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DUchovní slovo
Odpovědně, ale ne s obavami do nového roku.

Foto: Radek Bartoníček

Drazí členové Matice svatoantonínské a všichni ctitelé svatého Antonína.
Zahájili jsme nový občanský rok. Mnozí z Vás jej zahájili modlitbou,
adorací před Nejsvětější Svátostí, půlnoční mší svatou. Také na Blatnické
hoře se shromáždili věřící, aby poděkovali Pánu Bohu za dobrodiní, která
obdrželi v uplynulém roce a do nového roku poprosili o Boží pomoc
a ochranu. Jako děti Boží nezůstáváme svým pohledem v minulosti, i když
pro mnohé z nás byla jistě poučná, na začátku roku se díváme na to, co je před
námi. Klademe si otázku, jaký tento rok bude, co mi přinese, dokáži v něm
splnit všechna svá předsevzetí? Mám konkrétní plány, dovedu je uskutečnit?
Pokud mne Pán v tomto roce podrobí zkoušce, dovedu v ní obstát?
Nastávající čas svěřme do rukou Božích. Je možné, že Bůh změní
naše plány, neuskutečníme vše, co jsme si předsevzali, možná prožijeme
i počáteční zklamání, pocítíme slabost. Kéž nás to neodradí v úsilí o svatost
života! Jako ctitelé svatého Antonína nemusíme jít pro příklad daleko. Tento
světec měl také ušlechtilé plány dát se zcela do služeb Bohu jako misionář.
Bůh jeho plán změnil a on přesto vykonal veliké dílo, přispěl k obrácení
a polepšení života u mnohých v Itálii a Francii, snad vykonal i více, než by
dokázal mezi mohamedány. Přijměme proto vůli Boží, pokud poznáme, že
Bůh nás vede jiným směrem, než jsme chtěli letos jít.
Celý tento rok prožíváme jako přípravný na velké jubileum 1150 let od
příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V duchovním životě
se v něm s celou církví u nás zaměřujeme na svatý křest. Co to znamená?
Jistě uslyšíte mnoho homilií a přečtete články v náboženských časopisech
o svatém křtu, případně vykonáte duchovní obnovu zaměřenou na svatý
křest, s větší pečlivostí a připraveností budete konat obnovu svatého křtu
o Velikonoční vigilii, nebo při jiných příležitostech. Nezapomeňme však
na jedno důležité! Děkovat Bohu za milost svatého křtu a poznání pravé
víry. Služebník Boží P. Antonín Šuránek jako spirituál v Kněžském semináři
v Olomouci učil bohoslovce ranní modlitbě, kterou se mnozí kněží denně
modlí. Ta modlitba začíná těmito slovy: „Trojjediný Bože, Otče, Synu
a Duchu svatý, hlásím se k tobě radostně na úsvitě jako ke svému Tvůrci,
Otci, Dobrodinci a Pánu. V nejhlubší pokoře se ti klaním. Děkuji ti, že jsi mne
po celou noc milostivě chránil. Děkuji ti za všechna tvá dobrodiní. Děkuji ti
zvláště za to, že jsem se narodil v křesťanské rodině, že jsem byl pokřtěn, ve
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víře vychován a že jsi mne povolal ke svatému kněžství...“ To by mohl být
krásný začátek ranní modlitby pro každého věřícího, nejen pro kněze. Stačí
jenom upravit poslední část: „... a že jsi mne povolal k manželství, abych
dobře vychoval své děti, byl jim příkladem, abych dnes dobře konal svou
práci ..“ a tak podobně. Pak nemusíme do nového dne, do nastávajícího roku
a vůbec do budoucnosti hledět s obavami. Vždyť všechno je v rukou Božích.
A v nebi přece máme přímluvce.
Požehnání do nového roku vám všem vyprošuje
P. Jan Můčka, Újezd u Valašských Klobouk

Malé nahlédnutí do návštěvní knihy
kaple sv. Antonína
Po roce jsem zase listovala návštěvní knihou v kapli sv. Antonína a hledala
pro vás novinky a zajímavosti, které se zde uskutečnily a byly zaznamenány
v této knize. Je opravdu těžké vybrat z množství podpisů a záznamů
a rozhodnout, co je důležité nebo zajímavé.
Tak nejdříve pár informací o některých akcích, které byly čitelně
zaznamenány.
6. 3. přijel arcibiskup Jan Graubner s 15 bohoslovci.
6.7. se zde poprvé sešlo modlitební společenství P. Šuránka, vedené
L. Fojtíkovou a H. Reisfeldovou, které se tu po celou letní sezonu, pravidelně,
každé úterý v 19.30. scházelo k modlitbám za kněze a všechny potřebné.
V pátek 24. 9. byla druhá adorace tohoto společenství s prosbou o přímluvu
P. Šuránka, při které děkovali poutníci ze Šaštína za vyslyšení proseb.
30.10. Dušičková pouť
A nyní výběr z mnoha osobních záznamů.
V březnu navštívili kapli členové Orla z Jednoty Šardice, poutníci
z Ostravy, Pňovic, Olomouce, Brna, Makova, z Prahy, Bratříkova v Jizerských
horách, ze Zvolena, Bratislavy, Českého Těšína a Valašské Polanky.
Během roku to byli také senioři z Valašské Bystřice, charitního domu ve
Vlčnově a 50 seniorů z Českých Budějovic,poutníci z Rožnova a klub turistů
z České Lípy. Na kolech přijeli poutníci z Myjavy a cyklisté z Podkrkonoš.
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Na svou pouť přijeli ministranti z Hluku s O. Kapušem, farníci z Horního
a Dolního Němčí s O. Švirákem.
Ze vzdálenějších koutů země to byli návštěvníci z Kalifornie, Holandska,
USA.
Rodiče sem přicházejí nejen s malými dětmi, jak píše p. Pelantová, která
nyní žije v Římě:“Bylo mně 10 roků, když jsem sem chodívala pěšky. Dnes je
mi 78 a jsem tu s dcerou a vnučkou.“
Že je Antonínek oázou pro každého, dokazuje i zápis Pavly a Jaromíra
z Brna:“I na stará kolena člověk rád pozná, co generace před ním budovaly
a pro nás zajistily – klid, mír a pohodu v duši.“
Poděkovat za 90 let života přijel 10. 10. pan Stanislav Budař.
Lidé děkovali za krásnou výzdobu a úklid kaple, strážcům za obětavou
činnost.
Na Štědrý den zapsal své přání i strážce kaple, pan Josef Mach:
Krásný Štědrý den! Vám poutníkům i těm doma všem! Sluníčko krásně svítí
na tuto krásnou zem. 10hod. +10°c po sněhu ani památky. A že bylo krásné
počasí, přišli i v tento den poděkovat za krásný Štědrý den poutníci z Hluku,
Strážnice, Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské Lhoty, Blatničky a Blatnice.
Čas na cestu k Antonínku si našli lidé i mezi svátky a na závěr roku taky
15 účastníků silvestrovského pochodu blatnickými vinohrady.
POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ

Eliška Pospíšilová
členka výboru MS
Modlitba má velikou sílu,
když ji člověk koná, jak nejlépe umí.
Zahořklé srdce proměňuje v sladké,
smutné v radostné,
chudé v bohaté,
pošetilé v moudré,
malomyslné ve smělé,
slabé v silné,
slepé ve vidoucí,
chladné v planoucí.
Velikého Boha vábí do malého srdce,
hladovou duši pozvedá k Bohu, k živému prameni,
a sbližuje dva milující: Boha a duši
Antonínek - studánka
Gertruda
Veliká
Foto:
Lenka Fojtíková
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Informace o členech
MATICE SVATOANTONÍNSKÉ k 1. 1. 2011
č.
obec
důvěrník
počet čl.
1
Blatnice pod Sv. Antonínkem
Chabiča Josef
59
2
Blatnička
Minaříková Anastázie
31
3
Hroznová Lhota
Štěpková Dana
31
4
Kozojídky
Kubicová Božena
40
5
Ostrožská Lhota
Míšek Josef
36
6
Strážnice, Radějov
Budinská Anna
32
7
Zarazice
Pospíšilová Anna
36
8
Velká nad Veličkou
Podkalská Marie
10
9
Vnorovy
Herodesová Marie
29
10
Žeraviny
Kubicová Božena
9
11
Petrov
Šebestová Iva
11
12
Ostrožská Nová Ves
Kusáková Marie
29
13
Dolní Němčí
Cmolová Božena
143
14
Nivnice
Bártková Anna
31
15
Veselí nad Moravou
Zemanová Jindřiška
27
16
Hluk
Dohnal Jan
32
17
Vlčnov
Kryštofová Jiřina
19
18
Vacenovice
Mikulčíková Ludmila
34
19
Kyjov
Výletová Marie
13
20
Přihlášeni na pouti z jiných farností Budinská Anna
35
21
Moravský Písek
Joch František
22
22
Míkovice
Matoušková Mirka
13
23
Kněždub
Křižanová Marie
17
24
Čestní členové
Budinská Anna
1
25
Boršice u Blatnice
Humpolová Marie
29
26
Suchá Loz
Mahdal Antonín
8
27
Velký Ořechov
Hubáčková Marie
48
28
Lipov
Jagoš Pavel
4
29
Louka
Galečka František
12
30
Kuželov
Mičková Eva
23
31
Uherský Brod
Nováková Klára
6
32
Sudoměřice
Němeček Antonín
31
33
Nedakonice
Jestřabíková Marie
4
		 C e l k e m		
905

7

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ

Jsme rádi, že členy MS jsou i někteří naši duchovní
otcové:
Mons. Jan Graubner, čestný člen
Mons. Josef Hrdlička 		
O. Zdeněk Stodůlka 		
O. Miroslav Reif 		
Mons. Jan Můčka 		
O. František Král 		
O. Ladislav Švirák 		
O. Jan Peňáz		
O. Lukasz Karpinski 		
O. Petr Hofírek 		
O. Josef Rýznar		

- arcibiskup - Olomouc
- biskup - Olomouc
- Blatnice pod Sv. Antonínkem
- Ostrožská Lhota
- Újezd u Valašských Klobouk
- Mysločovice
- Olomouc
- Křtiny
- Strážnice
- Dolní Němčí
- Nedakonice

Za jejich přízeň a pomoc, kterou nám věnují a poskytují - Pán Bůh zaplať.

Naši jubilanti
V minulém roce se mnozí naši členové dožili požehnaného
věku a oslavili svá „kulatá“ životní jubilea
80 let
==================================================
Laga Josef			
Blatnička
Soukeník Slávek		
Dolní Němčí
Baroňová Františka		
Dolní Němčí
Pospíšilová Františka		
Hluk
Uhlíř Antonín			
Hluk
Nekardová Anežka		
Hroznová Lhota
Kubíčková Božena		
Kaňovice
Komoňová Anežka		
Kněždub
Pitner František			
Míkovice
Zelená Anna			
Moravský Písek
Nejezchlebová Anna		
Moravský Písek
Kučerová Marie			
Nezdenice
Bártková Marie			
Nivnice
Malůšek Antonín		
Ostrožská Lhota
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Hořáková Anděla		
Mahdalová Libuše		
Beníčková Anežka		
Charvátová Ludmila		
Dobeš Jan			
Bláhová Vlasta			
Mikulcová Marie		
Smištíková Alžběta		
Hanáková Milada		
Řičicová Jenoféfa		
Bílková Ludmila		
Dulová Marie			
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Strážnice
Suchá Loz
Suchá Loz
Vacenovice
Vacenovice
Velký Ořechov
Vlčnov
Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou
Zarazice
Zarazice
Žeraviny

85 let
==================================================
Marková Antonie		
Blatnička
Horňáková Antonie		
Kozojídky
Smetanová Marie		
Nivnice
Slintáková Justína		
Nivnice
Hrašáková Ludmila		
Nivnice
Špačková Emilie		
Nivnice
Šálková Marie			
Ostrožská Nová Ves
Kotková Marie			
Radějov
Cikánková Alžběta		
Sudoměřice
Úšelová Marie			
Velký Ořechov
Zemková Anna			
Vlčnov
90 let
==================================================
Budař Stanislav			
Blatnice pod Sv. Ant.
Daňková Marie			
Dolní Němčí
Libosfárová Františka		
Hluk
Hanáková Anna			
Kozojídky
Bártková Anna			
Nivnice
Nad 90 let
==================================================
Daněk František		
Dolní Němčí		
93 let
Nemravová Kateřina		
Hluk			
96 let
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Petrucha Antonín		
Kusáková Anna			
Větříčková Anna		
Bílková Marie			
BUCHTOVÁ MARIE		

Kozojídky		
Ostrožská Nová Ves
Tasov			
Veselí nad Moravou
ZARAZICE

93 let
95 let
92 let
97 let
100 let
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Všem i těm, kteří stejná výročí slavili již v letech minulých, přejeme
dobré zdraví, hojnost Božích milostí a požehnání, ochranu Panny Marie
a stálou přímluvu Božího služebníka P. Antonína Šuránka.

Zemřelí členové MS za období
od října 2009 do listopadu 2010
Dolní Němčí
		
		
Kozojídky
Moravský Písek
Nivnice
Ostrožská Lhota
Strážnice
Velký Ořechov
Vnorovy
		

Anežka Bobčíková
Marie Juřenčáková
František Křivák
Marie Jurečková
Antonín Čápek
Antonín Stojaspal
Ludmila Nováková		
František Polster
Julie Buráňová
Anastázie Břečková
Marie Rybková

Dne 7. ledna uplynuly dva roky od tragické smrti P. Františka
Beníčka, rodáka z Bánova, administrátora farností Hustopeče nad
Bečvou, Bělotín, Černotín a Špičky.
Ve svých modlitbách vzpomeňme také na naše zemřelé kněze:
P. Antonína Dominika a P. Miroslava Bachana.
Odpočinutí věčné dej jim Pane a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočívají v pokoji.
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Oznamy Matice
Změny ve farnostech
Dolní Němčí
Lipov
Ostrožská Nová Ves
Uherský Brod
Uherské Hradiště

- P. Petr Hofírek, farář
- P. Petr Wnuk, farář
- P. Josef Kuchař, farář
- P. Josef Pelc, farář
- P. Jan Turko, děkan

Srdečně vítáme a těšíme se na možnou spolupráci.
				
Na podzim v minulém roce navštívili někteří členové výboru farnosti
Sudoměřice a Nedakonice. Naše Matice se rozrostla o další nové členy.
Děkujeme duchovním otcům těchto farností O. Jerzymu Szwarcovi
a O. Josefu Rýznarovi za vstřícnost a milé přijetí.

Připomínáme, že každé první úterý v měsíci v 15.00 hod. je v kapli
Sv. Antonína obětována mše svatá s modlitbami za kněze.
Také nemůžeme zařadit do našeho Poutníka již delší dobu rubriku „Čtenáři
nám píší“, protože nám nepíšete.

Stručný přehled programu výborových schůzí MS
za rok 2010
- postní duchovní obnova s Mons. Šímou na Velehradě
- pozvání celebrantů na Matiční a Dušičkovou pouť
- valná hromada MS se bude konat po mši svaté o pouti Matice
svatoantonínské, celebrovat bude P. Švirák Ladislav z Dolního Němčí
- fungují už internetové stránky - www.antonínek.cz
- duchovní obnova s P.Eliášem se uskuteční v sobotu, týden před hlavní
poutí
- koncert houslistky Demeterové a muziky Martina Hrbáče
- ocenění „Bílá růže P. Antonína Šuránka“- výběr kandidátů
- odpolední program o hlavní pouti

11

POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ

- gratulace ke kulatým výročím členů MS v Poutníku
- poutní zájezd do Křtin a Brna
- oslovit další farnosti, kde nemá MS členskou základnu,
např. Sudoměřice, Nedakonice atd.
- možnost získání dotace z evropských fondů prostřednictvím
MAS-Ostrožsko na opravu střechy zákristie
- na poutích lépe organizovat podávání svatého příjímání a vybírání
do „zvonečku“
- aktualizace dat v Pastoračním domě P. A.Šuránka v Ostrožské Lhotě
- 32 nových členů MS ze Sudoměřic
- informace o plánovaném koncertu na Blatnické hoře v roce 2011
ing. M. Cáb
- návoz hlíny v areálu kopce a úhrada
- duchovní obnova na Antonínku ve dnech 10.-12. 6. 2011, kapucíni
z Bratislavy, kteří také uspořádají v neděli koncert
- problém výstavby parkoviště byl projednáván téměř na každé výborové
schůzi. Plánovaná parkovací plocha zasahuje nejen do katastrálního
území Blatnice, ale i Ostrožské Lhoty,tzn. do dvou krajů, Jihomoravského
a Zlínského. O schvalovací řízení musí obecní úřad Blatnice žádat oba
kraje a zatím není rozhodnuto, kdo bude stavební povolení vydávat. Také
je problém s pozemky na ostrožské straně.
Postní duchovní obnova
Postní duchovní obnova s Mons.Vojtěchem Šímou se koná v poutním
domě Stojanov na Velehradě. Začátek v pátek 11. března 2011 večeří,
ukončení v neděli 13. března obědem.
Strava a ubytování za 2 noci:
- jednolůžkový pokoj
- dvoulůžkový pokoj
- jednolůžkový pokoj s příslušenstvím
- dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím

820,- Kč
760,- Kč
960,- Kč
860,- 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. 502 571 420.
Zájemci se mohou na tyto adresy přihlásit i sami.
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Jděte ke všem národům a získávejte
mučedníky
Než zazněla tato všeobecná výzva Ježíše Krista, bylo slyšet ojedinělé
vybídnutí: „ Pojď za mnou!“ nebo „Následuj mě!“ této mimořádné cti se
dostalo nejstaršímu z apoštolů, otci početné rodiny, svatému Filipovi, dále
celníku Matoušovi (Levimu), Šimonu - Petrovi, jeho bratru Ondřejovi,
vyzván byl tak také „Spravedlivý muž“, Jakub mladší. Oni pak přivedli své
bratry, či další příbuzné a známé, o nichž věděli, že jsou dostatečně způsobilí
k přijetí nauky Pána. Filip přivádí Bartoloměje (Natanaela), Tomáš měl vliv na
získání Šimona, Juda Tadeáš jako blízký příbuzný Ježíše byl pravděpodobně
povolán mezi dvanáct jako jeden z prvních.
Bylo to víc než pozvání, Pán je volá. Jsou naplněni radostí a Duchem
svatým. Opouštějí všechno a následují ho okamžitě. Po čtyřleté výchově
mohla zaznít slova: „Pojďte a následujte mě a já vás učiním rybáři lidí!“.
„Jděte ke všem národům.....!“ Následníci byli pak schopni podstoupit
všechny těžkosti hlasatelské činnosti. Tím stvrzovali pravost Kristova učení,
byli schopni a kdykoliv ochotni položit život za víru a za své bližní. Většina
z nich umírá mučednickou smrtí.
Život s Ježíšem Kristem a jeho volání ke službě spásy popisují svatí
evangelisté ve svých evangeliích. Radostná zvěst Kristova dala světu četné
velikány ducha, na něž může být lidstvo hrdo. Byli to učenci - sv. Augustin,
Jeroným, Řehoř Veliký, Tomáš Akvinský; církevní učitelé - Jan Zlatoústý,
Ambrož, Lev Veliký, aj. Dala světu věrozvěsty, mezi nimiž byli a čestně
obstáli svatí Cyril a Metoděj. Svatá víra přivedla světu zástupy misionářů
a řeholníků, kteří se zřekli všeho, co jim nabízel svět a věnovali se trpícím,
o které se většinou nikdo nestaral.
Historie Velké Moravy a úžasný kulturní rozmach za sv. Cyrila
a Metoděje je v základu vzdělanosti všech slovanských národů. Působení
těchto věrozvěstů v naší vlasti i misionářská činnost dalších pokračovatelů
přinášela hojnou žeň.
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Jsou svatí Cyril a Metoděj živými slovy víry, jsou dvěma věžemi válečnými
proti nájezdům pohanů, jsou hlásníci naši a ohněm strážným, v divokém
pokřiku barbarů jsou písní Boží, ale jsou také odvoláním se a vzdorem
naším proti falešným biskupům, nehasnoucí jsou výmluvností pravdy
a stezkou pravdy, jsou svatí Cyril a Metoděj berlou a mitrou Neomylného v
království našem.
Karel Schulz - Pochvala výbornosti svatých patronů českých
převzato
POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ

moDliTba umírajícho sv. cyrila
S. Zeman
převzato a zkráceno

„všechnY je shromáždi v jednomyslnosti,
učiň je lidem stejně smýšlejícím
v pravé víře a správném vyznání“.
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POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ

„ Duchovní pokrok člověka se řídí podle předsevzetí.
Jestli upadá do chyb i ten, kdo se hodně snaží,
jak bude dopadat ten, kdo se nesnaží o nic?
Kdyby ses zbavil jen jedné chyby ročně,
byl by z tebe brzy znamenitý člověk“.
Sv. Tomáš Kempenský

Poslední měsíc v roce u sv. antonínka
Prosincová kruciáta
Foto: Lenka Fojtíková

Vánoční adorace
modlitebního
Společenství
P. A. Šuránka
Foto: Filip Fojtík

Štěpánská adorace
modlitebního Společenství
P. A. Šuránka
Foto: Filip Fojtík
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Půlnoční mše svatá
na Antonínku
1. 1. 2011
Foto:
Lenka Fojtíková

Půlnoční mše svatá na Antonínku 1.1.2011
Foto: Lenka Fojtíková

