POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2014

Poutník

1

Svatoantonínský
Ročník 16

Občasník Matice svatoantonínské

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

č. 48/2014

2

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2014

Na Antonínku se uskutečnila historicky první Pouť králů
8.5.2014 - První květnovou neděli se na Antonínku sešli letošní králové
z Hluku, Kunovic a Vlčnova. Všechny tři chlapce doprovázely královské družiny, které na Antonínek připutovaly od studánky nad Ostrožskou Lhotou.
Lenka Fojtíková - převzato

Foto Lenka Fojtíková

Foto Lenka Fojtíková

Foto Lenka Fojtíková

Foto: Vojtěch Peša

Foto: Miroslav Pospíšil
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DUchovní slovo
Vážení a milí poutníci svatoantonínští!
Sv. Antonín z Padovy, kněz a učitel církve, se narodil kolem roku 1195
v Lisabonu a rodiče mu dali jméno Fernando. Vstoupil do řádu augustiniánských kanovníků a po dokončení studií přijal kněžské svěcení. V roce
1220 se stal františkánem a přijal jméno Antonín. Odešel hlásat evangelium
do Afriky, ale brzy onemocněl a musel se vrátit do Evropy. Po krátkém pobytu v klášteře na Sicílii se setkal v Assisi se sv. Františkem (1221), na jeho
přání pak v Boloni učil řádové spolubratry teologii. V severní Itálii kázal
proti katharům, v jižní Francii proti sektě albigenských, po návratu do Itálie proti lichvářům a zasazoval se o práva chudých. Na jeho kázání přicházely tisíce lidí. Zemřel 13. června 1231 ve svém klášteře v Arcelle u Padovy.
Za necelý rok byl prohlášen za svatého a v roce 1946 za učitele církve.
To byl život sv. Antonína z misálku. A jaký je náš život? Sv. Antonín bývá
často uctíván jako patron za znovunalezení ztracených věcí. To jste si už
možná sami vyzkoušeli: něco odložím, a když to znovu potřebuji, už nevím kam. A tak se začnu modlit o pomoc ke sv. Antonínovi. To je jistě dobrá zásada. Avšak myslím si, že bychom ji měli používat také v důležitějších
věcech než jsou odložené brýle a ztracené klíče...
Tak často se dnes stává, že se z člověka vytratí víra v Boha, že zmizí láska
a po důvěře (naději) není ani památka... Poprosme za něho sv. Antonína!
Často staří rodiče sledují s velkou bolestí rodiny svých dětí a vnuků (někdy jen jejich nesezdané soužití). Co všechno v takových domovech chybí:
Čím je utvářen vztah rodičů mezi sebou a jaký je vztah rodičů k dětem a
dětí k rodičům? Na to mysleme, když putujeme na Svatý Antonínek!
Ale začněme každý sám u sebe. Rozhodněme se dnes znovu pro Ježíše
Krista! A obnovujme přátelství s ním pravidelnou svátostí smíření a častým svatým přijímáním. Myslím, že právě toto by nám sv. Antonín dnes
poradil.
Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, tys dal svému lidu svatého Antonína, velkého kazatele, ochránce chudých a mocného přímluvce v naléhavých potřebách. Na jeho přímluvu vyslyš naše prosby a veď nás, abychom
žili jako křesťané a ve všech protivenstvích se cítili pod tvou ochranou
v bezpečí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
P. Václav Vrba,
děkan Veselí nad Moravou
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Na blatnické hoře….
Naše hodná stařenka, která nás opustila v době nejhorší, když válka rozehnala naši rodinu, zpívala občas tuto píseň k sv. Antonínu, jejíž první sloka
mně utkvěla:
Na blatnické hoře,
krásná, pěkná růže,

přelíbezně voní,
každý dychtí po ní,

ta všeckým zpomůže.

Není daleko z Ostrožské Lhoty na blatnickou horu ke svatému Antonínku, jak náš lid říká. "Hradíšťky" a "Žlabem" Krasoticemi dojde se za 20 minut pohodlně na kopeček s kaplí svatého Antonína. Je už zestárlá, ošlehaná
větry a dešti omývaná, ale lidu, jak na moravském Slovácku, tak na Slovensku za Javořinou, velice milá. Svatý Antonín je daleko široko uctíván a
přišla-li někdy kolem 13. června bouře s krupobitím, říkávali tatíček: "Svatý
Antonín by měl mět zasvěcený svátek, patří mu to!" Chtěl tak naznačit, že
by té úcty k svatému Antonínu mělo být ještě víc. Jeho pomocná ochrana
by byla ještě větší.
Každé poutní místo má svůj zvláštní ráz. Velehrad volá k svatým manifestacím, Hostýn k tiché modlitbě, táhne do výšiny. Už ten pohled na hory
působí mocně. Jinak Svatý Kopeček nad velkoměstem a jinak "Svatý Antonínek". Není vysoký, kolem malý lesík a široký klidný rozhled na Hluk a
Uherský Brod, na Javořinu a Lopeník, na Blatnici, Veselí, Bzenec, Uherský
Ostroh, Polešovice, Uherské Hradiště, na les za nímž se tají Velehrad. Svatý
Antonínek uklidňuje poutníka, ladí k mírným úvahám, vrací duši rozvahu,
důvěru, láká ke dveřím kaple na kolena. Nápisy jsou na všech poutních
místech obvyklé a ať jsou názory o nich jakékoliv, jeden z nápisů na dveřích
kaple svatého Antonína charakterizuje vliv tohoto místa na srdce člověka.
Opsal jsem si jej do Breviáře a už mne leckdy osvěžil:
Dúfaj v Boha a nezúfaj, keď dni smutní prichodia najpeknější doby žitia v kríži, v slzách sa rodia.
Pohled z hory je plný uklidňujícího kouzla. Stojí za to vystoupit na
kopec ve všední den, kdy stromy šumí kolem mraky pozdravují. Pouti na
blatnické hoře mají také svůj ráz. Nebývaly rušné, lidé se chodili skutečně
pomodlit. Hlavně ze Slovenska přinášívali své boly k nohám oblíbeného
světce. Vzpomínám, jak se vrátili lhotští poutníci za světové války roze-
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chvěni, když je ohnivý kazatel zapřísahal, aby pomáhali obyvatelům měst,
svým bratřím, když hrozil hlad a na venkově přece byl kousek chleba.
Slyším dodnes zpívat P. Minaříka, blatnického rodáka, evangelium: „Žeň
mnohá - dělníků málo.“ Lidé chodívali v krojích, opřeni o stromy nebo
hole, naslouchali slovu Božímu. Zpívali: "Ejhle oltář." Pak se rozešli mezi
krámky na úbočí hory a muži usedali do některé "búdy" na trochu vína.
Lid zůstane jistě věren poutnímu rázu návštěv oblíbeného místa, i když
se snad podaří moderním šlágrům to, co se nepodařilo Josefovi II. Znesvětit toto místo.

V hradišťském františkánském klášteře bývala každé úterý mše svatá s pobožností k svatému Antonínu u bočního oltáře svatého Antonína. Tam zpívávali píseň o divotvůrci, který nalézá věci ztracené - Antonín ti najde zas.
I v takových případech mockrát pomohl svatý Antonín. Ztracený vnitřní
klid, jasný pohled očima víry, ztracenou naději - Antonín ti najde zas. Každý rok se rozvlní povrch kopce nad Blatnicí jako obilí na svahu hory, nejen
zelené obilí, i rudé máky v něm. Krásně je u prostinké kaple, krásně a srdce
se šíří, klid se rozlévá nitrem. Člověk tam více než jinde se cítí v milé a bezpečné náruči Boží.
Psáno pro „Našinec“ 13. června 1935
Podle P. Antonína Šuránka převzala a upravila
Anna Budinská
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Vzpomínka na P. Antonína Dominika
„Kněz až v nebi pozná, že byl knězem!“ Jan Maria Vianney
Dne 25. června vzpomeneme 100 výročí narození P. Antonína Dominika, synovce Božího služebníka P. Antonína Šuránka.
P. Dominik byl vysvěcen na kněze 5. července v r.1940 v Olomouci,
pak působil jako kaplan a administrátor mnoha farností naší arcidiecéze, od roku 1994 sloužil až do své smrti ve své rodné farnosti v Ostrožské Lhotě. Zemřel v den svátku sv. Kateřiny – 25. listopadu 2004 ve
věku 90 let.

Velmi ráda a často na něj vzpomínám. Jako člen výboru obnovené
Matice svatoantonínské nám pomáhal blíže poznat osobnost P. Šuránka vyprávěním i prostřednictvím dokumentačního materiálu. (Jedna
místnost na ostrožské faře připomínala malé muzeum P. Šuránka – fotografie, písemnosti, drobné upomínkové předměty). Pokud mu zdravotní stav dovolil, zúčastňoval se všech našich poutních zájezdů, v té
době orientovaných na místa působení P. Šuránka.
Postupem času jsme se rozhodli, že schůze výboru budou probíhat nejen ve Lhotě, ale podle možnosti i ve farnostech ostatních členů. Jedna
z prvních mimo lhotských se konala u nás ve Strážnici. Pro mne nezapomenutelná. Sešli jsme se před naším piaristickým kostelem P. Ma-
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rie, abychom po jeho prohlídce a modlitbě pokračovali ve Spolkovém
domě v Orlovně. Den před tím jsem poprosila našeho pana kostelníka
strýčka Polstera, aby nám v určenou hodinu otevřel kostel. Byl velkým
ctitelem sv. Antonína a P. Šuránka a se svou sestrou byli ve Strážnici
prvními členy naší obnovené Matice. Když jsem strýčka všem představila, objal P. Dominika se slovy: „ Bože, děkuju Ti, žes mně dopřál poznat tohoto vzácného kněze“ a políbil mu ruku. P. Dominik se skromně usmál a řekl: Také jsem velice rád, že jsem Vás poznal, pomodlím
ve vašem krásném kostele a poprosím vaši Pannu Marii o přímluvu.“
Pak si spolu ještě chvíli povídali, strýček kostelník nás všechny provedl
kostelem od kůru až po sakristii a slíbili si, že se spolu ještě setkají u
sv. Antonínka. Bohužel, zdravotní stav to už našemu kostelníkovi nedovolil.
A na závěr – Otče Antoníne, ať Vám náš Pán dopřeje hojnost radostí z
věčného života.
Anna Budinská
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Pár postřehů z návštěvní knihy kaple Sv. Antonína.
Kaple Sv. Antonína přivítá každý rok nespočetné
množství poutníků a návštěvníků. Nejinak tomu bylo
i v loňském roce. Ze všech těch tisíců zápisů lidí, kteří
do návštěvní knihy zapsali svůj obdiv nad krásným místem a hezkou
výzdobu kaple, vzdali hold obětavé práci žen, které kapli uklízejí a v
neposlední řadě byli vděčni ochotným strážcům kaple za to, že měli
možnost tuto kapli navštívit, vybírám pár postřehů:
Ne vždy se mi podařilo rozluštit, kdo zápis zapsal, a nerada bych
uvedla špatné jméno, proto jsou některé zápisy bez uvedení autora.
* Putujeme po stopách své milované maminky, která se narodila ve
Vracově a vždycky vzpomínala na poutě ke sv. Antoníčkovi. Bylo to,
je to a bude to krásné pořád.
* My jsme poutníci z Kravaře, Koutů a Vídně, přejeme tomuto kraji a
poutnímu místu Boží non-stop dohled.
* Kostel se mi líbí. Není přeplácaný ani není chudý. Kristýna.
* Slova jsou zbytečná. Děkuji. Stanislava Poláková, Liberec.
* Velký zážitek pro Kubu - 9r. a Emu, že mohli zvonit poledne se strýcem Machem. Děkujeme
A na závěr zápis poutníka, který vystihuje to, co mnozí z nás vnímají
stejně, a u kterého jsem taky nedokázala rozluštit správně jeho jméno:
Je zde cítit přítomné světlo Boží lásky.
Eliška Pospíšilová
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Oznamy Matice
Z VALNÉ HROMADY- 27. dubna 2014
Zpráva o činnosti Matice svatoantonínské za rok 2013
Vážení členové Matice svatoantonínské, milí hosté.
Už po sedmnácté se scházíme, abychom zhodnotili činnost MS od jejího znovuobnovení po nucené přestávce. Ustavující valná hromada byla
15. dubna 1997 na blatnické faře, kde byl zvolen výbor. Výbor MS, i když
už v částečně jiném složení, se snaží dle svých stanov a ve spolupráci
s farností Blatnice a Ostrožská Lhota organizovat svoji činnost. Duchovní správci obou farností jsou váženými průvodci dění na Sv. Antonínku.
Dnešním mým úkolem je seznámit vás s činností MS za uplynulé období.
Po celý rok nás provází Poutník svatoantonínský, který informuje členy
o dění na poutním místě, přináší články, zamyšlení a také povzbuzující
myšlenky P. A. Šuránka. Podoba našeho poutního místa je výrazně jiná
než před léty a to díky Vaší modlitbě, finanční pomoci, účasti při stavebních a úklidových brigádách. Z toho lze usuzovat, že členové Matice a ctitelé sv. Antonína chtějí mít své poutní místo pěkné, za což Vám patří velké
poděkování. V týdnu před Hlavní poutí se konaly exercicie, které vedl
františkán P. Elias Vella, kněz z Malty, na téma Vnitřní uzdravení. Splnila
se část vize P. A. Šuránka, který si přál, aby Sv. Antonínek sloužil také k
tomuto účelu. Při velkém množství zúčastněných věřících jsme pomáhali
s organizací. Také se snažíme organizačně zapojit při všech velkých poutích a tím přispět k jejich zdárnému průběhu.
O Hlavní pouti již tradičně předáváme ocenění - Bílou růží Božího služebníka P. A. Šuránka. V letošním roce „bílá růže“ putovala do rukou tří
našich důvěrnic, které pracují v Matici svatoantonínské od roku 1997
- paní Ludmile Mikulčíkové z Vacenovic, paní Anastázii Minaříkové
z Blatničky a paní Jiřině Kryštofové z Vlčnova. Rok 2013 byl ve znamení 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Pěší pouť ze Sv.
Antonínka na posvátný Velehrad, divadelní představení strážnických dětí
o Hlavní pouti i poutní zájezd do Nitry byl zaměřen k tomuto velkému
jubileu. Odpoledne po Děkovné dožínkové pouti patřilo divadlu Pavel
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z Tarzu. Nepřízeň počasí měla vliv na nízkou účast diváků, i když samotné
představení mělo velmi dobrou úroveň. Jedno říjnové odpoledne patřila
Blatnická hora dětem a drakům. Drakiáda i celé odpoledne vzbudilo velký
zájem. Mladí lidé z okolních farností, ve spolupráci s MS, připravili pro
děti spoustu zajímavých her a zábavy. Bylo zde neuvěřitelných 700 dětí a
dospělých z 31 farností. Doufáme, že děti si na Sv. Antonínek najdou cestu
i při jiných příležitostech a návštěvy poutního místa přispějí k obohacení
jejich duchovních hodnot. Ve farnosti Dolní Němčí je naše největší členská základna, čítá přes 150 osob. Proto jsme především pro ně v jejich
kostele zorganizovali divadelní představení Zraněný pastýř v podání divadelní skupiny farnosti Brno – Lesná. Plný kostel a spokojení diváci byli jak
pro herce, tak i pro nás největší odměnou. Úklidových prací po skončení
poutní sezony 2013 se zúčastnilo celkem 70 lidí. Z toho je zřejmé, že jim
není lhostejné, jak okolí poutního místa vypadá. V adventní době navštívili členky výboru farnost Tvarožná Lhota, kde představili
přítomným činnost MS a vybídli je ke vstupu mezi nás. Zatím se jim to
moc nedaří. Na počátku postní doby proběhla na Velehradě už sedmá
postní duchovní obnova, kterou vedl jezuita, působící v Praze, P. Josef Čunek. Pro posílení svého duchovního života přijelo celkem 78 účastníků,
kteří odjížděli spokojeni a už se těší na příští rok.
Také pobožnost Křížové cesty, pořádaná na Antonínku pro děti, se díky
krásnému počasí vydařila. Po skončení pobožnosti bylo pro všechny připraveno malé občerstvení, dětem navíc různé hry. Vše zdokumentovala televize Noe. O naší činnosti přináší informace naše webové stránky
/www.antonínek.cz/, Katolický týdeník i televize Noe. Navštěvujeme hrob
a modlíme se nejen při výročích narození a úmrtí P. A. Šuránka a před
konáním Valné hromady, ale i při náhodných příležitostech. Rozšiřujeme
jeho Novénu za uzdravení a letáček o jeho životě.
Závěrem chci poděkovat výboru, důvěrníkům a všem členům MS za pomoc, bez které se naše práce neobejde. Velký dík patří P. Z. Stodůlkovi, bez
jeho iniciativy by nebyl Sv. Antonínek takový, jaký je. Přejeme mu hodně
zdraví a Boží a požehnání do dalších dnů života. Děkuji také panu Josefu
Kuřinovi za vše, co dělá pro naše poutní místo. Také vám všem přeji hodně zdraví a Božích milostí, abychom se často setkávali na Sv. Antonínku.
SVATÝ ANTONÍNE, VYPROŠUJ SVÉMU DÍLU NA BLATNICKÉ
HOŘE BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.
Marie Špirudová

11

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2014

MATICE SVATOANTONÍNSKÁ Blatnice pod sv. Antonínkem

Výkaz o hospodaření za rok 2013
Příjmy
Úroky z vkladů
Ostatní provozní výnosy
Dary
Členské příspěvky
Celkem

69,00 Kč
12 790,00 Kč
116 744,00 Kč
121 080,00 Kč
250 683,00 Kč

Výdaje
Režijní výdaje
Výdaje na činnost
Purifikatorium, propagace
Dar farnosti Blatnice pod Sv. Antonínkem
Celkem

7 955,00 Kč
56 014,00 Kč
18 802,00 Kč
500 000,00 Kč
582 771,00 Kč

Peníze
Pokladna
Banka
Peníze celkem

18 260,00 Kč
598 068,86 Kč
616 328,86 Kč

Poznámky:
- V darech jsou společně uvedeny dary členů MS, dary fyzických osob
a dary právnických osob.
- Časopis Poutnik financovali členové MS. Rozdíl mezi náklady na časopis a vybranou úhradou od členů je zúčtován na účet darů.
- Výdaje na činnost zahrnují dar na opravu kostela Trmice v Čechách,
ocenění členů a důvěrníků, kytky pro kardinála Vlka a na pohřeb.
- Dar farnosti na financování přístřešku u sv. Antonnína a projektovou
dokumentaci na parkoviště na Antonínku
V Blatnici pod Sv. Antonínkem 25.3.2014					
Věra Staňková
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Plán činnosti Matice svatoantonínské na příští období.
1. Pomáhat farnosti Blatnice a Ostrožská Lhota při zvelebování poutního místa Sv. Antonínek nad Blatnicí.
2. Pomáhat při organizování poutí, organizovat pouť Matice svatoantonínské a Dušičkovou pouť.
3. Pořádat přednášky a besedy s náboženskou tematikou s důrazem
na osobnost zakladatele Matice, Božího služebníka P. Ant. Šuránka
4. V postní době uspořádat již osmou duchovní obnovu na Velehradě – Poutní dům Stojanov.
5. Také v postní době organizovat pobožnosti Křížové cesty P.
Antonína Šuránka nejenom na Blatnické hoře, ale prostřednictvím důvěrníků i v jednotlivých farnostech.
6. Rozdávat a připomínat novenu P. Antonína Šuránka za uzdravení,
modlit se za jeho blahořečení.
7. Podílet se na organizování pěších poutí Antonínek - Velehrad a
jiné.
8. V den Hlavní pouti odpoledne zorganizovat na Blatnické hoře v
rámci Roku rodiny program – Chceme Ti zazpívat, aneb Rodina si
zpívá.
9. V srpnu zorganizovat již tradiční poutní a poznávací zájezd pro
všechny věkové kategorie na Valašsko se samostatným programem pro děti.
10. O Děkovné pouti odpoledne uspořádat ve spolupráci s blatnickou
farností muzikál – Jesus Kristus Supermlad – autor Luděk Strašák.
11. Získávat nové členy ve farnostech, v nichž věřící ještě nejsou členy
Matice svatoantonínské.
12. Pomáhat při organizování Drakiády.
13. Vydávat občasník Poutník svatoantonínský, který bude v Roce rodiny obohacen o malou přílohu pro děti.
14. O veškerém dění na Antonínku informovat nejen prostřednictvím
internetových stránek a Katolického týdeníku, ale i TV Noe .
Miloš Fojtík
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Zprávy Matice
1. Poutní a poznávací zájezd Valašsko - sobota 9. srpna 2014
Program :
9.00 hod.

Štípa - mše sv. v poutním kostele Narození Panny Marie

10.30 hod.

Fryšták - středisko salesiánů Dona Boska - hry pro děti,
oběd z vlastních zásob, nebo si zakoupíte v tamní jídelně

12.45 hod.

Ploština - kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné byla
vybudována v roce 1946 k uctění památky obětí upále-		
ných nacisty ke konci II. svět. války.
Prohlídka, modlitba, pobyt v přírodě, hry

13.45 hod.

Újezd u Val. Klobouk - kostel sv. Mikuláše, farní zahrada,
občerstvení

15.00 hod.

Luhačovice - kostel Sv. rodiny, individuální prohlídka 		
města

16.30 - 17.00 hod. Odjezd
V rámci Roku rodiny bychom chtěli, aby se zájezdu zúčastnily také děti, ať
už se svými rodiči nebo prarodiči.
Přihlaste se u svých důvěrníků do konce června, důvěrníci pak zahlásí
nejen počet přihlášených, ale také počet obědů, které si objednáte, (cena
80,-Kč), panu Ladislavu Vyskočilovi do 6. července, č. mob. 734 435 161
Předpokládaný návrat 18.00 - 18.30, cena 300,- Kč, děti do 15 let zdarma

2. Přílohu pro děti připravila Alena Skřenková
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čtenáři nám píší
Jubilanti Matice svatoantonínské
V minulém roce se u nás v kapli Panny Marie Růžencové na Hůrce uskutečnilo setkání jubilantů – členů Matice svatoantonínské. Desítka oslavenců poděkovala Bohu za krásný věk a poprosila o další pomoc Pannu Marii.
Své devadesáté narozeniny oslavila trojice členů Matice – Anežka Hladišová, Anežka Stojaspalová a Justina Slintáková, 88 let slavila Anna Bradáčová, Marie Smetanová, Ludmila Hrašáková a Emílie Špačková, kulaté
osmdesátiny pak Anna Bartková, Justina Krchňáčková a Josef Gračka.
Setkání bylo zahájeno desátkem sv. růžence s prosbou ke sv. Antonínovi.
Pak následovaly krátké modlitby doplněné zpěvem písní ke sv. Antonínovi. Přítomní jubilanti si odnesli hřejivý pocit ze společně strávených chvil
a malý dárek.
Děkujeme za organizaci, paní Bártková. Všem též blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání do dalších dnů.
Farnice z Nivnice

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
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Ohlédnutí za hlavní poutí 2013
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