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Duchovní slovo 
 
Advent – cesta ke světlu 
Milí mariánští ctitelé, přátelé Svatého Hostýna a čtenáři Listů svatohostýnských!  
V některých farnostech se v adventní době obnovují ranní mše svaté, tak zvané roráty. Myslím, že je 
to krásný zvyk, který může přispět k hlubšímu duchovnímu prožití adventu i Vánoc dětí i rodičů. Je tu 
krásný symbol – děti nesou městem světlo v lampionech do chrámu, a tím svítí a dávají radost 
i ostatním, učí se chodit ve světle a světlo chránit. 
Evangelium nás vyzývá, abychom my věřící byli dětmi světla, abychom kráčeli ve světle, zatímco lidé 
žijící ve hříchu nazývá dětmi světa, které se nacházejí v duchovních temnotách.  
Kdo je pro nás tím světlem, které je symbolizováno světlem lampionu? Je to židovským národem 
očekávaný Mesiáš, který má lidstvo vysvobodit z otroctví hříchu a vrátit lidem účast na Božím životě, 
obnovit důvěrný vztah lidí s Bohem, jejich Stvořitelem. My věříme, že tím dlouho očekávaným 
Mesiášem je Ježíš z Nazaretu, který není jen zbožným a moudrým králem, ale Božím Synem, který se 
stal člověkem, tedy jedním z nás. 
O Vánocích si budeme připomínat jeho narození v Betlémě, budeme se radovat s anděly z toho, že 
Bůh se tak sklonil k lidstvu, že jeho Syn s námi sdílel lidský život, že nám byl podobný ve všem, kromě 
hříchu. On je tím světlem, které z betlémských jeslí prozařuje celý svět a dává lidem novou naději, že 
jejich život nesměřuje ke smrti a věčnému zoufalství, ale k plnosti života v náručí Boží lásky. Začátek 
této úžasné události dějin spásy si o Vánocích připomínáme. 
Svatý Jan to na začátku svého evangelia vyjádřil takto: “Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha 
a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic 
z toho, co povstalo. V něm byl život a ten život je světlo lidí, a to světlo svítí v temnotě a temnota ho 
nepostihla.” 
V adventní době se chceme disponovat k tomu, aby historický vstup Božího Slova do lidských dějin 
došel svého naplnění a stal se vstupem Božího Slova, Ježíše Krista, do srdce každého z nás, a stal se 
tak “světlem všech lidí dobré vůle“. 
Oč hlubší jsou temnoty hříchů a zla lidí tohoto světa, o to zářivější a přitažlivější je pro nás světlo 
z Betléma. Adventní touha a očekávání se ale mohou proměnit v pravou vánoční radost jen v čistém 
srdci. Pokorně proto svěřme Božímu milosrdenství ve svátosti smíření všechnu naši duchovní bídu, 
abychom s Pannou Marií, sv. Josefem, anděly, pastýři a mudrci z Východu mohli u jeslí prožít radost 
z narození našeho Spasitele. 
Když neočistíme své srdce, zůstaneme ve tmě závisti, ctižádosti a pýchy a zůstaneme mimo dění jako 
ostatní obyvatelé Betléma, nebo dokonce jako Herodes budeme usilovat zabít Ježíše ve vlastním 
srdci i v srdcích ostatních lidí, zvláště dětí. 



Bůh nás uchovej před takto špatným prožitím Vánoc. My se snažme naplno prožít úžasné Boží 
vyvolení, jak nám to říká sv. Pavel: “Vy všichni jste přece synové a dcery světla a dne, noc ani tma 
nemá nad vámi právo.” 
Požehnané prožití adventní doby a pravou radost z narození našeho Spasitele vám všem i vašim 
rodinám, přeje a vyprošuje  
P. Jiří Šolc, SJ, s celou komunitou 

 
 
Návštěva výboru MSH u otce arcibiskupa 
 
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner přijal 25. listopadu zástupce výboru a hospodářské správy 
Matice svatohostýnské v arcibiskupském paláci v Olomouci. Toto již tradiční setkání mělo za účel 
informovat otce arcibiskupa o dalších připravovaných aktivitách Matice svatohostýnské a v neformální 
diskuzi upřesnit priority, na které by se měl výbor zaměřit. Zástupci výboru předložili otci arcibiskupovi 
jednotlivé možné aktivity a ke každému bodu otec arcibiskup vyjádřil svůj názor. 
Jako nejdůležitější bylo označeno řešení dopravní obslužnosti Svatého Hostýna – rozšíření parkoviště 
pro autobusy pod točnou autobusů u restaurace Ovčárna, řešení výjezdu z tohoto parkoviště a výjezd 
aut k poutním domům, výběr parkovného a signalizace obsazení parkovacích míst na Svatém 
Hostýně a další služby s dopravou související. Bylo dohodnuto, aby projekt byl řádně odborně 
připraven kvalifikovanými odborníky na dopravu za spoluúčasti pracovníků státní správy i ze Zlínského 
kraje. Byla diskutována i otázka přístupnosti Svatého Hostýna pro pěší poutníky i cyklisty. 
Závěrem jednání otec arcibiskup nám požehnal do další práce. 
Václav Lednický 

 
 
Co psaly Hlasy svatohostýnské před 100 lety (rok 1914) 
 
Vzpomínky na počátek války ze Svatého Hostýna  
Měsíc po sarajevském atentátu na následníka trůnu, v červenci 1914, vyhlásil císař František Josef I. 
Srbsku válku, která později vedla k rozpoutání světové války. Když se 6. srpna olomoucký arcibiskup 
kardinál František Saleský Bauer loučil s narukovanými vojáky táhnoucími do boje, odporučil je do 
ochrany Božského Srdce Páně a Rodičky Boží, kterou především Moravané vzývají o pomoc 
a ochranu, majíce na paměti, že nebylo slýcháno, aby koho opustila, kdo se pod její ochranu utíká. 
Tato slova se už v dávné minulosti vyplnila především na Svatém Hostýně.  
V těžkých a strastiplných chvílích se naši předkové utíkali k Matce Boží, která divy tvoří. Proto sem 
přicházelo mnoho mužů, kteří byli koncem července a srpna povoláni do války, aby odcestovali 
smířeni s Pánem Bohem a posilněni svátostmi. Na dalekou cestu si nechávali posvětit růžence, 
obrázky a medailky. Ti, kteří nemohli připutovat, si alespoň vyprosili posvěcený růženec, obrázek nebo 
medailku na cestu před nejistou budoucností. A když mužové opouštějí Hostýn, přicházejí na pouť 
zase jejich ženy, matky, sestry i děti, jednotlivě i v zástupech, jak v neděli, tak i ve všední dny 
s prosbami za šťastný návrat svých blízkých a odvrácení válečných hrůz. Připutovali i ti, z jejichž rodin 
nebyl nikdo odvelen, s obavami před hrůzami války, aby se mohli účastnit veřejných modliteb a proseb 
za vojáky a šťastný výsledek války.  
Na bystřickém nádraží, kudy projížděly vlaky plné vojáků, lidé rozdávali pohlednice s korunovanou 
Pannou Marií Hostýnskou, aby je ochránila a posilovala ve válce. Mnozí z těchto vojáků toužebně 
pohlíželi ke Svatému Hostýnu s obavami, zda se tam ještě jednou shledají se svými blízkými. Jako 
starostlivé matky a manželky, které s láskou vyprovází na vojnu své muže a syny, tak i Panna Maria 
vypravuje své poutníky do boje ve světě. Vždyť neustálé bojování je život na zemi. Jak asi veliké 
zásoby milostí jim chystá, aby neklesli, jak hojí jejich rány a co má s nimi starostí, dokud v posledním 
boji nezvítězí. Nemodlíme se za zázraky, ale víme, že je řada nepředvídaných okolností, které se 
vymykají poznání i vedení lidského rozumu. To, co je v rukou Božích, co přirozeným zákonům 
neodevzdali, to je předmětem našich proseb. A i když se nevyplní podle našich podle našich představ 
a přání, pokloňme se odevzdaně Boží Prozřetelnosti.  
Velkou hromadnou kající a prosebnou pouť svolala na 12. a 13. září 1914 Matice svatohostýnská 
s Apoštolátem sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou blahoslavené Panny Marie na Svatý Hostým, aby 
milostivý Bůh vyslyšel prosby svého lidu a odvrátil trestající metlu války i s jejími hroznými následky. 
Návštěva této pouti byla nad očekávání veliká. I přes nepřízeň počasí a nepřetržitý déšť sem 
přicházelo obrovské množství lidu. Chrám byl přeplněn, zpovědnice v kostele i kaplích křížové cesty 
až pozdě do noci byly obleženy kajícníky. Večer uvítal tisíce poutníků olomoucký světící biskup Karel 
Wisnar. Dodával poutníkům naději v důvěru Té, která neopustila naše předky, když o pomoc ji prosili. 



V noci se Hostýnem střídal zpěv mariánských písní s modlitbami růžence a litaniemi. Ráno kázal 
probošt Antonín Cyril Stojan venku před Románskou kaplí a ThDr. Jan Schneider sloužil ranní mši 
svatou za padlé vojáky u hlavního oltáře. Mše svaté se sloužily také u bočních oltářů a venku. Přes 
pět tisíc poutníků přijalo svaté přijímání. Kázalo se na různých prostranstvích, v ambitech, na louce 
u Románské kaple byl postaven oltář, kde po ukončení prosebného průvodu měl biskup Wisnar 
promluvu k poutníkům. Ačkoliv vypomáhalo mnoho kněží z okolí, kolem zpovědnic se stále tísnilo 
především hodně mužů – vojínů. Přicházeli načerpat sílu k hrdinným bojům, přišli se rozloučit se 
vzácným místem, na kterém byl mnohý z nich možná naposled. Pontifikální mši na úmysl této pouti 
sloužil biskup Wisnar. Několik tisíc poutníků se spojilo se svátostným Spasitelem a volalo k Matce 
Boží o pomoc pro drahou vlast a naše vojíny. Zastoupena byla snad celá Morava. Mnoho průvodů 
přišlo pěšky, putovali třeba i 15 hodin.  
“Naši vojáci musí mnohem víc trpět, proto i my tuto oběť rádi přinášíme,“ říkali poutníci. Ať Matka 
Sedmibolestná nám bude útěchou a ochránkyní!  
Podle Hlasů Svatohostýnských sestavila 
Olga Kozlová 

 
 
Naše soutěž pro děti 
 
Milé děti a mladí přátelé, 
Matice svatohostýnská pro vás vyhlašuje velkou celoroční soutěž, která se uskuteční ve čtyřech 
kolech. Zadání soutěžních úkolů najdete v tomto a dalších třech číslech Listů svatohostýnských. 
Pro ty, kdo nám pošlou splněný či vyřešený úkol a budou vyhodnoceni, jsou připraveny věcné ceny. 
Vítězové každého kola dále obdrží pro sebe a svou rodinu víkendové ubytování na Svatém Hostýně 
v roce 2015. Ze všech soutěžních prací bude na Svatém Hostýně uspořádána velká výstava. 
V prvním kole se zaměříme na Rok rodiny, který právě končí.  
Vaším úkolem je napsat vyprávění: Jaký velký zážitek jste ve vaší rodině letos prožili?  
Pište na velký list papíru, text můžete (nemusíte) ozdobit obrázkem. Hodnotí se jen samotné 
vyprávění. 
 
Pomoci ti mohou následující nápovědy:  

Prožili jste něco krásného, neobvyklého jako rodina u vás doma? Na co nikdy 
nezapomeneš? Změnilo se něco ve vaší rodině letos? Přihodilo se něco zajímavého? 
Zavedli jste si například doma nějaký pěkný nový zvyk?  
Navštívili jste v tomto Roce rodiny např. nějaké poutní místo? Jak jste tam cestovali? Co 
pěkného, zajímavého jste tam poznali? Přihodilo se tam něco neobvyklého, 
nezapomenutelného či nečekaného? Co na tebe nejvíce zapůsobilo? Přivezl sis něco? 
Všiml sis, že se od tohoto zážitku u vás nebo u tebe něco proměnilo?  

 
Svá vyprávění nezapomeňte podepsat, uvést svůj věk, adresu a  telefonní nebo  
e-mailové spojení. Práce se hodnotí v kategoriích: 
– PRVNÍ KATEGORIE: 8 až 11 let 
– DRUHÁ KATEGORIE: 12 až 15 let 
 
Pro menší děti do 7 let je zde tento soutěžní úkol: Pokus se správně poskládat básničku, která se 
nám rozsypala a její verše se zamíchaly. Básničku správně a krásně napiš a pošli i s vhodným 
obrázkem. 
VZEŠLÁ JAK HVĚZDA JASNÁ 
SPASITEL – KRÁL VŠEHO NEBE 
ZA MATKU DNES ZVOLIL TEBE. 
ZDRÁVA BUĎ, PANNO KRÁSNÁ, 
 
Soutěžní práci zašlete do 31. ledna 2015 na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Soutěž připravila Zdeňka Jančíková 
 
 
Výhledy do roku 2015 
 



S blížícím se koncem roku 2014 výbor Matice svatohostýnské nejen pomalu rekapituluje svou činnost 
za právě končící období, ale taky se dívá dopředu a hledá náměty pro svoji práci v novém 
kalendářním roce.  
Z těch drobnějších akcí, které nás čekají v rámci běžného provozu, bych rád zmínil výměnu 
vodovodního potrubí od vodojemu k poutním domům a dokončení opravy kanalizace s napojením na 
hlavní stoku. S tím souvisí konečná úprava povrchu vozovky po opravě kanalizace mezi poutními 
domy. V poutním domě č. 3 musí dojít k revitalizaci restaurace, kde je potřeba provést novou 
elektroinstalaci. Rádi bychom taky v brzké době opravili střechu na Ovčárně. Rekonstrukci by si 
zasloužilo i WC vpravo od baziliky a u točny  
autobusů. Jak dalece se budeme moci v roce 2015 rozmáchnout, bude záležet především na stavu 
finančních prostředků, kterými budeme disponovat. Jedním ze stabilních příjmů do pokladny jsou pro 
nás peníze z prodeje elektrické energie, kterou nám vyrábí naše větrná elektrárna. Jen aby nám 
dlouho vydržela. 
Máme představu i o investování do větších projektů, a to s využitím dotačních programů z evropských 
fondů, které budou vypsány v příštích letech. Pracujeme na přípravě projektové dokumentace na 
řešení dopravní obslužnosti Svatého Hostýna. Rádi bychom rozšířili parkoviště, vybudovali nový 
příjezd k poutním domům a zajistili bezpečný výjezd automobilů spolu s autobusy po státní silnici 
z Bystřice pod Hostýnem. S tím souvisí například nápad vybudování stezky pro pěší a cyklisty 
z Chvalčova na Svatý Hostýn i do jiných směrů, aby se oddělili motorizovaní návštěvníci Svatého 
Hostýna od pěších poutníků a cykloturistů. Pomalu se vracíme zpět k projektu, který již máme 
z nedávných let připravený, a rádi bychom jej oprášili. Jde o vybudování víceúčelového sálu na místě 
staré kotelny. 
Věříme, že s pomocí Boží, Panny Marie, vašich modliteb i tradičně vaší nemalé podpory finanční se 
nám i v příštím roce bude dařit při udržování a správě naše milého poutního místa. 
Lubomír Vývoda 

předseda MSH 
 
 
Kronika 
 
ZÁŘÍ 2014 
13. 9. • Poutníci z Jarošova, Osvětiman, Medlovic a Stříbrnic • pouť františkánské rodiny 
14. 9. • Pouť farnosti Prakšice 
16. 9. • Dva autobusy poutníků z Otrokovic 
17. 9. • Padesát poutníků ze Slušovic • poutníci z Moravských Budějovic a okolí 
18. 9. • Pouť farnosti Kněždub (80 poutníků) • pouť z farnosti Břest 
20. 9. • Farní pouť ze Staříče • 250 poutníků z Bílovic a Březolup • pouť farnosti Napajedla • 42 

poutníků ze slovenské farnosti Kobyly • pouť farnosti Těrlicko  
22. 9. • Na Svatý Hostýn přicestovalo 40 poutníků z Texasu v USA 
23. 9. • 140 poutníků z Olomouce, Tršic a okolí • stovka poutníků z Lidečka a z Horní Lidče • poutníci 

ze Vsetína  
• poutní zájezd ze Vnorov 

26. 9. • Řeckokatolická bohoslužba poutníků ze slovenské farnosti Helcmanovce  
27. 9. • Farníci z Uničova • šedesátka poutníků z Moravské Třebové • salesiánská pěší pouť 

z Fryštáku na Svatý Hostýn a zpět  
ŘÍJEN 2014 
1. 10. • Poutní zájezd z Ostravy-Poruby • čtyři autobusy poutníků z Valašského Meziříčí a Lešné 
4. 10. • Pouť z farností Zborovice, Hoštice a Litenčice • poutníci z Petřvaldu • autobus poutníků 

z Pohořelic u Napajedel – pouť studentů Arcibiskupského gymnázia Kroměříž 
11. 10. • Dušičková pouť s olomouckým světícím biskupem Mons. Josefem Hrdličkou • padesát 

poutníků z farnosti Drahovce na Slovensku • farní pouť z Lanžhota • autobus poutníků z Kuželova 
a okolí 

12. 10. • Autobus poutníků z Vlčnova • poutní zájezd ze Závišic, Rybího a okolí • poutníci ze Slavičína  
16. 10. • Poutní zájezd ze Slavkova u Brna 
17. 10. • Kněžské exercicie s německým emeritním biskupem z Drážďan Mons. Joachimem Reineltem 
18. 10. • Svatohubertská myslivecká pouť s českobudějovickým pomocným biskupem Mons. Pavlem 

Posádem • poutníci ze Zubří 
23. 10. • Pouť farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Bělotín a Černotín 
25. 10. • Poutní zájezd z Čeladné 
26. 10. • Autobus poutníků z Drahotuš  



Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně  
(jpa) 

 
 
Stručně z jednání výboru MSH 
 
10. října 2014  
– Jednání se zpracovatelem projektu dopravní obslužnosti Svatého Hostýna  
– Návrh úpravy smlouvy s nájemcem restaurace Ovčárna – finanční vyčíslení provedených úprav 

restaurace za dobu užívání posledního nájemce 
– Dokončené úpravy kolem rozhledny 
– Zkušební provoz mincového automatu na kávu v poutním domě č. 3 
– Dodatek ke smlouvě o užívání větrné elektrárny 
– Kontrola přístupu do objektů na Svatém Hostýně pro vozíčkáře 
– Projednání zápisu ze schůzky s důvěrníky 
– Projednání zápisu kontrolní komise MSH 
 
14. listopadu 2014 
– Jednání se zástupcem tiskárny Listů svatohostýnských, šéfredaktorem a grafikem 
– Informace o vydání brožury “Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje“ 
– Schválení zpracování studie vizualizace světelného kříže (oblasti jeho viditelnosti) – dvě varianty 

jeho umístění 
– Jednání s nájemcem restaurace Ovčárna o promítnutí provedených úprav restaurace do výše nájmu 

(požadavek předsedy kontrolní komise MSH na předložení dokladů o provedených úpravách) 
– Výsledky rozborů půdních úprav nad stánky 
– Schválení provozu mincového automatu na kávu – cena 12 Kč/porce 
– Zadání úkolu na zpracování nové smlouvy o užívání větrné elektrárny 
– Schválení postupné realizace úprav vstupů do objektů pro vozíčkáře 
– Řešení problému malého tlaku vody v poutních domech 
– Schválení odměn zaměstnancům MSH za poutní sezonu 
– Návrhy akcí (projektů) činnosti MSH v dalším období 
– Schválení inventarizačních komisí 
– Schválení vyhlášení literární a výtvarné soutěže pro mládež 
– Příprava nových stanov Matice svatohostýnské – informace do Listů svatohostýnských 
Václav Lednický 
zapisovatel MSH 
 
 
Připravujeme nové stanovy MSH 
 
V návaznosti na nový Občanský zákoník (NOZ) č. 89/2012 Sb., který platí od 1. 1. 2014 došlo ke 
změně právní formy všech občanských sdružení (tedy i Matice svatohostýnské) na spolky. Veškerá 
agenda bývalých občanských sdružení byla přesunuta z Ministerstva vnitra České republiky do 
pravomoci soudů, v případě Matice svatohostýnské do pravomoci Krajského soudu v Brně. Jsme tedy 
od 1. 1. 2014 zaregistrováni ve veřejném rejstříku jako spolek.  
 
Z této změny nám vyplývají následující povinnosti: 
– Do konce roku 2015 změnit svůj název – měli bychom pouze připojit k názvu zkratku  

“z. s.” (zapsaný spolek). 
– Do konce roku 2016 změnit naše stanovy tak, aby byly v souladu s NOZ a doručit je soudu a uvést 

svůj zápis ve veřejném rejstříku do souladu s rejstříkovým zákonem – v tom zápisu musí být aktuální 
údaje o členech orgánů spolku (statutárního a kontrolního orgánu – jména, datum narození, rodné 
číslo, bydliště, den vzniku funkce, název jejich funkce) – za každý zápis a změnu je stanoven 
poplatek 1000 Kč. 

 
Zdá se, že máme dost času na provedení změny stanov a zápis do spolkového rejstříku. Přesto jsme 
ve výboru rozhodli, že předložíme již příští valné hromadě Matice svatohostýnské návrh nových 
stanov, aby naši členové měli možnost se k nim vyjádřit a doplnit je tak, aby byly včas schváleny. 
Chceme, aby jejich návrh byl zveřejněn ještě před valnou hromadou na našich internetových 
stránkách a mohli jsme o návrhu na valné hromadě diskutovat. 



 
Které hlavní změny musí být do stanov doplněny, případně, co se domníváme, že nám ve 
stanovách chybí: 
– musí být správně definovány a odlišeny hlavní a vedlejší formy činnosti – součástí hlavní činnosti 

nesmí být podnikání nebo jiná výdělečná činnost, ta se ale může objevit ve vedlejší činnosti 
– zisk z vedlejší činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku 
– chceme, aby členy Matice svatohostýnské se mohly stát i osoby mladší 15 let (se souhlasem 

zákonného zástupce) se symbolickým členským příspěvkem 
– zakotvit povinnost doporučení kandidáta do výboru duchovním správcem v místě bydliště 
– způsob zacházení se seznamem členů 
– způsob vyloučení člena při závažném nevhodném chování 
– stanovení statutárního orgánu MSH – navrhujeme, aby to byl celý výbor (zákon to připouští) – ten 

rozhoduje a měl by nést i odpovědnost 
– chceme rozšířit orgány spolku o hospodářskou správu (jako výkonný orgán) 
– stanovit rozsah působnosti jednotlivých orgánů spolku 
– chceme změnit volební období na pětileté (i s ohledem na poplatky při změnách zápisu do rejstříku) 
– základní zásady pro hospodaření MSH včetně zakotvení bezplatné činnosti členů výboru a kontrolní 

komise 
– zánik spolku a převod jeho majetku na Arcibiskupství olomoucké 
 
Byli jsme upozorněni, že posuzování stanov budou nyní provádět právníci Krajského soudu v Brně, 
stanovy musí odpovídat znění zákona a zatím není zcela jasný právní výklad jednotlivých paragrafů 
(zejména definování výdělečné činnosti). Čeká nás tedy náročný a zodpovědný úkol, budeme vděčni 
za vaše podněty a pomoc. 
Václav Lednický 

 
 
Bude vás zajímat 
 
Mše svaté na Svatém Hostýně v zimním období 
(do 19. dubna 2015)  
 ve všední dny: 7.15, 9.15  
 v sobotu: 7.15, 9.15, 11.15 
 v neděle: 7.15, 9.15, 11.15, 14.15 
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání. 
Denně modlitba růžence v 18.45 hod. 
 
Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně 
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod. 
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ! 
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme ve středu 31. prosince 2014. 
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.15 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod. je modlitba 
růžence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání. 
 
Uzavření baziliky 
V zimním období bude bazilika uzavřena – od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 hod. a o sobotách 
a nedělích od 16.00 do 18.40 hod. 
 
Svatohostýnské muzeum uzavřeno 
Muzeum a rozhledna na Svatém Hostýně budou až do konce dubna 2015 uzavřeny pro individuální 
návštěvníky. Hromadné návštěvy deseti a více osob je možno dohodnout alespoň týden předem na 
telefonním kontaktu Matice svatohostýnské. 
 
 
Poutní sezona na Svatém Hostýně v roce 2014 
 
Průběh nejdůležitějších událostí na Svatém Hostýně jsme mohli po celý rok sledovat na našich 
webových stránkách (www.hostyn.cz). Chtěla bych se proto zmínit o jiné oblasti, kterou je propagace 
našeho poutního místa. Přicházejí k nám návštěvníci, věřící i ateisté, kteří o Svatém Hostýně sice 
slyšeli, ale teprve letos poprvé navštívili naše poutní místo a byli mile překvapeni krásnou přírodou, ale 



také čistotou a upraveností vrcholu Svatého Hostýna a také rozsáhlým zázemím, které poutní místo 
nabízí. Mnozí z návštěvníků jsou překvapeni, že zde je možnost ubytování za příznivé ceny 
v moderně zařízených pokojích, poměrně velkou nabídkou stravování a možností klidné, zejména 
rodinné dovolené. Zájmem návštěvníků a jejich kladným hodnocením jsme vždy mile potěšeni. 
Snažíme se každým rokem areál vylepšovat a opravovat. Zejména jsme potěšeni, že k nám jezdí 
rodiny s malými dětmi. Tak jako naši rodiče s námi jako dětmi jezdili na toto poutní místo a v nás 
zůstala láska a potřeba i v dospělosti se na Svatý Hostýn vracet, tak věříme, že i tato naše další 
generace bude v této tradici pokračovat.  
Matice svatohostýnská se snaží svou činností naše poutní místo neustále propagovat. V letošním roce 
se zástupce výboru MSH zúčastnil třech důležitých akcí. V lednu to byl mezinárodní turistický veletrh 
v Brně, v dubnu se konaly poutní dny v Kroměříži a koncem října poutní veletrh v Košicích. Na těchto 
akcích jsme naše poutní místo přiblížili návštěvníkům formou propagačních letáků, devocionálií, 
přednáškami a vydanými knižními publikacemi o Svatém Hostýně.  
V letošním roce přijelo na Svatý Hostýn hodně poutníků, a to zejména ze Slovenska. K propagaci 
našeho poutního místa přispěla také Česká televize svou reportáží o Svatém Hostýně. Reportáž byla 
zaměřena na historii křížových cest.  
V listopadu byl za oknem v kapli sv. Josefa umístěn informační panel, který návštěvníkům poslouží 
jako pomocný navigátor, na kterém si každý může najít potřebné informace nebo zajímavosti o našem 
poutním místě. 
Před letošní poutní sezonou byla zrekonstruována druhá polovina třetího nadzemního podlaží 
v poutním domě č. 3, ve kterém byly upraveny pokoje s vlastním sociálním zařízením a byla zřízena 
společná kuchyňka pro potřebu ubytovaných. Nyní má každé podlaží samostatnou společnou 
kuchyňku s možností ohřevu jídla. 
Celý vrchol Svatého Hostýna se snažíme udržovat v nejlepším pořádku. V průběhu roku se nám to 
poměrně dobře daří. Problémy máme zejména na jaře a na podzim, kdy je potřeba rozlehlý areál 
zbavit suché trávy, spadaného listí a větví ze stromů. S touto prací nám pomáhají dobrovolníci 
z různých farností. Z mnoha farností bych chtěla připomenout farnosti Brumov a Francovu Lhotu. 
Dagmar Fojtů 
vedoucí hospodářské správy MSH  
 
 
Zemřelí členové Matice svatohostýnské 
 
Marie Šmídová, Spytihněv, 71 let 
Ludmila Blablová, Spytihněv 83 let  
Hedvika Fischerová, Ludgeřice, 91 let 
Marie Zemánková, Drslavice, 80 let 
Ludmila Žáčková, Dolní Lhota, 87 let 
Ludmila Sedoniková, Lubina, 82 let 
Marie Šenkeříková, Návojná, 83 let 
Marie Crlová, Těšov, 67 let 
Marie Porubová, Zubří, 95 let 
Josefa Bohůnová, Dolní Bojanovice 
Eliška Chačová, Kroměříž, 85 let 
Anna Vaculíková, Kroměříž, 72 let 
Marie Šišáková, Hradčovice, 81 let 
Eliška Navrátilová, Opatovice, 91 let 
Alžběta Sultusová, Rájec, 79 let 
Marie Dvořáková, Brušperk, 71 let 
Marie Janečková, Vracov, 79 let 
Vladimír Hanzelka, Libhošť, 89 let 
Zdeněk Bětík, Spytihněv, 87 let 
Emilie Ševčíková, Březová, 87 let 
Marie Straňáková, Nivnice, 95 let  
Marie Borýsková, Lhotka, 84 let  
Božena Šticová, Kuželov, 87 let 
Ludmila Poláková, Vacenovice, 92 let 
Jaroslava Šrámková, Domašov, 76 let 
Zdenka Pavlištíková, Komárovice, 68 let 
Marie Zmeškalová, Dřevohostice, 91 let 



Drahomíra Pavlínková, Velehrad, 86 let 
Marie Regentová, Nová Dědina, 88 let 
Anna Pišová, Ostrava-Třebovice, 85 let 
Bernarda Knotková, Vacenovice, 81 let 
Marie Hlaváčková, Opava-Komárov, 81 let 
 


