
svatoantonínské. Chci Vás všechny vybídnout k následujícímu předsevzetí,
aby každý z nás získal nového člena Matice. Budete mít na to celý rok a věřím, že se každému podaří oslovit někoho, kdo pozvání mezi nás přijme.
Byl by to pro mě, začínající předsedkyni, krásný dárek a také povzbuzení do další mojí práce.
Děkuji vám všem.
							

Marie Špirudová

Zemřelí členové Matice svatoantonínské
za období od října 2008 do listopadu 2009
Dolní Němčí:		
				
				
				

Jakubíková Marie
Kadlček Josef
Pavlacká Božena
Tinková Marie

Hrubá Vrbka:		

Čambalová Marie

Ostrožská Nová Ves:

Slavíková Marie

Strážnice:		

Sochorová Bohumila

Velký Ořechov:
				

Bílková Ludmila
Míková Ludmila

Veselí nad Moravou: Břečková Libuše

schůze výboru
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přehled programu schůzí výboru
Matice v roce 2009
V roce 2009 se konalo 9 schůzí výboru MS.
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í

Sledovat průběh procesu blahořečení P. Šuránka
Návrh kandidátky do výboru MS
Dokončit seznamy členů, všechny přihlášky směřovat pí Herodesové,
která je zašle důvěrníkům v dané obci
Zápisy schůzí bude posílat jednatel e-mailem všem členům výboru
Zhodnocení koncertu bratří Ebenů
Internetové stránky MS
Zájezd do Králík a do Koclířova u Svitav
Seznamy členů MS jsou dokončeny, všechny přihlášky bude
archivovat paní Herodesová
Duchovní obnova na Velehradě – paní Hrušková osloví rektora
semináře v Olomouci
Děkovná pouť – přinášení obětních darů jako minulý rok
Bude vysílán přímý přenos na TV NOE
Informační značky k Sv. Ant.
Parkoviště na Antonínku
Duchovní cvičení - koho oslovit? Uskuteční se v pátek 11. 6. 2010
před poutí. Snad P. Kodet?
Internetové stránky
Časopis Poutník by měl dostat novou tvář
Po návštěvě důvěrníků byl navržen požadavek na zveřejňování
příspěvků z jednotlivých obcí. Výbor MS zatím zvažuje
Návrh na vrácení cedulek v kapli za poděkování za vyslyšené prosby
– nepoškozené se vrátí
Začátek dušičkové pouti přizpůsobovat přechodu na SEČ (konec let. času)
Nainstalovat světlo nad hl. vchod do kaple ( pády poutníků)
Převedení peněz MS na farnost Blatnice se odloží na příští rok
Do časopisu Poutník se budou vkládat přihlášky do MS
P. Král žádá o propagaci MS v Uherském Brodě již tuto neděli
- odloží se to na postní dobu
Pan Antonín Bogar podal informace k připravovanému dalšímu
koncertu na Blatnické hoře.
Pan Antonín Bogar dále navrhl uspořádat vernisáž fotografií
z koncertů na Blatnické hoře – zatím odloženo
Uspořádání pouti cyklistů - P. Stodůlka navrhuje - snad pouť bohoslovců
30. 5. 2010 pouť MS – celebruje Mons. Felix Mikula ze Stupavy, SR
Miloš Fojtík
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z kroniky

Nahlédnutí do návštěvní knihy kaple
sv. Antonína
Když začneme listovat návštěvní knihou kaple sv. Antonína, zjistíme,
že nejčastějšími a stálými návštěvníky jsou strážcové kaple a ženy, které se
obětavě starají, aby kaple byla vždy čistá a vyzdobená.
3. 2. přijeli kněží z Čaganova poděkovat za své posvěcení a povolání
		 ke kněžství
2. 5. pouť mužů z farnosti Místek
		 Některé farnosti využívají možnost vykonat si se svým duchovním
		 správcem svou děkovnou nedělní pouť
3. 5. Boršice a Nová Lhota
17. 5. Lipov a Louka
21. 6. Nivnice a Korytná
19. 7. Horní a Dolní Němčí
26. 7. Polešovice a Nedakonice
2. 8. Velká n. Veličkou a Kuželov
9. 8. Kněždub
16. 8. Vlčnov
6. 9. Strážnice, Petrov a Radějov
20. 9. Hroznová Lhota
			
Mimo neděli se na pouť ke sv. Antonínu vypravili farníci:
6. 6. z Doloplaz, Tršic, Velkého Újezdce
25. 6. z děkanátu Kroměříž a Holešov
19. 9. 65 poutníků z Němčic na Hané
7.12. 50 poutníků z Hodonína
		
V měsíci květnu přijelo z Dolního a Horního Němčí 30 dětí poděkovat
po 1. sv. přijímání i se svým duchovním správcem P. Švirákem. Se stejným
úmyslem vykonalo pouť i 8 dětí, 6 rodičů a P. Vrba, děkan z Veselí n Mor.
8. 9.
6. 6.
		
7. 6.

připutovalo na setkání patnáct novokněži a jáhnů
Veteran club věnoval kapli pamětní list u příležitosti 60. výročí
cílové jízdy historických vozidel na kopec sv. Antonína.
se uskutečnil koncert bratří Ebenů
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Oznamy matice

Ten, kdo se vydal na pouť 3. 7., měl možnost zúčastnit se mimořádné
události. Mši sv. zde sloužili biskupové Čech a Moravy.
9. 8.
byl v kapli biskupem Hrdličkou požehnán nový kamenný oltář za
		
velké účasti věřících z Kněždubu, Tvarožné Lhoty a širokého okolí
V pamětní knize najdeme hodně krásných slov na adresu strážců kostela, kteří náhodným poutníkům ochotně poskytnou informace o historii kaple.
Pamětní kniha je důkazem, že kaple sv. Antonína není žádným zapomenutým
místem na mapě, ale je hojně navštěvována lidmi z blízka i z dáli.
Eliška Pospíšilová

oznamy Matice
Misijní neděle

O misijní neděli 18. 10. 2009 se konal na Antonínku koncert Renaty
Novákové na podporu projektu Voda pro Haiti. Mluvené slovo bylo doprovázeno písničkami s doprovodem několika hudebníků a souběžně byly promítány diapozitivy z ostrova Haiti, kde Renata působila. Byla tam vyslána
Diecézní charitou v Olomouci a měla prověřit projekt ADOPCE NA DÁLKU
a zkontrolovat, zda děti chodí do školy a podat o tom zprávu adoptivním rodičům.
Děti na Haiti jsou velmi vděčné za to, že mohou chodit do školy, vzdělání
je pro ně velmi důležité. Působila na škole Marie Goretiové, kde žije P. Roman Musil, který celebroval děkovnou mši svatou na Antonínku letos v srpnu.
Velmi si oblíbila tamější děti, které si ji získaly svou dobrosrdečností. Prožila
zde také chvíle stesku po domově a tak alespoň v našich českých písničkách,
které nám také při svém vystoupení zazpívala, se vracela v mysli domů.
Zažila zde velmi skromné Vánoce bez dárků, bez naší tradiční štědrovečerní večeře, ale o to více duchovně naplněné. Den nezávislosti se konal s velkou
oslavou v kostele, nezapomenutelný fašankový karneval, intenzivně slavené
Velikonoce s křížovou cestou na Velký pátek a radostné Zmrtvýchvstání prožívala celá vesnice. Rozloučení bylo velmi dojemné, těžké. Vrátila se však
obohacena a s vděčností při srovnání dvou zcela odlišných světů - chudoby
a přebytku. Dovezla si obrovský pokoj v duši a za to děkuje Pánu.
Náš dík patří všem, kteří se na odpoledním programu podíleli, také těm,
kteří se koncertu zúčastnili a přispěli finančně.
V první polovině ledna postihlo tuto zemi ničivé zemětřesení.
Pamatujme všichni na její obyvatele ve svých modlitbách i finančně.
Pán Bůh zaplať.
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Mše svatá za nová kněžská a řeholní povolání
V úterý 10. 11. se ve farním kostele v Ostrožské Lhotě konala již tradiční bohoslužba za kněze a kněžská povolání při příležitosti 27. výročí úmrtí
P. Šuránka. Mši svatou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner, který ve své
promluvě vyzdvihl osobnost P. Šuránka, především jeho působení na kněžský
dorost. Právě u jeho hrobu bychom měli prosit za kněze a nová kněžská povolání.
Organizátor tohoto setkání P. Josef Červenka, farář v Morkovicích,
poděkoval otci arcibiskupovi za povzbuzení v náročné práci kněží. Po mši
svaté a adoraci byl průvod k hrobu P. Šuránka, kde všichni uctili jeho památku.
Na tento úmysl prosme i my, členové Matice svatoantonínské P. Šuránka
– našeho zakladatele, za posvěcení kněží a nová kněžská povolání.

Kruciáta
Od února roku 2009 každé první úterý v měsíci v 15 hodin v kapli na Antonínku je sloužena mše svatá a modlíme se za kněze. Těchto mší svatých se
účastní vždy více kněží a jsou převážně mladší generace, a také novokněží. Po
mši svaté následuje adorace, kterou většinou vede P. Josef Červenka. Pobožnosti budou pokračovat i letošním roce a jste na ně všichni srdečně zváni.

Návštěvy důvěrníků
Na podzim v minulém roce navštívily dvě členky výboru jednotlivé důvěrníky v jejich domovech (v případě, že se v nimi nesetkaly na poutích).
Bylo potřebné upřesnit seznamy členů, počty Poutníků, informovat o získávání nových členů apod. V minulosti bylo organizováno setkávání důvěrníků
v Pastoračním domě P. Š. v Ostrožské Lhotě, mnozí se však pro problémy
s dovozem nebo zdravotní nemohli zúčastnit.
Všem našim důvěrníkům děkujeme za jejich práci a prosíme, aby v ní
vytrvali a zvyšovali počty členů ve svých farnostech a obcích.

Výbor Matice v Uherském Brodě
V prosinci minulého roku také za tímto účelem přijali členové výboru po-
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zvání duchovního správce v Uherském Brodě P. Františka Krále a po večerní
mši svaté představili věřícím MS. Věříme, že s pomocí pana děkana vznikne
i v uherskobrodské farnosti skupinka členů naší Matice.

Blahopřání
Při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu převzal strážnický rodák PhDr. Pavel Žák z rukou prezidenta České republiky Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Co způsobilo, že přežil
11 let komunistického vězení jako mukl ? „Víra. Víra v Boha a naděje, kterou
člověk pořád má a musí ji oživovat. A samozřejmě modlitba“.
Vážený pane doktore, za celou svatoantonínskou rodinu Vám upřímně blahopřejeme.

Postní duchovní obnova
Postní duchovní obnova s Mons. Vojtěchem Šímou se koná v poutním
domě Stojanov na Velehradě.
Začátek v pátek 19. února 2010 večeří, ukončení v neděli 21. února
obědem.
Strava a ubytování za 2 noci:
- jednolůžkový pokoj:		
- dvoulůžkový pokoj:		
- jednolůžkový apartmán:
- dvoulůžkový apartmán:

700,- Kč
640,- Kč
900 ,- Kč
800 ,- Kč

Důvěrníci,

nahlaste, prosím, přihlášené osoby co nejdříve na adresu:
Marie ŠPIRUDOVÁ, Kozojídky 122
Tel.: 518 327 436, mob.: 724 240 905, 739 617 124
nebo také: ŘK duchovní správa Stojanov
Velehrad, tel.: 572 571 420
Zájemci se mohou na výše uvedené adresy přihlásit i sami.
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Čtenáři nám píší….
Vzpomínka na Otce Dominika
Každým rokem jezdím na pouť na Svatý Antonínek. Bylo to v době, kdy
tam byl ještě Otec Šuránek, ale i potom v době působení Otce Dominika, jeho
synovce.
Na jedné z poutí jsem koupila pro vnučku v charitním stánku pěkný růženec. Jenomže po mši svaté pan farář památky nesvětil a já jsem odjela domů.
Růženec zůstal v kabelce, protože jsem pořád myslela na to, že není posvěcení, že není hotový, prostě, že je jak polotovar.
Jednou v neděli jsem se zase vypravila na odpolední nedělní mši svatou
a byla šťastná, protože mši svatou sloužil právě Otec Dominik. Tak jsem
si naplánovala, že ho požádám o posvěcení růžence. A podařilo se. Když
jsem po mši svaté vyšla z kostela, vyšel Otec ze sakristie už jenom v klerice.
Pokročila jsem za ním a poprosila o malou, pro mne velkou službu, jestli by
mi posvětil růženec. Ochotně řekl: „Ale ano, žádný problém, pojďte. Vešli
jsme do sakristie, růženec položil na stůl, pomodlil se a svěcenou vodou, která
byla v kropence, růženec posvětil. Po požehnání mi spokojeně růženec podal
a řekl: „No, a je to. S Pánem Bohem.“ Byla jsem spokojená a šťastná, že se mi
podařilo to, co jsem chtěla a po čem jsem toužila.
Často na jeho ochotu a laskavost vzpomínám a přeji mu šťastnou věčnost
za jeho oběti a dobré skutky. 					
							

Anežka J.

Na Otce Antonína Dominika jsme
vzpomínali ve svých modlitbách
25. listopadu v minulém roce, kdy
uplynulo 5 let od jeho úmrtí. 		
			
					
Pozn. redakce

Foto: Lenka Fojtíková

foto

Fotoohlédnutí za rokem 2009

Blatnice - biskupové

Antonínek

Hlavní pouť

Hlavní pouť

Hlavní pouť

Poutník Slavomír Budař
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NA PRAHU NOVÉHO ROKU
Pane,
neznámá je cesta,
která mě v tomto roce čeká.
Prosil jsem tě o světlo,
abych mohl vykročit
jistějším krokem
vstříc této nejistotě,
ale ty mi říkáš:
Vstup jen klidně do této temnoty,
ale vlož svou ruku do mé ruky,
to je lepší než světlo
a jistější než známá cesta.
Ano, pane, vím:
Ať mi tento rok přinese cokoliv,
ty budeš se mnou, proto se nebojím.
Stojíme na prahu dobrodružství
nového roku.
Jaký bude tento rok?
Bude lepší, než ten starý?
V největší míře bude záležet na nás,
zda dovedeme starého člověka
v sobě změnit v člověka nového.

Foto: Lenka Fojtíková

Všem našim čtenářům přejeme, aby vás stále
doprovázela Boží láska, ochrana a pomoc.
Redakce
Vychází jako občasník .
O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
Redakční rada:
Miloš Fojtík, Blatnice
		
				Jana
Cábová, Strážnice
				
Anna Budinská, Strážnice
Příspěvky, návrhy a připomínky zasílejte na adresu:
Anna Budinská, Nová 610, 696 62 Strážnice
Miloš Fojtík, 696 71 Blatnice pod Sv. Ant. 835
Poutníka svatoantonínského pro svou potřebu vydává a rozšiřuje
Matice svatoantonínská
Tisk : Tiskárna Sukupovi, Strážnice, tel./fax: 518 334 153
leden 2010
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Svatoblažejské požehnání na Antonínku Kruciáta - únor

Koncert bratrů Ebenových

Kruciáta

Antonínek

Hlavní pouť
Foto: 6x Lenka Fojtíková
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Děkovné procesí

Kruciáta - červen

Svěcení nového oltáře

Svěcení oltáře

Děkovná pouť

Foto: 5x Lenka Fojtíková

