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Kněz Kristův,
obětník i oběť
Služebník Boží

P. Antonín Šuránek
* 29.5. 1902

110. výročí jeho narození

„Jenom srdce
eucharistické
a mariánské
je baštou
nedobytnou“
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DUchovní slovo
P. Šuránek - příklad kněze pro dnešní dobu
Především je to jeho velká pokora.
Pomalu se k ní propracovával za pomoci
milosti Boží. Jeho nadání mu mohli druzí
závidět. Proto se snažil nedávat je najevo.
Ve své praxi spirituála ho často trápilo
vědomí, že není schopen dát bohoslovcům vše, co potřebují. Jednou si zapsal:
"Už jsem dosti pokořen". Také doktorát
považoval za věc pýchy. Proto se velmi
rozmýšlí, zda se má na něj připravovat a
upřednostnit přípravu před běžnými povinnostmi spirituála. Nelze se proto
divit, že druzí získali tento titul dříve než on. Po získání doktorátu se titulem
ThDr. ve své velké skromnosti nepodepisuje. Ani si nepřál, aby ho tak druzí
titulovali.
Jeho život je naplněný usilovnou prací, ke které vedl také bohoslovce. Ze
začátku přepracovával kázání a promluvy dvakrát i třikrát, až našel přesnou
formulaci. Za protektorátu posílal bohoslovcům punkta do Německa - je jich
6 svazků. Denně velmi brzy vstával a pracoval až do noci. V jeho sešitech je
vidět, jak mu někdy vypadlo pero z ruky. V Želivě kromě nucených prací
vypracovává několik sešitů k chystaným knihám "Starozákonní rozjímání" a
"Dějiny mého povolání".
Řídil se zásadou: "Nejen morálku kázat, ale také dát sílu." Proto si odříká
i věcí dovolených (kouření, alkohol, náročné jídlo). Je vděčný i za darovaný
oblek po zemřelých. Jeho obětavost jde tak daleko, že nastupuje do kamenolomu ve Štramberku s úmyslem snášet tam všechny obtíže za kněze, kteří
zklamali. Důsledně dbá na dodržování církevních předpisů o kněžském oděvu a nabádá k tomu i bohoslovce. Kněžský oděv chrání nositele, má apoštolátní ráz pro okolí a je prostředkem sebezáporu. P. Šuránek v klerice nejen
stále chodil, ale i manuálně pracoval.
Proti obviňování kněží z poživačnosti stanoví si P.Š. posty. My, "rozumní
lidé", se nad tím pozastavujeme, ale není pak divu, že nevyprosíme druhým
to, co vyprosil on.

4

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2012

Mohli bychom uvést i jiné jeho kvality, např. od roku 1948 nepublikoval,
a to zřejmě proto, aby si to nemohl někdo vykládat jako spolupráci s režimem. Kdyby mu milostivě dovolili něco otisknout, jistě by si kladli podmínky, především neprotestování proti křivdám učiněným Církvi. Od toho chtěl
být P. Šuránek daleko. Výslovně prohlašoval, že ne on, ale "Církev trpí". Nic
od státu nechtěl. Byl ochoten jít do duchovní správy, ale jen za podmínky,
že nebude brát od státu žádný plat (aby se nezavazoval), což nebylo přijato.
Tímto sebezáporem se mohl stát majákem, ukazující v mlhách správný směr.
P. Alois Kotek
- převzato -

Rozhovor se spolupracovníkem P. Šuránka na Blatnické hoře,
panem Slavomírem Budařem
V pondělí 20. srpna 2011 jsme v Blatnici navštívili pana Slavomíra Budaře a
požádali ho o rozhovor, který uveřejňujeme.
„Všechno ke cti a chvále Boží a k oslavě Bohorodičky, Panny Marie Nanebevzaté. "
Tak začal náš rozhovor s panem Slavomírem Budařem, přítelem a velkým ctitelem P. Antonína Šuránka.
Jak a kde jste se seznámil s P. Šuránkem?
Na Antonínku při pobožnostech Antonínských hodinek v roce 1942.
P. Šuránek začal toto naše poutní místo zvelebovat v roce 1939. O prázdninách pobýval na posvátném Velehradě, kde se připravoval na doktorát
z dogmatiky. Uslyšel při náhodném hovoru rektora P. Leopolda Škarka SI.,
že kázal na pouti u sv. Antonínka na Blatnické hoře, pozoroval velké zástupy
poutníků a cítil, že je třeba toto místo vybudovat, nenechat ho ležet ladem.
A to byl impuls pro P. Šuránka – nabídnout Bohu svou sílu a vybudovat na
Blatnické hoře důstojné poutní místo!
A jak si to představoval?
Měl v úmyslu požádat řád františkánů nebo kapucínů a postavit klášter a
poutní dům. Františkáni odmítli, kapucíni souhlasili.
Nakonec ale se jeho bohumilý úmysl neuskutečnil.
Ne, všechno smetla nová doba! Ale nepředbíhejme. P. Šuránek jezdíval
k sv. Antonínku každou neděli a někdy i ve všední den. Organizoval mládež

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2012

5

a bohoslovce, kteří za ním o prázdninách přijížděli. Velmi často zde pobýval bohoslovec, pozdější kněz, P. Josef Dvorok z Ostravy. Seznámili jsme se
a naše přátelství setrvalo až do konce jeho života. Byl velkým ctitelem sv.
Antonína a P. Šuránka a zapojil se také do jeho díla - "Dílo svatého Antonína"
– k posvěcení a zvelebení poutního místa na Blatnické hoře.
Ze životopisu P. Šuránka víme, kde všude působil, četli jsme o jeho želivské internaci, práci dělníka v kamenolomu, pobytu v Blatničce, kdy jste se
s ním setkal naposled?
V červnu v roce 1982, po pohřbu matky P. Dvoroka. Byl po nedávné mozkové příhodě, kráčel velmi nejistě a také při řeči špatně artikuloval. Jeho slova však beru jako odkaz, jeho poslední vůli: „Pamatujte všichni na poutní
místo sv. Antonína, na všechny úmysly a snahy, práce a oběti věnované
posvěcení tohoto posvátného místa! Buďte neúnavnými dělníky Ducha
Svatého! Proste Ducha Svatého o jeho dary. Nesmíte dopustit, aby toto
místo sloužilo něčemu jinému než cti a slávě Boží. Záleží na tom a spojuje
se s ním obroda a duchovní i náboženské pozvednutí Slovácka.
Místo promodlené generacemi našich předků, tam hledali útěchu a povzbuzení v těžkých chvílích svého života. K písni Na Blatnické hoře patří i
píseň Svatý Antoníne po všem světě - lid si vyprošuje přímluv Tvých - nezapomeňte!!!
Ta píseň je modlitba i program. NEZAPOMEŇTE!!!" Pak krátké rozloučení - slova požehnání, určená jeho výzvě: „Buďte dělníky Ducha Svatého!“ Kéž „Dílo sv. Antonína" přinese na Blatnické hoře Boží požehnání
našemu drahému Slovácku." To bylo mé poslední setkání s P.Šuránkem na
tomto světě. Vzpomínka na něho však zůstává stále živá.
S P. Dvorokem jste se setkával velice často, vždyť poslední jeho působiště Moravský Písek, je nedaleko.
Ano, setrval tam v kněžské službě 22 let a pak 6 roků jako důchodce. Zemřel 5. května 2002 v nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul
v Kroměříži. Takže teď vzpomínáme 10. výročí jeho úmrtí. Všichni, kteří jsme tohoto kněze, výborného zpovědníka, obdivovatele a následovníka
P. Šuránka, znali, nezapomeneme také na něho ve svých modlitbách.
Za Vaše vyprávění a poskytnutý písemný materiál srdečně děkujeme.
Rozmlouvala Anna Budinská a Marie Špirudová
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Chvála Kristu!
Milí čtenáři, poutníci a podporovatelé Svatého Antonínka.
Stává se, že někdo přijde s otázkou, jestli se na Antonínku bude ještě
něco budovat. Rád odpovídám: „A mělo by se?“ Ověřuji si jen, jak to tazatel
myslí vážně. Domnívám se, že pokud Svatý Antonínek má být živým místem
setkávání věřících navzájem a setkáváním věřících s Pánem Ježíšem, musí se
velmi citlivě dotvářet také duch tohoto místa. Když jsme před devíti lety začínali s obnovou a vytvořili jsme velký projekt, Památkový ústav jej celý smetl
ze stolu. Naopak Krajský úřad, kde jsme podali odvolání, s celým projektem
souhlasil. A jaký byl důvod: „Antonínek je živé poutní místo, které nemůže
zůstat zakonzervované.“
V současné době spolupracujeme s Obcí Blatnice na „papírové“ přípravě miniparkoviště v prostoru současné zpevněné plochy u kaple. Zatím
se nepodařilo přípravy dotáhnout k územnímu rozhodnutí. Čeká nás vypracování výkresové dokumentace, nashromáždění finančních prostředků a samotná realizace. Je nanejvýš vhodné, aby se parkoviště opravilo, protože je
momentálně nejméně pěknou součástí celého komplexu Antonínka.
Všímavý poutník zaregistroval změny u vstupu na křížovou cestu.
Realizovaly se zde avizované terénní úpravy. Správci a dobrovolníkům se podařilo vyčistit kus lesa kolem transformátoru, vyrovnat terén a napojit na stávající plochu před liturgickým prostorem. Tímto nemalým zásahem vzniklo
několik stovek nových míst pro poutníky při velkých poutích. Dokončení
čeká ještě vstupní hrana ke čtrnáctému zastavení křížové cesty, kde, dá-li Pán,
bude postaven Boží hrob jako završení křížové cesty. Nad hrobem by měla
stát socha vzkříšeného Krista orientovaná směrem ke kapli. Ale tyto návrhy
jsou zatím v hlavě.
V loňském roce byl správcem vyčištěn kus lesa za prodejními stánky. Tyto stánky byly zvenčí opraveny, aby nerušily ladný ráz okolí. Při další
poutní sezóně uvidíte práci dobrovolníků, které organizuje výbor Matice svatoantonínské. Každý rok je třeba celou plochu Antonínka pohrabat. Sesbírat
nalámané klestí, vyčistit křížovou cestu, upravit terénní nerovnosti, vyřezat
přeschlé stromy, sesbírat odpadky kolem areálu a další práce.
V loňském roce nám rukama nenechavců zmizely další měděné rýny,
proto je v provozu zabezpečovací systém spolu s kamerovou ochranou. Je to
neplánovaná investice, ale byla vzhledem k pravidelným návštěvám zlodějů
nanejvýš nutná.
Bylo by chybou nechat se zaměstnat jen technickými záležitostmi.
Mám velkou radost z duchovních aktivit na Antonínku. Například, že spo-
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lečenství Patera Šuránka spojuje každé úterý poutníky z mnoha obcí kolem
Antonínka. Že se věnují modlitbě za konkrétní potřeby každého, kdo potřebuje. Potěšilo mě, že v příštím roce přislíbil účast na duchovní obnově P. Elias
Vella, kněz z Malty, který povede před hlavní poutí celotýdenní obnovu na
téma: „Vnitřní uzdravení.“ K těmto aktivitám patří modlitby a mše svaté za
kněze každé první úterý v měsíci vždy v 15 hodin. (přidejte se k nám) Jistě je
to i prezentace velehradského gymnázia na Hlavní pouti v letošním roce.
	Hřeje mě u srdce, že stále více lidí vnímá Antonínek jako spojovací
článek Slovácka, tak jak to měl na mysli a jistě stále má, služebník Boží P.
Antonín Šuránek. Je krásné slyšet slova přicházejícího poutníka: „ANTONÍNEK JE NÁŠ.“
				
S požehnáním P. Zdeněk Stodůlka

Přijďte oslavit výročí P. Šuránka
Modlitební Společenství P. Šuránka zve do Ostrožské Lhoty. 29. května si zde
všichni příchozí připomenou sto deset let od narození vzácného kněze P. Antonína Šuránka.
„Sejdeme se v devatenáct hodin na hřbitově u hrobu otce Šuránka, kde krátce
vzpomeneme jeho život. Pomodlíme se a zazpíváme nějakou písničku. Poté
bude setkání pokračovat od půl osmé v kostele,“ informovala o akci členka
společenství Alena Skřenková z Ostrožské Lhoty.
Poté připomněla, že se zájemci mohou do kostela přijít seznámit s tím, jak
vlastně pravidelné schůzky Společenství P. Šuránka na Antonínku vypadají.
„Ne všichni za námi mohou pravidelně dojíždět. Je tady ale možnost založit
pobočku tohoto společenství v místech, kde každý žije,“ upozornila Alena
Skřenková. K dispozici bude také brožurka obsahující schéma modliteb každého setkání.
Modlitební Společenství P. Antonína Šuránka bylo založeno v březnu roku
2009 v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Jeho hlavním cílem byla od počátku modlitba za kněze. Mezi prvními členy byli věřící nejen z Blatnice, ale také
z Veselí nad Moravou a Uherského Hradiště. Postupně se přidávali další členové z Moravského Písku, Hroznové Lhoty a Ostrožské Lhoty. Lidé přicházeli
a odcházeli, až se vykrystalizovalo pevné jádro z obyvatel Blatnice a Ostrožské Lhoty. Dvou farností, v nichž P. Šuránek působil. V Ostrožské Lhotě se
navíc narodil a byl také pohřben na tamním hřbitově. V únoru roku 2012
vznikla pobočka společenství v Blatničce, která je součástí blatnické farnosti.
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Společenství se schází každé úterý od 19.30 hod. v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře. Na místě, kde za svého života P. Šuránek působil. Jeho touhou
bylo, aby právě odsud vzešla duchovní obnova slováckého lidu. V zimním
období se společenství schází v kostele sv. Ondřeje v Blatnici.
Lenka Fojtíková

DUCHOVNÍ OBNOVA S P. PETREM BULVASEM
Letos jsem přijela s předstihem. Žádný shon jako loni. Po příjezdu a přivítání
se známými se atmosféra silentia mohla rozprostřít. Duchovní obnova začala
společnou večeří s akolyty. Páteční večer byl zakončen mší svatou a křížovou
cestou P. A. Šuránka.
Sobotní ráno ozdobila společná modlitba. Následovala chutná snídaně. Po ní byla připravena přednáška. Otec Petr mluvil o svátosti biřmování.
Mluvil o tom, jak je tato pečeť Ducha sv. pro život důležitá. Ve druhé, třetí
a čtvrté přednášce nám Otec přiblížil dary Ducha svatého – dar Rady, Síly a
Zbožnosti. Ze sobotní mše svaté mi utkvělo v paměti kázání. Otec vyprávěl
příběh o indiánovi, který poučuje svého vnuka. Starý indián říká: „V každém
přežívají dva vlci. Jeden, který rozšiřuje lásku, klid a pokoj, pomoc druhým a
mír...a ten druhý, opak toho prvního, který páchá samé nepřístojnosti. Oba
vlci mezi sebou neustále bojují.“ Malý indián se ptá: „ Dědo, a který vlk vyhraje?“ Starý indián odpovídá: „Ten, kterého budeš víc krmit.“ Ponaučení z
tohoto příběhu – Krmme v sobě toho vlka, který štěká...ale ne proto, aby pokousal....ale aby upozornil na něco špatného. Krmme toho vlka, který bude
prokazovat dobro, který chce pomoci.
Po mši následoval oběd. Jako vždy byl vynikající. Poděkování patří
sestřičkám, které se o nás přívětivě staraly. Do čtyř hodin odpoledne bylo
osobní volno. Nabízela se příležitost k svátosti smíření či prohlídka baziliky.
Z večerního společenství mě uchvátila adorace. Ta obrovská povzbuzující síla!
Když jsem přišla na pokoj, nastala zvláštní situace. Přihodil se nepopsatelný
jev. Něco mi říkalo, abych si vzala do ruky tužku. S velkou lehkostí mně jezdila ruka po papíře. Po několika minutách se zrodily tyto řádky:
DĚKOVNÁ
na rtech Otčenáš
děkujeme za vše
co nám dáš
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živá voda nevyschne v srdci
při mši se zdravicí
tělu k uzdravení
svátost dám
Pane,
rozkvetlá louka se ti klaní
klekám i já pod kříž
se sepjatou dlaní
Lásku
Požehnání
Radu
Sílu
sám Sebe dáváš nám
děkuji
že jsi mě znesvobodnil desaterem
abych mohla být svobodná!
_____________________________________________
Při nedělní mši sv. Otec mluvil o tom, že není náhoda, že jsme přijeli na Velehrad. Slovo náhoda nejde použít, když věci vede Bůh. Vymanil nás z běžného
života a zavolal nás sem. Dostali jsme tím velký dar. Velehrad je jako stan, kde
chtěl zůstat Petr...musel se však vrátit a šířit víru. I my se vrátíme do běžného
života.
Je dobré si vzít aspoň maličko a vydržet.
Nechat si v paměti nějakou větu.
Pracovat na předsevzetí.
Nenechat se pohltit okolním světem.
Co nám Bůh tady dal zakusit si odnést do běžného života.

Nejdůležitější na duchovní obnově je Bůh. Duchovní obnova je doba na modlitbu.
Boží slovo přináší život….proto je tolik důležité se ztišit a naslouchat.
Malé přirovnání:
Je to jako se sklenicí, ve které je olej a voda. Pokud se nebude sklenicí hýbat,
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voda a olej se nespojí, zůstane zvlášť. Jestliže sklenici protřepeme nebo zamícháme, za chvíli nepoznáme, co je co. Když necháme sklenici v klidu, zase se
olej od vody oddělí. Tak je to i životě. Ve shonu a stresu nemůžeme slyšet Boží
slovo. Je důležité se ztišit a naslouchat.

1. přednáška (sobota dopoledne)
Téma: SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Biřmování je svátost, která vtiskne do srdce člověka PEČEŤ.
Odpovědi mladých lidí při přípravě na biřmování.
PROČ JDEŠ K BIŘMOVÁNÍ?
Odpověď: POKŘTĚNÝ SU, U PŘÍJÍMÁNÍ SEM BYL TAKÉ, TOŠ EŠTĚ TO
BIŘMOVÁNÍ.
Úvaha: ( Je to jako sbírání známek. Ještě mu chybí biřmování a bude mít
sbírku kompletní.)
Odpověď: CHTĚL BYCH PROHLOUBIT SVOJI VÍRU.
Úvaha: ( Asi by opravdu chtěl vědět víc, než ví teď. Bere to jako školu, škola
se často jen odchodí.)
Odpověď: JÁ BYCH CHTĚL DUCHA SVATÉHO.
Úvaha. ( Tak to je biřmování! Chce, aby s ním byl Duch sv. na každém jeho
kroku. Bůh se rozhodl být s námi. Biřmování nikdy nekončí, přijetím Ducha sv. jsem mu slíbil, že s ním pořád budu. )
Každodenní modlitba Služebníků a služebnic Ducha svatého
( P. A. Šuránek)

Duchu Svatý,

Učiň mě svým pokorným služebníkem: spravedlivým, nesmlouvavým, nebojácným služebníkem Lásky a Pravdy a neúnavným bojovníkem proti: požívání alkoholu, nikotinu, drog a proti znesvěcování sexu. Maria, Neposkvrněná
Snoubenko Ducha Svatého, pomáhej nám! Všichni svatí a světice Boží, pokorní Služebníci a Služebnice Ducha Svatého, pomáhejte nám! Všichni lidé
dobré vůle, pokorní Služebníci a Služebnice Ducha Svatého, pomáhejte nám!

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2012
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Duch sv. – kdo to je?

Obrazy k zamyšlení - Duch sv. je jako:

SILNÝ VÍTR

- Duch sv. odvál ze srdcí strach…..nestyďte se, že patříte ke mně…vyšli a
dokázali o Něm mluvit.
- Je jako vítr do plachet…plujeme statečně životem..a s Ním doplujeme.

OHEŇ

- Když oheň vstoupí do tvrdého železa, železo změkne a dá se natvarovat.
Dovolme Duchu sv., aby do nás vstoupil a přetvaroval nás.
- Je jako oheň u zlatníka. Oheň spálí špínu na zlatě. Duch sv. dokáže v našem srdci spálit i staré hříchy.

TOPIČ

- Stará se, aby bylo teplo. Mějme i my na srdci pokoj a teplo a nenechme si
ho vzít.

PLAMÍNKY

- Malé plamínky se spojí v jeden velký plamen. Spojil Apoštoly se všemi.
Dokázali mluvit všemi jazyky.

ŽIJME TAK, ABY NÁŠ ŽIVOT STÁL ZA TO!

2. přednáška (sobota dopoledne)
Téma: DARY DUCHA SVATÉHO
- DAR RADY

Cítili jste se někdy bezradní? Dar rady je nesmírně důležitý. Bůh nám dává
rady.
P. A. Šuránek jednou řekl: „ Škoda, že nejsem vlak. Ten má koleje a ví kam jet.
Já je musím pořád hledat.“
Dnešní doba je instanční. Všechno se řeší hned. Je to jako s nemocí, dát si
prášek, ať to hned přejde.. Neumíme čekat, než se problémy vyřeší. Duch
sv. je trpělivý. Radí nám pomalu a s trpělivostí. Dává nám zachytit zvláštní
vedení Boží.
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DAR RADY – je jako KOMPAS

V přírodě použijeme mapu nebo kompas, abychom našli správnou cestu. Životní cestu za nás Duch sv. nepůjde, ale poradí
nám.

- je jako GPS (navigace v autě)

Ukáže nám, kde jsme a kudy máme jet. Duch. Sv. vstupuje do
našeho života jako navigace.Mluví k nám, snaží se nám dát radu
i přes druhé lidi. Důležitá je modlitba. Prosme Ducha sv. o radu
a o pomoc. Když se něco přihodí, neptejme se proč….ale ptejme se, co nám tím chtěl Bůh říct.

Věřte, že Bůh je Láska a myslí to s námi dobře. Buďme pokorní a nechejme
se si poradit.
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AŤ NÁM DÁ BŮH SÍLU, ABYCHOM MOHLI ŽÍT STATEČNĚ SVŮJ
ŽIVOT!

4. přednáška (neděle dopoledne)
Téma: DAR ZBOŽNOSTI
Co měří naši zbožnost?
Bůh nabízí svobodu, abychom se mohli rozhodnout. I dnes máme svobodu,
ale neumíme s ní nakládat. Myslíme si, že si můžeme dělat, co chceme.
Marnotratný syn odešel z domu, kde měl všechno. Rozhýřil majetek a v závěru neměl nic. Uvědomuje si, jak mu bylo doma dobře... nakonec dává Duchu
sv. plnou moc, aby mu dal sílu vstát a mohl jít k otci.

PANE TY VÍŠ, JAK TO MÁ BÝT, VEĎ MĚ!

Nám také někdy nedochází, že odkloněním se od Boha se okrádáme o Boží
milosti, o Boží lásku

3. přednáška (sobota odpoledne)

ZBOŽNOST – je vztah mezi námi a Bohem skrze dary Ducha svatého.

Téma: DAR SÍLY

Bůh chce být ve vztahu k nám....Bůh stojí ve dveřích a čeká, že se k němu
vrátíme, touží nás obejmout, on se nás nikdy nechce zříct.

-

je něco, čím nám chce B. pomoci
Apoštol Pavel – Když jsem slabý, tak jsem silný. ( Bůh mi dává sílu)

O DAR SÍLY si musíme v důvěře říct, abychom nástrahy života zvládli.
Podstata -Daru síly- je uvědomit si, že tento dar je od Boha. Buďme vděční
za tento dar.

Příběh o Gedeonovi (Kniha Soudců):

Pronásledovaný Izraelský národ se nedokáže bránit vojensky. Izraelité se
schovávají v jeskyni. Národ byl zbídačen. Anděl přichází ke Gedeonovi. Pozdravil ho .... „Buď zdráv udatný bohatýre!“....Anděl věděl, že Bůh mu chce
dát sílu. Gedeon odpovídá: „Dovol mi, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč
to dopustil? Kde jsou mocné činy Hospodinovy?....Anděl mu říká: „Hospodin posílá tebe Gedeone, ty máš národ vysvobodit. Já budu s tebou!“.....
Musí si uvědomit, že Bůh chce být s ním.
Při mši sv. čtyřikrát slyšíme... „ Pán s Vámi“......odpovídáme: „ I s Tebou“.
My si také máme uvědomit, že Bůh chce být s námi.

DUCHU SVATÝ, POMÁHEJ NÁM VE VZTAHU S BOHEM!
Postní obnovu Otec zakončil slovy:
KÉŽ BOŽÍ MILOST UDRŽÍ V NÁS VĚCI, KTERÉ JSME TU NAČERPALI!
Otče, Pán Bůh zaplať

Mirka Matoušková, Míkovice

Duchovní obnova pohledem Václava Hájka
(2. 3. - 4. 3. 2012)
Tradiční postní duchovní obnova pořádaná Maticí Svatoantonínskou ve
velehradském Stojanově pro své členy a příznivce proběhla od 2. do 4. března 2012. Tentokrát se změnou ve vedení. Po dvouletém, nezapomenutelném
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působení Mons. Šímy, se pozice exercisty ujal mladý kněz, rodák ze Strážnice
P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, který nyní slouží v Olomouci.
Svou stopu zanechal také v Bánově během svého devítiletého působení, kde
na něj s vděčností vzpomínají a někteří přijeli i na letošní obnovu.
Své přednášky zaměřil, v souvislosti s nosným tématem aktuálního církevního roku, na biřmování a duchovní dospělost. Na jedné z jeho přednášek
zaznělo: „Dospělým se člověk stane, dozraje-li v čase, duchovně dospělým
prožitím a absolvováním obřadu svátosti biřmování. Podstatné a důležité je,
zda se člověk jako dospělý projevuje. K tomu nám lidem slabým a chybujícím
pomáhají dary Ducha svatého".
Tématem první přednášky byl „dar Rady" s příkladem podobenství o
marnotratném synovi. Během druhé přednášky mluvil o „daru Síly". Vedení
Duchem svatým bylo znázorněno na starozákonním příběhu krále Saula a
proroka Samuela. Vydá-li se člověk za svým cílem, za viditelným horizontem,
měl by být připraven naslouchat hlasu Božímu skrze Ducha Svatého, i takto
stanovený směr může být hodně překvapivý. Je však přitom možno čerpat
onu nadlidskou sílu. Závěrečná přednáška se týkala „daru Zbožnosti". Jak
bylo otcem Petrem uvedeno na začátku celého duchovního cvičení: „Samotná přednáška je jako plynoucí voda, ve které jsou neseny myšlenky, jimiž se
člověk ve chvílích rozjímání může nechat unášet jako při splývání v životodárné tekutině. Zaujme-li tu správnou, uvolněnou polohu."
Během duchovní obnovy jsme rozjímali nad texty křížové cesty P. Šuránka, probíhaly společné modlitby růžence, ranní modlitby, večerní adorace, svátosti smíření a bohoslužby. Tohoto programu se také kromě naší 57
členné skupiny svatoantonínské, účastnila i skupina akolytů veselského děkanátu. V zaplněné kapli při mši svaté bylo velmi působivé téměř hmatatelně
cítit v zádech oporu hlubokého, pevného zpěvu všech zúčastněných už od
pohledu přesvědčivých zastánců víry. Stejně působivé bylo ranní rozjímání
otce J. Szkandery nad modlitbou Otče náš, který doprovázel skupinu akolytů.
Při letošní duchovní obnově jsme se setkali jak s pravidelnými účastníky, tak
s novými tvářemi. To odpovídá i aktivitě vedení Matice a přílivu nových členů, jejichž počet dosáhl čísla 905. To je počet vyšší než u starší sestry Matice
Velehradské.
Nezbývá než přát nejen členům obou společenství, ale i všem dalším
lidem dobré vůle, co nejvíce darů Ducha Svatého.

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2012
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Poutní cesta Velehrad - svatý antonínek
Matice velehradská a Matice svatoantonínská se rozhodly navázat na dosud
zbudované poutní trasy Velehrad Svatý Hostýn - Svatý Kopeček a vytvořit větev, která spojí Velehrad s dalším,
velmi malebným poutním místem. V
rámci všech zbudovaných poutních
tras tak budou propojeny mimořádné osobnosti moravského křesťanství:
P. Šuránek, A. C. Stojan, T. Špidlík, V.
Hasmandová, A. Zelíková, I. Stuchlý.
Poutní trasa má potenci pokračování do Šaštína přes Strážnici, Skalici a
Poutní místo Svatý Antonínek
Kopčany.
Nová poutní cesta povede krásnou moravskou krajinou. Délka trasy je zhruba 24 km. Předpokládá se vybudování
dvanácti poutních zastavení - dřevěných přístřešků s tabulemi obsahujícími
informace jak náboženského, tak také kulturního, zeměpisného, geologického a přírodovědeckého charakteru (Velehrad, začátek Poutní cesty růžence
za humny Starého Města, Staré Město u Uherského Hradiště - kostel Svatého
Ducha, zastavení při řece Moravě
u plavebního kanálu, druhé zastavení při řece Moravě, Kostelany,
Kunovický les, Ostrožská jezera,
Ostrožská Nová Ves, zastavení v
polích v údolí mezi Ostrožskou
Novou Vsí a Ostrožskou Lhotou,
Ostrožská Lhota, Svatý Antonínek). V rámci projektu bude vydán průvodce vytvořený PhDr.
Poutní místo Svatý Antonínek
Josefem Palou s vloženou skládací
mapou. Zbudování trasy je společným dílem Matice velehradské a Matice
svatoantonínské. Dodavatelem díla je PaedDr. Jiří Troneček. Významným
partnerem projektu je Zlínský kraj a Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy - instituce, které se zasazují o rozvoj pěšího poutnictví v našem regionu.
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Hledáme dárce, kteří by si "adoptovali" jednotlivá zastavení, aby se nám dílo
podařilo realizovat. Cena jednoho zastavení je 30 000 Kč. Jméno dárce (jednotlivec, společenství, instituce) je vždy na zastavení uvedeno. Dílo bude dokončeno v srpnu letošního roku.
Již letos budeme po nové (respektive obnovené) poutní cestě putovat oběma
směry:
Ze Svatého Antonínka na Velehrad.........................................................25. srpna
Z Velehradu na Svatý Antonínek na Děkovnou dožínkovou pouť .....26. srpna
Děkujeme za jakoukoliv formu podpory.
Veškeré informace o nové poutní cestě obsahuje nově vytvořená webová
stránka: www.maticevelehradska.cz/dokument/Velehrad---Sv-Antoninek-213/
Petr Hudec, jednatel Matice velehradské
- převzato -

Oznamy Matice
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Valná hromada Matice velehradské
Na pozvání Matice velehradské jsem se zúčastnila jejich valné hromady,
která se konala 12. února letošního roku. Spolu se zástupci matic Svatoantonínské a Svatokopecké jsme pozdravili jejich jednání. Byla zde představena nová kniha, život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu s názvem Slyšte slovo a zpívejte píseň. Autorem této knihy je prof. P. Petr Piťha.
Arcibiskup Jan Grabner ocenil, že kniha interpretuje cyrilometodějský odkaz
dnešním jazykem. Prof. P. Ambros, SJ přednesl ideji nové expozice - Velehrad
na křižovatce evropských dějin. Vedoucí kultury a památkové péče Zlínského
kraje a současný sekretář cyrilometodějské komise představil chystané aktivity v rámci přípravy Jubilea v roce 2013. Byla zde také představena nová
poutní cesta Velehrad – Svatý Antonínek. Všechny přítomné, dá-li Pán, jsem
pozvala na žehnání této poutní cesty o Děkovné pouti, která bude poslední
neděli v srpnu.
Marie Špirudová

Poutní a poznávací zájezd Slavkovice - Žďár nad Sázavou
sobota 4. srpna 2012
Program:
10.00 hod.

Slavkovice - mše sv. v kostele Božího milosrdenství, po ní přednáška - Úcta k Božímu milosrdenství a k sv. Faustině Kowalské
12.00 hod. Žďár nad Sázavou - oběd
(vlastní zásoby, nebo v restauraci - nezajištěn).
00
14. hod. 	Cisterciácký klášter, hrob paní Sibyly (matka sv. Zdislavy), bazilika Nanebevzetí P. Marie, rajský dvůr, Studniční kaple .... Zelená hora
Předpokládaný návrat - 20.00 hod. Cena 300,- Kč
Přihlaste se u svých důvěrníků do konce června, důvěrníci nahlási počty
přihlášených p. Ladislavu Vyskočilovi, Blatnice p. Sv. Antonínkem do
6. července na mob. 734 435 161

Vychází jako občasník .
O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
Redakční rada: Anna Budinská, Strážnice
Jana Cábová, Strážnice
Marie Špirudová Kozojídky
Příspěvky, návrhy a připomínky zasílejte na adresu:
Anna Budinská, Nová 610, 696 62 Strážnice, Marie Špirudová, Kozojídky 122
Poutníka svatoantonínského pro svou potřebu vydává a rozšiřuje
Matice svatoantonínská

Tisk : Tiskárna Sukupovi, Strážnice, tel./fax: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz

		

květen 2012
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Výbor Matice svatoantonínské
Vás srdečně zve na

Valnou hromadu,
která se koná

v neděli 20. května 2012
v Ostrožské Lhotě.

Program:

15.00 hod.	Mše sv. v kostele sv. Jakuba Staršího
16.00 hod.	Modlitba u hrobu P. Ant. Šuránka
16.30 hod. Jednání Valné hromady v Pastoračním 		
		
domě P. Šuránka.
		Diskuse, občerstvení

Svatý Antoníne, vyprošuj svému dílu
na Blatnické hoře Boží požehnání
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Duchovní obnova na Velehradě

Foto: Mirek Pospíšil

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2012

21

