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Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství.
Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi nám, že kdo vidí Tebe, vidí Otce. Ukaž nám svou
tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, cizoložnici a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených
věcech, přiměl Petra plakat, když Tě zradil, a zaručil kajícímu zločinci
ráj.
Dej, ať každý z nás slyší Tvá slova určená samařské ženě, jako bys je
říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“ Ty jsi neviditelnou tváří neviditelného Otce, Boha, který projevuje svou všemohoucnost nejvíce
odpouštěním a milosrdenstvím.
Dej, ať je církev Tvou neviditelnou tváří, tváří svého Pána, vzkříšeného
a oslaveného.
Tys chtěl, aby také Tvoji služebníci byli podrobeni slabostí a tak mohli
soucítit s těmi, kdo se potýkají s
nevědomostí a omylem: dej, ať
každý, kdo se s jediným kdy setká, zakusí, že ho Bůh očekává,
miluje a odpouští mu. Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny
jeho pomazáním, aby se Svatý
rok milosrdenství stal rokem
Hospodinovy milosti a aby Tvá
církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst
chudým, vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným a navrátit
zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie,
Matky milosrdenství o to prosíme Tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na
věky věků. Amen.
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Matice svatoantonínská zve nejen své členy
na

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
s P. Janem Szkanderou, spirituálem kněžského semináře v Olomouci.

Téma: Boží milosrdenství
Místo konáni: Velehrad
Poutní a exerciční dům Stojanov
Začátek: pátek 4. 3. 2016
v 18:00 hod. večeří
Ukončení: neděle 6. 3. 2016
obědem
Strava a ubytování
na celý pobyt:


jednolůžkový pokoj 900,-



dvoulůžkový pokoj 840,-



jednolůžkový pokoj s přísl. 1060,-



dvoulůžkový pokoj s přísl. 960,-

Přihlášky:
 Individuálně - Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62,
Velehrad, 687 06
tel. 572 571 420, mobil. 733 741 896
 Pomocí svých důvěrníků
 Nebo Marie Špirudová, Kozojídky 122,
tel. 518 327 436, mob. 739 617 124
www.antoninek.cz
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DUCHOVNÍ SLOVO
Milí ctitelé svatého Antonína, milí čtenáři.
Pozdravuji Vás od Matky Boží v Králíkách. Chci vám poděkovat za pozvání na
Dušičkovou pouť, abychom se modlili za
naše zemřelé, kteří nám byli zvláště blízcí. Když se modlíme, jsme plni naděje,
porozumění a milosrdenství. A o to jde,
abychom naplno žili víru v Ježíše Krista.
Letošní rok prožíváme Rok milosrdenství,
který vyhlásil papež František. Víte, kde
se učíme základům milosrdenství? Přece
v rodině. Poprosit, poděkovat, odprosit,
odpustit. Svatý otec někdy mluví o kouzelných slovech a velice je doporučuje jako základ pro zdravý rodinný život.
Jsou to slova prosím, děkuji, promiň. Je velmi potřebné si stále připomínat,
že jednat milosrdně není nic, co by přesahovalo naše síly. Vždyť i vyslovit
tato tři slova ze srdce dokáže každý, kdo jenom trochu chce. Ovšem, za jedné
podmínky, kterou papež František rád zdůrazňuje: Nejdříve musím otevřít
dveře svého srdce milosrdnému Ježíši, abych potom sám mohl projít Svatou
bránou Roku milosrdenství a jednat milosrdně. Jen s Ježíšem v srdci dokážu
vidět potřeby či bídu svého bratra nebo sestry. Jen s Ježíšem v srdci dokážu na
jejich nouzi správně zareagovat.
Možná si řeknete, že znáte mnoho nevěřících lidí, jejichž život je naplněn
dobrem. Jistě, ale každé dobro je vždycky výsledkem spolupráce s Boží milostí, třebaže si to neuvědomují. Toto poznání by nás však nemělo svádět
k tomu, abychom se pokoušeli konat dobro a přitom nebýt v přátelství s
Bohem. Nepřátelství s Bohem, vyjádřeno nelitováním hříchů, oslabuje naši
schopnost konat dobro, někdy nám ji rovnou vezme, umrtví. Možná jste to
zažili, když vás sužuje prudký hněv, závist či nenávist. Také proto je podmínkou pro získání plnomocných odpustků svatá zpověď jako cesta očištění
vztahu s Bohem. Tedy ne jako nějaký magický úkon, ale jako upřímné stanutí
před Bohem v pravdě svého svědomí a důvěryplné vyznání svých selhání,
protože „jeho milosrdenství je věčné“ (Ž 136).
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A právě svatý Antonín žil milosrdenství a také jej v kázání hlásal. Dokonce
lidé měli výčitky po jeho kázání, a pak v hojnosti přistupovali ke svátosti
smíření, vyznávali své hříchy a obraceli svá srdce k Pánu. O to právě jde
v letošním roce.
S radostí přicházejme na Blatnickou horu ke svatému Antonínovi, abychom
se nejen občerstvili, ale abychom odcházeli pokaždé od něho usmíření a plní
víry, naděje a lásky. Vždyť mnoho našich předků se již po staletí u svatého
Antonína občerstvovalo milosrdenstvím, tak neváhejme a občerstvujme se
milosrdnou láskou Boží.
Ze srdce žehná a někdy na viděnou u svatého Antonína se těší
P. Pavol Sandánus, farář v Nekoři

Františkáni zvou ke společnému setkání

Pokoj a dobro!
Milí přátelé, chtěli bychom Vás pozdravit a s vděčností vzpomenout na tříleté
období, kdy jsme každou první sobotu v měsíci působili na Vašem nádherném poutním místě. Z důvodu přemíry akcí a přetíženosti našich duchovních
správců jsme se rozhodli pravidelná měsíční setkání na Antonínku ukončit.
Věříme, že to všechno mělo svůj smysl a nic se neztratí. Neodcházíme ale
úplně: Ve dnech 21. května a 10. září proběhnou na Antonínku oblastní setkání SFŘ, na které zveme všechny naše přátele a v neposlední řadě také Vás.
Program začíná ve 14 hodin mší svatou a po adoraci se setkáme u táboráku.
Chceme se učit společně nejen modlit, ale také sdílet a radovat. Další pozvání
směřuje na Petropavlovskou pouť (2. – 3. 7. 2016). Chtěli bychom se sejít už
v sobotu ve 14 hodin u hrobu otce Šuránka a odtud vyrazit na Antonínek,
kde v 16 hodin začne duchovní program a po něm zase vzájemné sdílení
s občerstvením. Také hlavní nedělní mše svatá bude příležitostí k našemu
společnému setkání.
Závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši podporu a vstřícnost. Jsme
připraveni i nadále spolupracovat k slávě Boží a vzájemnému obohacení.
Za MBS SFŘ Uherské Hradiště
Břetislav František Novotný, ministr
Hana Brigita Reichsfeldová, národní ministryně OFS
Aktuální informace o jednotlivých akcích budou na webu antonínek.cz
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Naši jubilanti - členové Matice svatoantonínské,
kteří v roce 2015 oslavili svá životní jubilea.
95 let

Slavomír Budař			
Františka Libosvárová		
Anna Hanáková			

90 let

Ludmila Hrašáková		
Marie Smetanová		
Emilie Špačková		
Marie Úšelová			

85 let

Josef Laga			
Františka Baroňová		
Slávek Sukeník			
Františka Pospíšilová		
Anežka Komoňová		
František Pitner			
Anna Nejezchlebová		
Marie Kučerová			
Marie Bártková			
Anděla Hořáková 		
Libuše Mahdalová 		
Anežka Beníčková		
Ludmila Charvátová		
Ludmila Pálková		
Milada Hanáková		
Alžběta Smištíková		
Marie Mikulcová		
Marie Dulová			

- Blatnice pod Sv. Antonínkem
- Hluk
- Kozojídky

- Nivnice
- Nivnice
- Nivnice
- Velký Ořechov

- Blatnička
- Dolní Němčí
- Dolní Němčí
- Hluk
- Kněždub
- Míkovice
- Moravský Písek
- Nezdenice
- Nivnice
- Strážnice
- Suchá Loz
- Suchá Loz
- Vacenovice
- Veselí nad Moravou
- Veselí nad Moravou
- Veselí nad Moravou
- Vlčnov
- Žeraviny

Za všechnu vaši obětavou práci děkujeme a přejeme do dalších let života
dobré zdraví, hojnost Božích milostí a požehnání, ochranu a přímluvu Panny
Marie a svatého Antonína.
Výbor Matice svatoantonínské
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Výpis z Pamětní knihy u sv. Antonínka v roce 2015
Sv. Antonínek je místo, kde mnozí věřící přicházejí poděkovat za pomoc,
kterou na přímluvu sv. Antonína obdrželi, nebo poprosit o pomoc nalezení ztracených věcí, uzdravení v nemoci, nalezení životního partnera nebo
v těžkých životních těžkostech. Toto poutní místo je velmi oblíbené, přicházejí sem z blízka i z dáli, věřící i nevěřící, což dosvědčují i zápisy v knize návštěv.
Kaple sv. Antonína je navštěvována po celý rok. Poutnický rok začíná prakticky na počátku Nového roku, o svátku Matky Boží Panny Marie, mší svatou na poděkování za
minulý rok a přímluvami o ochranu pro nastávající rok.
Již 3. 1. 2015 - první františkánská sobota na Antonínku: "Svatý Antoníne, děkujeme za
obdržená dobrodiní v uplynulém roce, kterých se nám dostalo tvým prostřednictvím."
28. 4. 2015 - Setkání Společenství P. A. Šuránka poprvé po zimě u sv. Antonínka. (Přes
zimní období se společenství schází ve farnostech.)
8. 5. 2015 - Pěší pouť z Blatnice na Velehrad.
28. 6. 2015 - Pouť sv. Petra a Pavla a Národní pouť Sekulárního františkánského řádu.
4. 7. 2015 - Pěší pouť poutníků z Ostrožské Lhoty od sv. Antonínka na Velehrad.
12. - 16. 7. 2015 - První Antonínovo léto, které přineslo od účastníků veliký ohlas.
"Jsme moc rádi, že jsme mohli v těchto dnech trávit čas na Antonínku společnými hrami, modlitbami a tvořením. Děti a dospělí, kteří z Ostrožské Lhoty, z Blatnice i z blízkého okolí sem denně přicházeli, si tady připomenuli odkaz P. A. Šuránka, kterému
vděčíme za mnohé. Kéž tento první ročník nezůstane posledním. Díky za něj.
1.8. 2015 - Krásný poutní zážitek, pozdrav z cyklopoutě Uh. Brod - Sv. Hora u Příbrami
v počtu 102 účastníků.
7. 8. 2015 - Poutníci - saleziánští spolupracovníci - cyklopouť na Velehrad k oslavě
Dona Boska - 200 let od jeho narození - zastávka u sv. Antonínka.
13. 8. 2015 - Krásné, jednoduché, čisté. Výprava cyklistů Mladá Boleslav, Bakov nad
Jizerou, Stráž pod Ralskem, Praha
24. 8. 2015 - Věřící nebo nevěřící, ale s láskou přicházíme z Kyjova a moc se nám tady líbilo.
28. 8. 2015 - Cyklosvatba - Libor a Iva Florkovi.
30. 9. 2015 - Členové Řádu sv. Huberta v Kuksu se potřetí na pozvání Matice svatoantonínské zúčastnili děkovné dožínkové pouti na sv. Antonínku. "Děkujeme ze srdce za
překrásné chvíle ve společenství opravdu věřících a krojovaných."
29. 9. 2015 - Už jsme tu zase a budeme chodit stále, dokud tu budeme. Kouzlo Antoníčka na nás blahodárně působí. Sokolky z UH. Hradiště.
29. 9. 2015 - Po mnoha letech jsme zase navštívili tuto kapli a vidíme, že je ještě hezčí,
než byla tenkrát. Přátelé z Orlických hor.
11. 10. 2015 - Uskutečnil se 5. ročník dětského odpoledne s drakiádou. I přes chladné
počasí se zúčastnilo asi 700 návštěvníků. Dětí bylo zaregistrováno 173, na ně čekalo
kromě drakiády 9 stanovišť s úkoly.
5. 12. 2015 - Děkujeme, že jsme tady mohli 3 roky působit při prvních sobotách. Zažili
jsme nádherné chvíle, budeme se rádi vracet, zvláště při příležitosti pouti sv. Petra a
Pavla a Oblastních setkáních SFŘ (21.5.2016 ve 14 hod. a 10.9. 2016 ve 14hod.), na
které vás všechny zveme. Sekulární františkánský řád.
I letos vás všechny zveme, vaše přátele a známé, přijďte si načerpat duchovní posilu do
vašeho života na kopec k svatému Antonínku.
Josef Míšek
			
.

8

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2016

Na své mrtvé vzpomínáme, k andělům se utíkáme,
aby na nás jako na ně svolávali lásku Páně
Členové Matice svatoantonínské, kteří nás v minulém
roce opustili a my se za ně modlíme.
Minaříková Anežka
Sidónová Marie
Horák Bohuslav
Šimčíková Anežka
Horňáková Antonie
Kozinová Marie
Slintáková Justína
Miklíčková Marie
Sasínová Anežka
Přibylová Anděla
Nováková Jiřina
Andrlíková Antonie
Ingrová Marie
Bláhová Vlasta
Kalusová Marie
Miklová Františka
Komínková Alžběta
Buchtová Marie

Blatnička
Blatnička
Dolní Němčí
Dolní Němčí
Kozojídky
Moravský Písek
Nivnice
Ostrožská Nová Ves
Strážnice
Tasov
Uherský Brod
Uherský Brod
Vacenovice
Velký Ořechov
Velký Ořechov
Velký Ořechov
Vnorovy
Zarazice

Modlíme se také za naše zemřelé kněze P. Antonína Šuránka,
P. Antonína Dominika, P. Miroslava Bachana a P. Aloise Kotka
Pane, prosíme, uděl jim radosti z věčného života.
Odpočívejte v pokoji.
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OZNAMY MATICE
Drazí členové Matice svatoantonínské.

Děkujme narozenému Ježíši v jeslích, že máme v naší zemi mír a modleme
se za země, kde jsou války a nepokoje. Prožijme tento rok – Svatý rok Božího
milosrdenství s Bohem, nepromarněme tu obrovskou milost, abychom našli
Tebe, Pane.
Přeji všem členům Matice svatoantonínské, čtenářům Poutníka svatoantonínského i ctitelům sv. Antonína a P. Šuránka, ať nás Boží milosrdenství
provází po celý rok 2016 v lásce, zdraví a pokoji.
To Vám ze srdce přeje jménem výboru Matice svatoantonínské
předsedkyně Marie Špirudová

Volby do nového výboru Matice svatoantonínské v příštím roce.

V roce 2017 budeme volit nové vedení Matice svatoantonínské. Svoji činnost
ukončí členové výboru a revizní komise, kteří byli zvoleni na valné hromadě
7. 4. 2013. Vyzýváme zájemce, kteří by chtěli v novém volebním období pracovat ve výboru nebo revizní komisi MS, aby se během tohoto roku přihlásili.
Můžete kontaktovat P. Zdeňka Stodůlku nebo členy původního výboru osobně či telefonicky na č. mob. 739 617 124 nebo 739 344 138. Všechno potřebné
projednáme s každým přihlášeným osobně. Práce ve výboru je bez nároku na
finanční odměnu. Těšíme se na pracovníky s novými nápady a silami.
Pozvání
Již čtvrtým rokem zveme všechny zblízka i zdáli ke společné pobožnosti křížové cesty u Svatého Antonínka. Letos se uskuteční v neděli 13. března 2016
v 15:00.
V neděli 15. května 2016 bude u Svatého Antonínka v 15:00 sloužit mši svatou novokněz P. Ing. Mgr. Josef Slezák, který je nyní kaplanem v Kroměříži. Po mši svaté bude následovat s P. Josefem beseda o jeho pěším putování
z Provodova do italského města San Giovanni Rotondo. Dozvíme se nejen,
jak pouť probíhala, co na ní prožil, ale i co následovalo.
Společně ke Svaté bráně na Velehrad.
Opět zveme všechny mladé i starší na pěší putování od Svatého Antonínka
na Velehrad. Společný sraz je 4. 7. 2016 v 5:50 na Antonínku. Délka trasy cca
24 km. Nabízí se možnost přenocování a účasti na hlavní pouti následující
den. Pokud budete chtít zajistit nocleh, je potřeba se nahlásit (maticesvatoantoninska@seznam.cz). Trasa není náročná. Zkusme přemoct sami sebe a
přijďme ke Svaté bráně na Velehradě jako skuteční poutníci!
Další informace naleznete na webu Antonínku.

10

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ 2016

Matice svatoantonínská
zve všechny zblízka i zdáli
na

KŘÍŽOVOU
CESTU
Svatý Antonínek
13. března 2016 v 15:00

Křížová cesta a následující program
se přizpůsobí aktuálnímu počasí.

Vychází jako občasník.
O církevní schválení bylo požádáno 25. 11. 2002.
Redakční rada: Anna Budinská, Strážnice
		
Marie Špirudová, Kozojídky
		
Alena Skřenková, Ostrožská Lhota
		
Jana Cábová, Strážnice, textová úprava
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.: 518 334 153, e-mail: tisk@tisk-sukupovi.cz
ÚNOR 2016
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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 3. DUBNA 2016
V OSTROŽSKÉ LHOTĚ

PROGRAM:

15.00 HOD.
Mše sv. v kostele Sv. Jakuba
v Ostrožské Lhotě - obětována
za živé a zemřelé členy Matice
svatoantonínské, slaví P. Petr
Bulvas, biskupský delegát pro
pastoraci. Po mši svaté
modlitba u hrobu
P. Antonína Šuránka,
jednání Valné hromady
v Pastoračním domě
P. Šuránka,
diskuse, občerstvení,
Foto: M. Pospíšil

SVATÝ ANTONÍNE, VYPROŠUJ SVÉMU DÍLU
NA BLATNICKÉ HOŘE BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
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SVATOANTONÍNSKÝ 2016
DUŠIČKOVÁPOUTNÍK
POUŤ

Foto: L. Fojtíková

