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DUchovní slovo
Milí čtenáři a ctitelé svatého Antonína.
Na každý kopec vede mnoho chodníků a cest. Stejně je tomu i na Svatém
Antonínku. Ale naše životní cesta je jen jedna. Naštěstí můžeme říct, že začátek této cesty je právě tam, kde stojíš, tam kde žiješ, kde se právě nacházíš.
Mnoho cest bude před nás ještě rozprostřeno v úsilí života, když máme před
sebou cíl směřování, když víme, kam jdeme, když jsme pochopili, že věčnost
je naše naděje. Někdo má před sebou namáhavý výstup, někdo kráčí po cestě
široké a pohodlné. Říkáme, jak Pán Bůh dá.
Všichni společně jsme vyšli na cestu postní přípravy k Velikonoční slávě, na
cestu vzkříšeného Krista. Vydejme se na cestu podle slov papeže Františka:
„Kráčet vždy v přítomnosti Pána, v Pánově světle a hledejme způsob, jak žít
v dokonalosti, kterou Bůh od nás žádá.“
Nejenom pro ty, kdo už nemůžou stoupat fyzicky, je připraven duchovní výstup na horu. Touto poutí je naslouchání Kristu. Bůh Otec říká, abychom
Ježíši naslouchali, ale nám to nějak nejde. Jak je to možné? Musíme s tou
naší hluchotou něco udělat! A co? Ztišit se!!! Vypnou televizi, rádio, počítač,
přehrávače, mobily, prostě vytvořit ticho. A pak se snažit poslouchat, protože
Bůh skutečně mluví. Vyzkoušej to.
Je docela pravděpodobné, že velmi brzy budeš volat: „Ono to nejde.“ Nejdřív
se ozve pokušitel: „Ty si fakt myslíš, že k tobě Bůh bude mluvit? Za koho se
pokládáš ty malé bezvýznamné nic.?“ Pokud obstojíš v tomto pokušení a vytrváš v očekávání Božího hlasu, ozvou se tvoje hříchy. Budou ti namlouvat, že
ty hříšný a špatný člověk, nikdy nebudeš slyšet Boží hlas. Zbav se jich. Použij
lítost, slzy pokání, pokud je třeba, přijmi svátost smíření (nečekej s ní do Velikonoc) a opět se zaměř na poslouchání.
Určitě se ozve tvoje práce, povinnosti, nevyřešené věci. To všechno jsou dobré myšlenky, ale ve špatnou dobu. Jednoduše je odevzdej Pánu. Nemotej se v
nich. Například: Toto mám nedokončené, Pane, dávám ti to. Toto mě trápí:
Pane, dávám ti to. S tímto si nevím rady. Pane, odevzdávám ti to.
Může to trvat i několik dnů, nebo týdnů, nevzdávej to.
Pak skutečně uslyšíš Boží hlas. Někdy úplně přímo uslyšíš jeho slova, která tě
v prvním okamžiku překvapí, možná je budeš pokládat za výplod své mysli.
Nemusíš se bát, že ti Bůh bude něco přikazovat a zakazovat, on je vynikající
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diplomat a ví, jak si získat tvou přízeň. A když budete kamarádi, rád tě povede. Tak co, chceš slyšet Boží hlas? Neboj se, Bůh vždycky říká laskavá a dobrá
slova.
Přeji vám, abyste „vydýchali“ namáhavý výstup, aby se vaše Velikonoční radost proměnila v radost věčnou.
P. Zdeněk Stodůlka

Jedno z mnoha výročí.
Drazí přátelé. V únoru to bude už pět let, co se scházíme každé první úterý
v měsíci ke společným modlitbám za kněze. Jedná se o kající pouť, kdy chceme kajícně odprošovat Boha za hříchy nás kněží. Také našim kněžím a sobě
chceme vyprošovat posilu proti útokům zla. Chtěl bych poděkovat místnímu
duchovnímu správci P. Zdeňkovi, že nám tuto aktivitu umožňuje a také kněžím, kteří si tuto dobrovolnou pouť ukládají, strážcům, těm co připraví kávu
s občerstvením, a také vám věřícím, a není vás málo, kteří se modlíte s námi.
Původně jsme zamýšleli tuto Kruciátu, tedy křížové tažení, jenom na rok, ale
když jsme zakoušeli toto společenství a jeho ovoce, rozhodli jsme se pokračovat dále. Nikde se nezatřásla země, ani odnikud nevyšlehly plameny, ale kněží
vidí a cítí, že se za ně někdo modlí. Spirituál v semináři, když se s námi loučil,
říkal: „Budu se za vás modlit. Až budete v těžkostech, máte v nebi připravený
poklad obětí a modliteb a můžete z něj čerpat.“ To je ten tajemný poklad,
o který nás nikdo nepřipraví a ještě útěcha - nejsme bojovníci bez armády.
Tato naše setkání jsou vedena spasitelnou myšlenkou. Proto si musíme sami
připomínat svou nedostatečnost a potřebu, aby se i za mne někdo modlil.
Jistě, modlitba není magické zaklínadlo a Bůh není automat na kávu, svou
činností nechceme nikoho a Boha už vůbec oslnit, vtlačit jej do vlastních plánů, přinutit Ho, aby naplňoval naše osobní přání. Modlit se znamená vstoupit
do perspektivy Boha a dívat se na svět očima Jeho lásky. Modlit se, znamená
vidět, jak se Bůh sklání ke svým dětem, ke svým hříšným synům a dcerám.
Modlitba je setkání s živou osobou, které dovolíme, aby nás objala a pozvedla
z porušenosti, z nepřátelství k sobě. Zakusit, že i ten oslík v nás je pozván do
Betléma, že konečně pozná jesle svého Pána.
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Vím, že každý má svých povinností hodně, ale chtěl bych vás poprosit, pokud
můžete, přidejte se k nám, k této naší modlitbě za kněze a pro kněze. Můžete
tak učinit každé první úterý v měsíci u svatého Antonínka na Blatnické hoře,
kde v 15. hodin začínáme Korunkou k Božímu milosrdenství, potom je mše
sv. a adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní s litaniemi ke Kristu Oběti a Veleknězi. Nebo se k nám připojte duchovně modlitbou, skutkem kajícnosti.
Děkuji vám všem P. Miroslav Hřib, farář Nezamyslice.

Společenství P. Antonína Šuránka se modlí už pět let
V březnu roku 2009 bylo v Blatnici pod Svatým Antonínkem založené modlitební Společenství P. Antonína Šuránka. 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 věřící
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. Některé z členek v Blatničce si ještě pamatují, když
P. Šuránek v jejich obci působil a žil.
V Blatnici se společenství schází každé úterý vždy od 19.30 hod. V letním
období bývají setkání v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře. Na místě, kde P.
Šuránek za svého života působil a jeho touhou bylo, aby právě odsud vzešla
duchovní obnova slováckého lidu. V zimním období se společenství schází v
kostele sv. Ondřeje v Blatnici pod Svatým Antonínek.
Členové jsou zde v současné době od šestadvaceti do čtyřiasedmdesáti let.
Nechybí samozřejmě ani zástupci střední generace. „Mám radost, že si k nám
našli cestu i mladí. Nejmladší, Veroniku Fojtíkovou, jsme v modlitbách nesli
při jejím studiu medicíny a zůstala nám věrná i po otevření své zubní ordinace ve Strážnici. Každé setkání doprovází zpěvem a hrou na kytaru,“ uvedla
Alena Skřenková.
Každé společenství začíná vzýváním Ducha svatého, četbou z Písma, chválami, díky a přímluvami. „Zpočátku měly některé členky ostych zapojit se do
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spontánní modlitby. Dnes se nebojí zapojit nikdo. Duch svatý prostě pracuje, což nás moc těší,“ upozornila Alena Skřenková. „Do úvodních modliteb
vkládáme i své potřeby, blízké a všechny, kdo nás prosili o modlitby,“ připomněla Marie Hrušková. Římskokatolická farnost Blatnice vydala pro potřeby
společenství brožurku, v níž je schéma schůzek. Součástí zhruba hodinových
setkání jsou také litanie a přímluvy za kněze, Korunka k Božímu milosrdenství za kněze, žalm 91, modlitba P. Šuránka a prosebná modlitba.
„Pokud by měl někdo v dalších obcích chuť a zájem založit pobočku modlitebního Společenství P. Šuránka, naši členové k vám rádi přijedou a budou
se na prvních setkáních s vámi modlit. Také bychom vám dovezli brožurky,
podle kterých se modlíme,“ řekla Alena Skřenková. Zájemci se mohou ozvat
na e-mail: fojtikova-l@seznam.cz a na tel. číslo: 777 331 582.
Lenka Fojtíková

REKOLEKCE MATICE SVATOANTONÍNSKÉ
Velehrad 14. – 16. 3 2014

Letos jsme se sešli v počtu více než sedmdesáti účastníků. Duchovní obnovu
jsme zahájili společnou večeří. Následovalo setkání v kapli a mše svatá s P.
Josefem Čunkem, SJ
______________________________________________
Mše sv. pátek 14. 3. +62,102014
Otec mluví o společenství.
Boha vnímáme jako hospodáře. Učíme se setkávat s tím, kterého nazýváme Hospodin.
Ptáme se - Pane, kdo obstojí?
Moderní člověk je zvyklý na malé štěstí. Bůh nás
stvořil ale k velkému štěstí.
Povzbuzujeme se ve společenství víry. Okolnosti
života můžou být lidsky velice tvrdé.
Potřebujeme světlo a tady nás vede Bůh! Poznáváme, jak je to úžasné, když víme, kdo je to hospodář. Dává nám sílu k životu. Pro osvěžení duše
nám slouží duchovní obnova.
Bůh nás miluje, ale nerozmazluje. Bůh nás obdarovává, otevírá nám duši. My mu dáváme svůj čas
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a Bůh nás naplní světlem, nadějí a nezlomitelnou důvěrou.
Postní písně k nám promlouvají i jako modlitba.
Modleme se třeba písní č. 307 z kancionálu a nechejme si ji znít v srdcích .
Po mši svaté jsme prošli pobožností Křížové cesty P. A. Šuránka. Obohaceni
duchovní radostí a klidem jsme se rozešli do pokojů. Následující den jsme začali setkáním v kapli ranními chválami. Sestřičky pro nás přichystaly chutnou
a vydatnou snídani. Dopoledne nás čekaly dvě přednášky a mše svatá.
_______________________________________________
sobota 15. 3. 2014 – 1. přednáška
Hned na úvod otec Josef připomněl význam Velehradu jako duchovního centra nejen Moravy, ale i Evropy. Každý máme svůj vztah k Velehradu – k poselství radosti. C+M přinesli pramen radosti, víru skrze křest. Křesťanství je
poselství radosti. Bůh je radost. Bůh je světlo.
Důležité je si připomenout život Panny Marie. Byla krásná v každé situaci.
V postní době i svatostánek musí být postní. Panna Maria však kvete i v postní době. Připomenout i bolest i radost, vysvobodil nás Ježíš na kříži. Kříž je
strom života, plod, který nás uzdravuje.
Křesťan má bojovat s nedokonalostí. Bůh nás obdarovává manželem, manželkou, sousedy i zlobivými dětmi, i když se nám to nelíbí. Neporovnávejme
se s okolím, porovnávat se máme s J. K. Nevidíme do srdcí druhých, to vidí
jen J. K. Důležité je vést toho člověka, modlit se za něho. Křesťanská odvaha
není strach, ale mít odvahu uvěřit J. K. Mějme radost z J. K. a oni to na nás
uvidí. Duchovní obnova se dotýká našich srdcí, našich duší, povzbuzení se
v křesťanském životě, v upevňování pravd víry. Je obnovení radosti, cvičení
v duchovním rozvoji, v duchovních skutečnostech ve víře, v lásce a v naději.
K obnovení nám slouží i Písmo svaté, důležité je dát Bohu svůj čas a klid. Duchovní obnova nás má inspirovat. Důvěrou v Boha neztratíme pokoj v duši.
sobota - 2. přednáška
Katolický rozměr pomáhá uvědomovat si autoritu Boha.
Musíme se naučit rozumět Písmu, dívat se, jak Bůh působí, učíme se mluvit s
Bohem, učíme se poznávat, co se děje v našem nitru.
Modlitba je rozhovor s Bohem. Úkolem křesťanství je bojovat o lásku.
Následoval úryvek o sv. Antonínu Paduánském, jak rozlišovat, co je od Boha
a co od démonů, démoni vyfabulují příjemné věci. Antonín z Padovy uměl
rozlišovat. Svými činy doslova omráčil Evropu.
C+M přišli mezi barbary, zvěstovali lidem, že je má Bůh rád. Desatero nám
ukazuje cestu k radosti. Přinášeli obrazy, ikonografické znázornění Panny
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Marie. Panna Maria přijala slovo Boží. Uměla rozlišovat. Přijala radost, přijala Boží dítě.
Lidé neuměli číst a psát, ale obrazy umí číst každý. Misionáři přinášeli obrazy.
Musíme se vzdělávat stále, rozumět textu. Být člověkem se učíme celý život.
Nemáme se bát Boha, ale sebe, že ho odmítneme.
Sobota – Kázání při mši sv.
Křesťané jsou zvláštní v tomto světě. Dnešní svět má svoji chytrost, jak přelstít toho druhého. Být nad druhým, ponižovat toho druhého. Sourozenci si
nepůjčí hračky, i v manželství se stává, že chce být jeden výš. Křesťané si mají
situaci uvědomovat a bojovat s pokušením.
Dělat dobro, dělat dobré věci je velice těžké, ale nenechat se obalamutit světem. Dobro se nekonečně zúročí – Ježíš Kristus je vítězem!
Bůh nechce zlo, chce statečnost. Nestaví se proti nepřátelům s hněvem. Křesťanství neuhýbá zlu. Milovat nepřátele znamená přát jim dobro.
_______________________________________
Sobotní odpoledne bylo vyhrazeno svátosti smíření. K příležitosti ponoření
se do ticha a být v osobním rozhovoru s Bohem. V pozdním odpoledni byla
připravena třetí přednáška. Po ní následovala modlitba růžence. Po večeři
jsme zažili sílu adorace.
______________________________________
Sobota - 3. přednáška
Církev zachovává památku na životy světců. Naučili se čerpat z pramene křtu.
Přijali Boží milost sv. František = chudoba, sv. Antonín = velkorysost Velikost
sv. Františka se rozletěla po světě. Následuje ho také sv. Antonín z Padovy.
V 15 letech se stal řeholníkem proti vůli svého otce. Nabyl vzdělání. Byl kazatel. Mluvil k lidem jejich řečí. Antonín dostává milosti a přijímá je. My taky
dostáváme milosti, přijímáme je?
Modlitba - máme se modlit, jsme roztržití. Pane Ježíši, dej mi sílu pokračovat
v modlitbě, sílu modlit se v klidu, naučit se modlit, naučit se, jak být s J. K.
Modlitba by měla směřovat k tichu.
Modlitby Otčenáš a Zdrávas jsou modlitby víry. Připomínají nám, že Bůh je
Otec a Panna Maria je mocná přímluvkyně.
Smysl života je spojení s Bohem. Nebojme se toho, co je kolem nás. Bůh je
nekonečně štědrý.
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ADORACE
Ježíši, ty jsi Bůh, který přišel na tento svět. My jsme uvěřili. Ty chceš růst
v našich srdcích.
Žasneme nad tvou blízkostí. Naplňuješ prázdná srdce nadějí. Klaníme se Tvému Božství, které se sklání k nám, k hříšníkům. Ty jsi sestoupil do strastí na
tento svět. Po nás chceš, abychom „sestoupili“ do vod Jordánu a křtem začali
nový život.
Jen na kolenou může být člověk velký. Jen tehdy může být velký, když se klaní
světlu a pravdě.
Pane Ježíši, dej nám sílu, abychom vytrvali ve víře, lásce a naději.
píseň 712
Proměňuješ naše životy mocí lásky. Uchránil jsi duši své matky Panny Marie.
Sv. Antonín se stal zázračným nástrojem. Dával Tobě svoje srdce, Ty jsi mohl
jeho ústy uzdravovat nemocné. Děkujeme Ti za sv. Antonína. Bože, Ty jsi
chtěl zachránit lidské pokolení. Dej, když se klaníme, ať máme sílu Tvého
syna následovat.
V neděli po ranních modlitbách nás čekala snídaně a po ní konference a mše
svatá. Duchovní cvičení bylo ukončeno obědem. Pak jsme se rozjeli do svých
domovů.
Konference – neděle 16. 3. 2014
Křesťanství je neustálé pronikání světla do srdce.
Otec se zmínil o knize kardinála Špidlíka - Svatá Melánie, a také mluvil
o eposu o Gilgamešovi.
Svatá Melánie - úsvit nových dějin
Kniha vychází z dochovaných pramenů. Melánie vyrostla v Římě. Byla dcera
bohaté patricijské rodiny. Rodiče ji provdali za Piniana. Měla dvě děti. Později se s manželem rozhodli, že se vzdají světského života, rozdají svůj majetek a
budou žít v čistotě, v chudobě a v Kristu. Opustili Řím. Pobývali v Africe a ve
Svaté zemi. Melánie žila asketickým životem. Založila v Jeruzalémě kláštery a
sama byla představenou ženského kláštera.

Neděle 16. 3. 2014 - mše sv.

Církev je svatá. Církev je společenství modlitby. V církvi je pravda o životě.
Křesťanství je úžas nad pravdou, která nás obohacuje. My za to máme děkovat. Písmem sv. nám Bůh ukazuje cestu.
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_____________________________________
Poděkování patří otci Josefovi za vedení duchovního cvičení, panu Budařovi, který svým
nezapomenutelným zpěvem obohatil tuto rekolekci.
Poděkování patří také sestřičkám, které se o nás
celý víkend staraly.
Děkujeme a těšíme se na další setkání členů a
příznivců Matice svatoantonínské na duchovním cvičení v roce 2015.
Zaznamenala Mirka Matoušková

Program bude zveřejněn v příštím čísle Poutníka
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Členové Matice svatoantonínské,
kteří v roce 2013 oslavili svá životní jubilea
100 let
Bílková Marie

Veselí nad Moravou

90 let
Šumberová Filoména
Bradáčová Anna
Hladišová Anežka
Stojaspalová Anežka
Prudič Zdeněk
Průžková Anna
Kalusová Marie
Křapová Marie

Dolní Němčí
Nivnice
Nivnice
Nivnice
Strážnice
Strážnice
Velký Ořechov
Vlčnov

85 let
Štefaníková Antonína
Lenzová Jarmila
Žák Pavel
Krcháková Anežka
Brablcová Drahomíra

Hluk
Strážnice
Strážnice
Velká nad Veličkou
Zarazice

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let dobré zdraví, stálou Boží
ochranu a pomoc na přímluvu P. Marie, sv. Antonína a Božího služebníka
P. Šuránka.
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OZnamy matice
Matice vydala záložky do knih
Matice svatoantonínská vydala nové záložky do knih. Jsou na nich pohledy
na Antonínek v různých ročních obdobích, které doplňují citáty P. Antonína Šuránka. Zatímco o výběr textů se postarala členka výboru Matice svatoantonínské Alena Skřenková, autorkou fotografií je Lenka Fojtíková. Nové
záložky do knih tak obohatily dosavadní bohatou nabídku svatých obrázků,
které jsou spolu s duchovní literaturou a dalšími upomínkovými předměty
k dostání po celý rok v sakristii kaple.
„Mám spoustu krásných fotek Antonínku. Říkala jsem si, že je škoda, aby
zůstaly jen tak ležet v archivu. Alenka zase už dříve dala dohromady výběr
zajímavých citátů pátera Šuránka. Díky tomu mohla vzniknout zajímavá kolekce záložek, které budou pro mnohé určitě milou vzpomínkou na návštěvu
tohoto ojedinělého poutního místa,“ uvedla autorka snímků Lenka Fojtíková.
Obě ženy se shodly, že mají radost z prvních pozitivních ohlasů na společnou
práci.

Společná pouť Matic
1. společná pouť Matice svatohostýnské, velehradské, svatoantonínské a
svatokopecké se uskuteční v neděli 25. května 2014 na Svatém Kopečku u
Olomouce. Poutní mše svatá bude v 10.30 hod. v bazilice Navštívení Panny
Marie, hlavní celebrant Mons. Josef Hrdlička, olomoucký pomocný biskup.
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Odpoledne pak od 13 hod. – komentovaná prohlídka baziliky a přilehlého
areálu, po ní nedělní odpolední mše svatá, v 17 hod. v bazilice koncert Ave
Maria v podání Smíšeného pěveckého sboru Collegium vocale Olomouc pod
vedením sbormistryně Růženy Salligerové.

Společně prožitá odpoledne v den poutí se stávají tradicí.
Zvykli jsme si, že pořad mší svatých během poutního dopoledne bývá vždy
téměř neměnný. V uplynulých letech se však stalo dobrým zvykem prožít
spolu nejen bohoslužbu, ale i čas po dobrém obědě. A po něm máme příležitost sejít se v kapli ke svátostnému požehnání. Společně prožité odpoledne
můžeme zakončit někdy katechezí, jindy divadlem … Nakonec se vydáme
pro perníková srdce či turecký med ...
Na jaký program se můžeme těšit během letošní sezony?

* Hlavní pouť - 15. června 2014

V rámci Roku rodiny je připraveno hudební odpoledne pod názvem Chceme Ti zazpívat, aneb rodina si zpívá. Vystoupí několik hudebních seskupení.
Vyslechneme si muzikanty malé i velké, mladé i starší. Všechny však spojuje
dohromady jedinečné pouto – pouto rodinné!

* Pouť svatých Petra a Pavla - 29. června 2014

Již druhý rok se v tento den koná Národní pouť Sekulárního řádu františkánů.
Od 13:00 si pro nás všechny připravili besedu S františkány o františkánství sdílení, otázky, svědectví.
Sdílení v kapli povede mladý františkánský kněz z Prahy, Jakub Sadílek, společně s terciáři sv. Františka z Uh. Hradiště.

* Děkovná pouť - 31. srpna 2014

V době uzávěrky časopisu nebyl konkrétní program potvrzen.
Každopádně se můžete těšit již nyní na zajímavý kulturní program.

Zájezd
Tradiční poutní a poznávací zájezd naší Matice, organizovaný v tomto roce
v rámci Roku rodiny na Valašsko, bychom chtěli uskutečnit v sobotu 8. srpna
nejen pro dříve narozené, ale také pro děti, které budou mít připravený samostatný program. Přesné informace budou v červnovém čísle našeho Poutníka.
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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
E-mail: maticesvatoantoninska@seznam.cz
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

		

březen 2014
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Výbor Matice svatoantonínské
Vás srdečně zve na

Va l n o u h r o m a d u ,
která se koná

v neděli 27. dubna 2014
V OSTROŽSKÉ LHOTĚ

Program:

15.00 hod.
Mše sv. v kostele Sv. Jakuba
v Ostrožské Lhotě,
po ní modlitba u hrobu
P. Antonína Šuránka,
jednání Valné hromady
v Pastoračním domě
P. Šuránka,
diskuse, občerstvení,
závěr a kněžské požehnání.
Foto: M. Pospíšil

Svatý Antoníne, vyprošuj svému dílu
na Blatnické hoře Boží požehnání
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kruciáta Foto: L. Fojtíková

společenství p. šuránka Foto: L. Fojtíková

duchovní cvičení na velehradě Foto: V. Hájek

