
Pastorační noviny vacenovické farnosti 

 

Dobrý den milí farníci 

V Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. 
Ten člověk byl spravedlivý a zbožný, očekával potěšení 
Izraele a Duch svatý byl na něm. 

Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud 
neuvidí Hospodinova Mesiáše. 
Veden Duchem tedy přišel do chrámu. 

Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle 
zvyklostí Zákona, vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a řekl: 

„Nyní, Hospodine, podle svého slova propouštíš svého 
služebníka v pokoji. Neboť mé oči spatřily tvé spasení, jež 
jsi připravil před očima všech lidí – světlo ke zjevení 
národům a slávu tvého lidu Izraele.“ 

Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. 

(…) Byla tam také prorokyně Anna. Nevycházela z chrámu 
a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. Přistoupila 
ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm 
všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. 

(Lk 2,22 – 40)  



Svátek Uvedení Páně do chrámu 
aneb na Hromnice o hodinu více 

Mezi prosincovým zimním slunovratem a březnovou jarní rovnodenností se 2. února slaví 
Hromnice. Jsou prvním svátkem jara, i když to faktické je ještě v nedohlednu. K Hromnicím se 
váže spousta lidových pranostik a předpovědí počasí. Pravděpodobně nejznámější je „Na 
Hromnice o hodinu více“, která potvrzuje fakt, že se konečně krátí noc a prodlužuje den. 
Hromnice původně souvisely s Perunem, slovanským bohem hromu a blesku.  První jarní 
hřmění zahánělo zlou zimu a současně otevíralo přírodu k novému životu.  

S příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic katolickým svátkem Uvedení 
Páně do chrámu, kdy Josef s Marií přinesli 40. den po narození svého prvorozeného syna 
Ježíše do jeruzalémského chrámu, aby ho zasvětili bohu. Zde potkali mudrce Simeona, který 
v Ježíši poznal očekávaného mesiáše a nazval ho „světlem k osvícení pohanů.“ Tohle 
proroctví o Ježíši-světle se stalo podnětem ke vzniku svátku se symbolikou světla a svěcením 
svící. 

Hromnice jsou neodmyslitelně spojeny s žehnáním svíček, které se používají spolu s 
modlitbami jako ochrana před bouřkami, ohněm a dalšími přírodními pohromami. Využívání 
tzv. hromniček jako ochrany domácnosti před živelnými katastrofami bývalo velmi rozšířené 
a udrželo se hodně dlouho. Svíce požehnané 2. února v kostele lidé pečlivě schraňovali, aby 
je měli po ruce celý rok. Strach z hromů a hlavně z blesků, aby nezapálily stavení, byl 
obrovský. A není se co divit, protože požár v místě, kde byly všechny obytné i hospodářské 
stavby ze dřeva a střechy z dřevěných šindelů či došků, znamenal katastrofu. Hromnička 
měla chránit před zlou nemocí, ale dávala se též k hlavě umírajícího nebo nebožtíkovi do 
rukou do rakve, aby její světlo svítilo dušičce cestou do nebe. Měla však chránit i proti 
ďáblovi. 

K Hromnicím se váže na 40 lidových pranostik, takže i další se týkají počasí, zmiňme například 
„Zelené Hromnice – bílé Velikonoce“. Podle toho, jak na Hromnice bylo, odhadovali lidé také 
budoucí úrodu, v tomto případě bylo lepší slunce, protože znamenalo hojnost nejenom obilí, 
ale i konopí či lnu. Lidé si také velice dobře uvědomovali, že ještě dlouho potrvá, než bude co 
sklízet. Na Hromnice proto měla být v hospodářství ještě polovina krmných dávek a polovina 
jídla pro rodinu, aby se podařilo zimu spokojeně přečkat. Tomu odpovídá pranostika „Na 
Hromnice – půl krajíce, půl píce“. Až během května a června totiž naroste pořádná tráva, 
kterou půjde krmit dobytek, a budou první plody ke sklízení. 

Hromnice bývaly pro naše předky velmi významným svátkem. 

Taky nevěříte meteorologům, protože jejich předpovědi mají zhruba padesátiprocentní 
úspěšnost?  Bude-li pěkně, jasno a slunečno, bude zima ještě dlouhá, nejméně dalších šest 
týdnů. Naopak pokud bude ošklivo, zataženo a případně bude sněžit nebo pršet, vezme zima 
krátký konec. Na Hromnice na vás možná dýchne závan předjaří, neboť s pravděpodobností 
pohybující se okolo 70 procent se dostavuje výrazné oteplení, jež naši předci nazvali 
hromniční oblevou. Kolem poloviny první únorové dekády však obvykle přicházívá tzv. tuhá 
únorová zima, kdy do střední Evropy proudí velmi chladný arktický vzduch, tak uvidíme, čím 
nás letos počasí překvapí!  



Zvyky a tradice, které se vztahují k Hromnicím 
 Staří Slované uklízeli po zimě, vymetali stáje, čistili topeniště a zapalovali hranice, 

posvátné ohně, které měly očistný charakter a zaháněly zlé duchy. 

 Při prvním jarním hřmění naši předci poklekli na zem a políbili ji. 

 Ať bylo jakékoli počasí, musela se na poli vyorat první brázda, aby země věděla, že zima 
je poražena a už se má chystat na jarní setí a sázení. 

 Asi nejvíc pomáhali naši předci Perunovi rámusit, aby co nejrychleji vyhnali ze svých 
domovů zlé duchy temnoty. 

 Muži před vraty stavení zatínali do země sekery, šli do lesa bouchat kladivem do skály 
nebo do starých stromů, nejlépe do dubů, což byly Perunovy stromy. Někde muži zvedali 
těžké věci, čím těžší, tím lepší – vozy, vykrmená prasata nebo celou svou rodinu, aby jim 
Perun dal sílu. 

 Ženy bouchaly košťaty do podlahy, vařečkami a kvedlačkami do hrnců. Ve světnicích 
hlučně přemísťovaly židle a stoly, hýbaly nádobím. 

 Světily se také studánky a vodní zdroje vůbec, aby bylo po celý rok dost vody pro lidi, 
dobytek i pole. 

 V kostelech se žehnaly svíce, kterými se lidé během roku chránili před úderem blesku a 
také je dávali do rukou svým mrtvým během pohřebních obřadů. 

 Na Hromnice nesměly ženy šít ani nic přišívat, protože by jehla mohla přitáhnout „božího 
posla“, tedy blesk. Nesmělo se klít a mluvit nevážně. Na Chodsku věřili, že kdo bude 
tento den tancovat, zemře bez světla. Na Chrudimsku obcházel hospodář s posvěcenou 
hromničkou třikrát za sebou úly a přitom se modlil. Zaručil si tím hojnost medu a zdravé 
včelstvo. 

 Začátkem února začíná též masopustní období. I k němu se vážou nejrůznější lidové zvyky 
a veselice a samozřejmě také pokrmy. Typickým pečivem, které hospodyně připravovaly 
na masopust, byly koblihy. V některých krajích (tak jako u nás) dělaly také "příbuzné" 
kobližek – Boží milosti. 

Nahoře na nebi se čerti žení, v chalupě velké je pozdvižení, 
ke stolu sedni si v sednici a zapal svíci – hromnici,  
modli se tisíckrát zdrávas i otčenáš, ať kohout červený uchrání 
statek náš! 

Co můžete dělat na Hromnice v dnešní době? 
 Na Hromnice definitivně končí Vánoce, je to poslední den, kdy odstrojit vánoční stromek, 

uklidit betlém a poslední zbytky vánočních dekorací. Je čas začít myslet na jaro, na nový 
život. Na pořádné jarní velikonoční gruntování to ještě není, ale i tak ukliďte, zbavte se 
všech nepotřebných věcí. 

 Nezapomeňte si zapálit oheň v krbu, pokud ho máte, a když ne, tak několik velkých 
svíček. A máte-li chuť stát se na chvíli kouzelníkem, napište na malý papírek, co vás trápí. 
Papír zaviňte a hoďte ho do ohně. Než shoří, myslete na to, že jste absolutně v pohodě a 
fit, nic vás netíží, myslete jen pozitivně. 

 Na Hromnice byste už měli začít s podrobným plánováním, co a kde letos zasejete nebo 
zasadíte, co budete pěstovat na zahradě, nebo jaké bylinky si dáte na kuchyňský parapet. 
Jestli máte uložená loňská semena, zkontrolujte je, stejně jako uskladněné hlízy jiřinek, 
mečíků a dalších letních cibulovin.  



K Hromnicím se váže řada lidových pranostik, některé z nich jsou velmi 
svérázné, ale dají se uplatnit i dnes, však posuďte sami. 

 Na Hromnice o hodinu více 

 Na Hromnice zimy polovice. 

 Jak dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, 
tak dlouho po nich zmrzá. 

 Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby 
měl zmrznout. 

 Na Hromnice má sedlák raději vlka ve 
chlévě i ženu na márách než slunce. 

 Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě 
moc. 

 Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima 
více. 

 Hromnicích jasný den, připrav kožich ještě 
ven. 

 

Když se mi podaří ukořistit hodinu pro sebe, 
zkusím se napojit, někdy až na nebe. To 
potom jen tak píšu si, pro sebe, pro vás, 
protože chci, nemusím. 

 Jediné, co bych si přál mít a vím, že o tom 
mohu zatím jen snít, je mít občas o hodinu 
více, každý týden, nebo aspoň na Hromnice. 

 A pak si promyslím, co s tou hodinou, s tím 
výjimečným dnem? Že bych jej promrhal jen? 
A i kdyby… co na tom, zůstává to mým snem. 

 Mohu si ukrojit ze sedmi dnů, z běžného 
týdne, flákat se, když počasí není vlídné. Lepší 
je odpočívat každý den trochu, dát si čaj, 
anebo horkou sprchu. 

Na chvíli vypnout s knížkou v ruce, a to kdykoliv, nejen na Hromnice, druhého února, 
kdy je již světla a o hodinu více.  



POPELEČNÍ STŘEDA 
(den přísného postu) 

Popeleční středou začíná čtyřicetidenní postní období, které je přípravou na oslavu 
Velikonoc. 

Číslo čtyřicet hraje přitom významnou roli jako doba zkoušky. Čas, po který zvědové 
prozkoumávali zaslíbenou zemi. Čas putování Izraelitů po poušti a v Novém zákoně 
pak čas Ježíšova postu na poušti.  Jde o jedno z nejdůležitějších čísel starého Východu, 
jehož význam se odvozoval z doby, po kterou nelze na obloze pozorovat souhvězdí 
Plejády. Už ve staré Babylónii se těchto 40 dní považovalo za čas zvláštního ohrožení. 

Popeleční středa vybízí, abychom začali jinak myslet, dívat se pod povrch věcí 
a objevovat to, co zabraňuje uskutečnit záměr, který se mnou Bůh má. 

Zavedení „popeleční středy“ se datuje někdy do 6.–7. století, kdy byl začátek postního 
období přeložen z 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se 
z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den. Již od 
konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo 
s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.“, nebo „Obraťte se a věřte 
evangeliu.“ Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice 
a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, 
který vyznává před Bohem své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit 
s nadějí, že mu Bůh odpustí. 

Příběh o Jonášovi: 

Bůh řekl Jonášovi: „Jdi do města Ninive a řekni lidem, kteří tam bydlí, že dělají velkou 
neplechu. Vůbec se mi to nelíbí. Řekni jim, že pokud se nepolepší, celé město bude 
zničeno.“ Ninive bylo velké město a lidé tam byli na sebe velice zlí. 

Jonáš byl rozmrzelý. 

„Nechci udělat, co mi Bůh přikázal,“ bručel. „Nepůjdu do Ninive, ještě by mně někdo 
ublížil. Raději uteču.“ 

A tak se Jonáš vydal na cestu. Ne do Ninive, ale nastoupil na loď, která měla namířeno 
na opačnou stranu. Jonáš si udělal pohodlí a usnul. Zatímco spal, seslal Bůh velikou 
bouři. Vál silný vítr a zvedaly se velké vlny. Všichni námořníci se hrozně báli. Zatřásli 
s Jonášem: „Probuď se, loď se potápí!“ Jonáš odpověděl: „Je to všechno moje chyba. 
Utekl jsem před Bohem.  



Musíte mě hodit do moře, a tak se zachráníte.“ A tak ho námořníci hodili přes palubu. 

Moře se hned uklidnilo, ale Jonáš už se topil. Vlny se mu přelévaly přes hlavu a on 
volal v úzkosti o pomoc. A Bůh poslal velikou rybu a ta Jonáše pohltila živého. Jonáš 
byl v břiše velké ryby tři dny. Kolem něj byla úplná tma. Jonáš litoval toho, že Pána 
Boha neuposlechl a modlil se k Němu: „Odpusť mi, prosím, že jsem tě neuposlechl.“ 
Bůh pak rozkázal rybě, aby vyvrhla živého Jonáše na břeh. 

Tentokrát Jonáš uposlechl a šel do města Ninive. 

Tam řekl lidem: „Mám zprávu od Pána Boha. Chováte se moc špatně. Je načase s tím 
přestat. Je načase, abyste se polepšili.“ 

Když Bůh viděl, že se obrátili a napravili, zaradoval se, smiloval se nad nimi a nepřivedl 
na ně zkázu, kterou jim sliboval. 

Zamyšlení se nad příběhem: 

Obyvatelé města Ninive, které bylo synonymem pohanské zkaženosti a zloby, 
okamžitě reagují na Jonášovo volání: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude 
vyvráceno.“ Ninivští činí pokání v podobě půstu a v obléknutí žíněných suknic. Jestliže 
Bůh Ninive ušetří, je tou nejvlastnější příčinou jeho milosrdná láska ke všem bez 
výjimky, jak to sám v závěru knihy říká: „A mně nemělo být líto Ninive, toho velikého 
města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od 
levice, a v němž je i tolik dobytka?“  Přesto je pokání Ninivanů příkladem, jak je 
možné se otevřít Božímu milosrdenství a dát mu volný průchod. Stojí přitom za 
povšimnutí, že Jonášovo kázání je velmi strohé a zdánlivě pouze kategoricky ohlašuje 
trest. Nicméně Ninivané nepřeslechnou, že jako čas Boží trpělivosti je tu stanovena 
lhůta (40 dnů) a té bez nejmenšího odkladu využijí.   

Na Jonášově příběhu můžeme dobře pozorovat, jak Bůh jedná s člověkem. Nejdříve si 
vybere Mojžíše, Davida, Daniele nebo Jonáše a připravuje ho ke konkrétnímu úkolu. 
Jenže to není tak jednoduché, jak se zdá. Zrovna u Jonáše vidíme, jak je to složitá 
cesta, než se Boží slovo dostane do Ninive. Pán Bůh má hodně práce nejdříve se svým 
služebníkem. Ovšem na druhou stranu je v tom pro nás také povzbuzení, když vidíme, 
že Bůh nevyměňuje své služebníky okamžitě za jiné, když ti první selhávají! Pánu Bohu 
záleží na Jonášovi a dává si s ním práci. Z těžké životní zkoušky a dramatické události 
vyšel „proměněný“ člověk! Našemu Bohu záleží také na nás. Proto k nám mluví, proto 
se nás různým způsobem dotýká a čeká, že jeho námaha a výchova přinese nakonec 
podobné ovoce jako u Jonáše. 
  



Podnětů k otázkám není málo: Pobyt Jonáše v břiše velryby, upozornění historiků, že 
v době sepsání knihy bylo Ninive ruinou, nebo přímo neuvěřitelný účinek jakéhosi 
izraelského proroka na pohany v Ninive. Knihu Jonáš ovšem podle většiny teologů 
nelze číst jako historii. Ne proto, že by toho Bůh nebyl schopen, nýbrž z toho důvodu, 
že charakter knihy má mnohem více formu midraše, poučného vyprávění beroucího si 
za svůj základ historický fakt, který ovšem volně rozvíjí jako příběh s určitým 
poselstvím. Prorok je ten, kdo mluví ve jménu Božím, ten, kdo přináší Boží zvěst. 
A kniha Jonáš je právě touto Boží zvěstí. Neřadíme ji k historickým spisům, ale 
k proroctvím, protože její děj je proroctví (slovo Boží do našeho života) určené pro 
nás, ne pouhá zpráva o dávném prorokovi. 

I styl popisu oněch historicky a přírodovědecky těžko vysvětlitelných skutečností 
(velryba polykající Jonáše) náleží především k vypravěčským prostředkům, které 
stupňují spád děje. Teologové mluví o rozlišování literárních forem, tedy, že báseň 
(např. žalm) nelze číst jako dogmatický traktát, podobenství nelze obviňovat 
z historické lži a rodokmenu nelze vyčítat slohovou chudost a malý spád děje. 
Nejdůležitější na knize Jonáš není velryba nebo Ninive, ale výzva k obrácení pro 
každého z nás. 

Náš příběh je svědectvím toho, že má Bůh zájem o každého člověka. Boží slovo se 
dotklo svědomí lidí v Ninive a ukázalo, co je špatně, čeho je třeba litovat a co je třeba 
opustit. Sto dvacet tisíc lidí - celé město - volá k Bohu a činí pokání. Pokání - to není 
jen nějaká chvilková citová záležitost, je to čin. Jan Křtitel volal kdysi u Jordánu: 
„Neste ovoce hodné pokání!“ a konkrétním lidem vysvětloval, co to v jejich situaci 
znamená. Také v Ninive se pokání projevilo v činech. Lidé pochopili, že se bez Boha 
dostali do slepé uličky a zlé věci opouštějí. Proto se Bůh smiloval a změnil své 
rozhodnutí… 

Čeká nás Popeleční středa, začátek postní doby. Popel znamená, že všechno, co 
nám může připadat stálé, jisté a „věčné“, má svůj konec, že všechno, co jednou 
začne, také skončí, a také náš život jednou skončí. 
  



Svátek Stolce sv. Petra 
Dnešní svátek se týká památky biskupské katedry Kristova náměstka. 

Zprvu jejím místem bylo syrské hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil Petr 
do Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus. 

Biskupský stolec (katedra, sedes = trůn, stolec, sídlo moudrosti) je symbolem 
učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Stolec sv. Petra označuje mimořádný 
úkol, který Pán Ježíš svěřil Petrovi k zachování víry a jednoty božího lidu. Nejde tedy o 
vlastní hmotný stolec (sedes v katedrále), místo odkud biskup učí, ale o skutečnost, že 
sv. Petr a jeho následovníci se stali na římském biskupském stolci hlavou apoštolského 
sboru a předními pastýři celé Církve. 

Svátek Stolce sv. Petra se slavil v Církvi už ve 4. století a to 22. února. Podle tradice to 
byl den, kdy se sv. Petr ujal římské církevní obce. Později se z praktických důvodů (kvůli 
postu) přeložil svátek "římského stolce sv. Petra" na 18. ledna. Ponechal se však i 22. 
únor, ale jako méně významná připomínka "antiochijského stolce sv. Petra", na 
památku působení sv. Petra v Antiochii. Liturgická obnova po 2. vatikánském koncilu 
odstranila tuto dvojakost a znovu uvedla původní jediný svátek "Stolce sv. Petra" na 
22. února. 

»Vy jste se mnou až do nynějška vytrvali 
v mých zkouškách. A já vám odkazuji 
královskou vládu, jako mně ji odkázal 
můj Otec, takže budete jíst a pít u mého 
stolu v mém království, sedět na trůně a 
soudit dvanáct izraelských kmenů. 
Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby 
vás směl protříbit jako pšenici; ale já 
jsem za tebe prosil, aby tvoje víra 
nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, 
utvrzuj své bratry.« (Lk 22,28–32) 

Za Františka a za volbu dalšího papeže 
se modleme:  

Všemohoucí Bože, tys založil svou církev 
na pevné skále Petrova vyznání; chraň ji 
a nedopusť, aby se zmítala uprostřed 
bouří a zmatků. Prosíme o to skrze Tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť 
on s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije 
a kraluje po všechny věky věků. Amen.  



Sv. Cyprián ve 3. stol. napsal: "Je jeden Bůh, jeden Kristus, jedna Církev a jeden stolec 
založený na Petrovi Kristovým slovem."  
Podobně se vyjádřil jiný starokřesťanský autor: „V městě Římě byl svěřen prvnímu Petrovi 
biskupský stolec, na němž seděl Petr, hlava všech apoštolů,... a tímto jedním stolcem se 
zachovává jednota všech." 

Ježíš z rozhodnutí Otce jako hlava a zakladatel své církve pro ni ustanovil z právnického 
pohledu směrodatné vedení. Dvě místa Nového zákona mluví o založení církve vedené 
jedním, a to konkrétním člověkem. Prvním místem je příslib, kterému předchází Ježíšova 
otázka k apoštolům: "Za koho mě pokládáte vy?" Petr v horlivosti odpověděl za všechny: "Ty 
jsi Mesiáš," tedy ten, kterého předpověděli proroci. A k tomu dodal: "Syn Boha živého." Toto 
vyznání víry v Kristovu Božskou přirozenost nepocházelo z lidského poznání, jak Ježíš řekl, ale 
vyšlo od Otce, proto ukazuje na Petrovo vyvolení. 

Ježíš pak na Petrovo vyznání odpovídá: "A já ti říkám: Ty jsi Petr Skála a na té skále zbuduji 
svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co 
svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi" (Mt 
16,18-19). Toto místo nám ukazuje Petrův úřad s všeobecnou mocí rozhodovat. To, že církev 
svěřená Petrovi a na něm vybudovaná jako na pevné skále nezanikne, znamená pokračování 
Petrova úřadu i po jeho smrti. 

Uvedení Petra do úřadu se událo u Tiberiadského jezera. Na Petrovo vyznání lásky Ježíš 
odpovídal:"Pas moje beránky!" "Pas moje ovce!" (Jan 21,16). Dříve Ježíš v podobenství 
uváděl sám sebe jako dobrého pastýře, který dává život za své ovce. K podobenství použil 
aktuálního povolání, které mělo své riziko. U Tiberiadského jezera Ježíš předal vedení církve 
jako pastýřský úřad Petrovi a tím i jeho nástupcům, neboť jemu zároveň předpověděl smrt. 
Ovce a beránci představují celé stádo, tedy všechny, kdo přijmou Krista. Všichni zde na zemi 
jsme střídáni dalšími generacemi. Trvání církve, předpověděné v evangeliu (Mt 16,18), však 
platí. Její vedení je vázáno vždy na stále nově nastupujícího pastýře všech. Jeho hodnost a 
funkce má sloužit k zachování čistoty a bohatství víry a jednoty. 

Naše pout´ do Věčného města s návštěvou hlavních římských bazilik roku 2016: 

 

 

 

 

Basilica S. Pietro 

  



P. Antonín Šuránek:  
„S matkou Boží pevně stát, 
v dobrém růst a vytrvat!“ 

Místní sdružení Matice Svatoantonínské se v uplynulém roce rozloučilo se svými 
členkami: paní Teresií  Neduchalovou, Marií Gasnárkovou a Františkou Tomečkovou. Už 
se s ostatními farníky u svatého Antonínka „nenadýchají čerstvého, duchovního vzduchu“ 
k obnovení sil pro  vytváření dobrých rodinných vztahů.  Zemřelé  ctitelky poutního místa  
už  doputovali do lepšího  Otcovského domu, kde panuje trvalý mír a pokoj. Jistě dosáhly 
odměny věčné, protože vytrvaly ve službě svým blízkým, bližním a Bohu. Každé poslední 
úterý v měsíci je za všechny živé a zemřelé členy Matice Svatoantonínské sloužena mše 
svatá. 

I když je velká část 
z 31-členné vacenovské 
základny tvořena seniory 
– nejvíce ohrožená 
skupina v zajetí pandemie 
-  přesto  nám svým 
osobním příkladem 
dodávají odvahu 
v odevzdaném  hledání  
Boží vůle. Z  jejich 
životního postoje by měl 
jistě radost zakladatel 
duchovního centra 
Slovácka Mons. Dr.Th. P. 

Antonín Šuránek (1902 – 1982). Přestože byl mnoho let - jako nepřítel komunistického 
režimu - vězněm  internačního tábora v Želivě a dělníkem v kamenolomu -  vykonal 
ohromné dílo. Byl vychovatelem a učitelem kněžského dorostu, spisovatelem a 
životopiscem arc. A. C. Stojana.   Blatnická hora neodmyslitelně patřila nejenom k jeho 
rodišti, ale i k jeho srdci. Proto v čase nástupu nacismu (r. 1939) zakládá Dílo sv. Antonína 
pro zvelebení blatnického poutního místa tzv. „lázně ducha“. Svou opravdovostí a čistým 
srdcem přitahoval hlavně mládež, která jej pro jeho nadšení pro Boha obdařila sloganem: 
„Na Blatnické hoře, Šuránek tam oře!“  Že nepolevil v „orání hluboké brázdy“ dokazuje 
důsledné plnění jeho životního pravidla: „Pevný řád je jako zábradlí, kterého se držím.“  
Současná konzumní doba přímo volá po silné „infuzi“ autentické víry P. Šuránka!  

         Zatím nevíme, v jakém rozsahu budou letošní poutě, duchovní obnova a ostatní 
duchovní aktivity. Je nutné respektovat nařízení vlády.  Ale výbor Matice bude i nadále 
v průběhu roku vydávat občasník Poutník svatoantonínský, kde členové a dobrodinci 
kaple sv. Antonína získají informace. (Možnost sledování aktuálního dění také na webu 
antoninek.cz nebo u důvěrnice, členky PR farnosti M. Šimečkové). 
  



Velkým povzbuzením se nám v čase koronaviru stávají kněžské služby P. Zdeňka Stodůlky – 
duchovního správce poutního místa. Přichází pravidelně každý den v 15.00 hod. do kaple sv. 
Antonína a prosí za odvrácení pandemie. Po modlitbě vychází ven a s Nejsvětější svátostí 
žehná na všechny světové strany do celého kraje Slovácka a vyprošuje Boží požehnání do 

našich domovů.   Poděkování za všechny práce a starosti kolem 
poutního místa patří také všem obětavým „strážcům“ kaple, 
kteří zabezpečují celoroční přístupnost. Počátky služby sahají do 
roku 1943, kdy ale ještě nebyla kaple otevřena celodenně a 
nebyla striktní otevírací doba. Dnes tuto pomoc každodenně, 
nezištně konají muži z Blatnice pod Svatým Antonínem, 
Ostrožské Lhoty (rodiště P. A. Šuránka), Ostrožské Nové Vsi a 
poslední tři léta vykonává službu strážce i žena-důchodkyně ze 
Stříbrnic. Všichni se shodují v prožívané radosti, že mohou 
věnovat kus svého času lidem, kteří chtějí v kterýkoliv den roku 
přijít na krásnou vinorodou horu. Jsou připraveni posloužit všem, 
kdo cítí potřebu pokleknout k prosebné nebo děkovné modlitbě 
a potěšit se výhledem do malebného kraje.  V letošním roce 
tomu bude 351 let, co byla poprvé v kapli na Blatnické hoře 
sloužena mše svatá ke cti sv. Antonína Paduánského. Dlouhá 
historie poutního místa zaznamenala pro naše předky vyslyšení 
tisíce modliteb a získání řady duchovních darů.  Přicházeli po 
staletí, aby si v čase nemocí, fyzické a duchovní bídě vyprosili 
ochranu pro svá pole a požehnání početným rodinám. 

    P. Zdeněk Stodůlka 

Dnes můžeme skrze našeho přímluvce 
sv. Antonínka předkládat Bohu prosby 
především za nalezení ztracené víry 
v našich rodinách, aby duch křesťanství 
nevymizel ze společenského života.  

Velkým darem se pro farnost stanou 
noví zástupci mladých katolíků, kteří se 
„pustí po již vyšlapané svatoantonínské 
cestě“ a nahradí zemřelé členy Matice.  



Hodnota úsměvu 

V souvislosti s pandemií si 
můžeme uvědomit, jak jsou pro 
nás důležitá i ta nejobyčejnější 
setkání. Co můžeme ale udělat 
pro sebe i pro druhé, když 
máme obličej zakrytý rouškou a 
náš projev je omezen 
dvoumetrovou vzdáleností? 
Ničím se nedá nahradit podání 
rukou a úsměv, které přátelské 
setkání vyžaduje. Bezplatné 
gesto milého úsměvu má 

v čase „izolace“ nenahraditelnou hodnotu: otevírá bránu srdce tomu, kdo jej daruje i 
tomu, kdo jej přijímá.  

 

 Úsměv nestojí nic a vynáší mnoho. 

 Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje. 

 Trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj bývá někdy věčná. 

 Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel, a nikdo není tak chudý, aby ho 
nemohl darovat. 

 Úsměv vytváří v domově štěstí, ve 
starostech je oporou a je citlivým 
znamením přátelství. 

 V únavě přináší odpočinek, v znechucení 
vrací odvahu, v zármutku je útěchou a 
pro každou bolest je přirozeným lékem 

 Je dobře, že si ho nelze koupit, ani půjčit 
ani ukrást, protože má hodnotu 
okamžiku, kdy se daruje. 

 A kdyby jsi potkal někoho, kdo by neměl 
pro tebe úsměv, ačkoliv na něj čekáš, 
buď tak velkodušný a oblaž ho ty sám 
úsměvem, protože nikdo tak 
nepotřebuje úsměv jako ten, kdo ho 
nemá pro druhé. 


