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Nový kněz na Svatém Hostýně 
 
Od prázdnin máme na Svatém Hostýně nového kněze, P. Ing. Václava Ježíka, SJ, který nahradil 
loni zemřelého P. Jana Chromečka.  
V krátkém životopisu, který nám poskytl, o sobě uvádí: 
Narodil jsem se 23. září 1948 v Přerově. Dětství jsem prožil v Předmostí u Přerova. Moji rodiče měli až 
do roku1957 malé hospodářství, tehdy byli přinuceni vstoupit do JZD. Po základní škole jsem byl 
v učení jako opravář zemědělských strojů, pak jsem šel na průmyslovou školu do Zábřehu na Moravě. 
Potom jsem byl na Vysoké škole strojní v Brně, kterou jsem ukončil v roce 1974. Po základní vojenské 
službě jsem nastoupil do Pozemních staveb Brno a pak do Výzkumného ústavu Průmyslových staveb 
Brno. 
V roce 1973 jsem byl přijat do Tovaryšstva Ježíšova, kde jsem tajně studoval teologii. Kněžské 
svěcení mně udělil v Bratislavě 10. února 1984 biskup Ján Chryzostom Korec.  
V únoru 1990 jsem byl přijat do služeb olomoucké arcidiecéze a nastoupil jsem jako kaplan na 
Velehrad, kde se právě připravovala návštěva Svatého otce Jana Pavla II. Z Velehradu jsem byl 
k 15. 8. 1994 poslán na Svatý Hostýn, kde jsem působil jako kaplan do 1. března 1997. Následoval 
Český Těšín – do roku 2002, pak Velký Újezd u Jemnice, kde jsem byl farářem (do roku 2010), pak 
znovu kaplan na Velehradě (2010–2013), znovu Český Těšín a nyní od 1. 9. 2015 jsem byl jmenován 
výpomocným duchovním na Svatém Hostýně. 
Proč jste se po 18 letech vrátil na Svatý Hostýn? 
Na Svatý Hostýn jsem byl poslán otcem provinciálem poté, co jezuité odešli z Českého Těšína, kde 
jsem byl naposled. Na jejich místo nastoupili diecézní kněží. 
Co budete mít na starosti na Svatém Hostýně? 
Bude to především zpovědní služba na tomto exponovaném místě a pak výpomoc podle potřeb 
komunity a baziliky. 
Marie Loučková 
 
 
Pouť členů a důvěrníků Matice svatohostýnské 
 



Chci se ještě vrátit k setkání důvěrníků Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně v neděli 
6. září 2015, kde od výboru zaznělo poděkování důvěrníkům. Žel, nezaznělo poděkování opačným 
směrem, myslím, že většina z nás – důvěrníků – nemá představu o práci, kterou vykonávají členové 
výboru Matice svatohostýnské ve prospěch Svatého Hostýna, a všech, kteří toto poutní místo 
využívají. Nejsem výřečný, abych to přednesl před publikem. A tak aspoň takovýmto způsobem chci 
jistě za všechny přítomné vyjádřit poděkování za práci výboru Matice svatohostýnské. 
Přeji vám všem hodně sil a Boží požehnání. 
Jiří Koleček 

 
 
Ocenění obětavých důvěrníků 
 
Na letošní valné hromadě Matice svatohostýnské nemohli z vážných důvodů převzít z rukou 
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera Svatohostýnskou medaili spolu s pamětním listem jako 
ocenění za dlouholetou obětavou práci dva důvěrníci: Alois Tkadlec z Francovy Lhoty a Rudolf 
Macíček z Vlčnova u Starého Jičína. Pan Tkadlec byl oceněn při setkání důvěrníků 6. září na Svatém 
Hostýně. Nemocného pana Macíčka navštívili doma členové výboru Václav Lednický a Marie 
Loučková, kde mu vyznamenání předali a zároveň mu poděkovali za obětavou práci s přáním brzkého 
uzdravení. 
Marie Loučková 

 
 
Duchovní slovo 
 
Eucharistie – otázka života a smrti 
Milí mariánští ctitelé, přátelé Svatého Hostýna a čtenáři Listů svatohostýnských!  
V minulých čísle Listů svatohostýnských jsme se snažili zamýšlet nad důležitým zdrojem naší 
duchovní síly – nad eucharistií. Blížíme se ke konci Roku zasvěceného života a blížíme se také 
k Eucharistickému kongresu. Zkusme se každý zamyslet nad tím, jak jsme tento čas milosti využili. 
Snažil jsem se hlouběji poznat a prožít své zasvěcení Bohu v tom povolání, do kterého mne Pán 
pozval? Usiloval jsem napravit ve svém srdci, v rodině, v komunitě to, co dosud není podle Srdce 
Ježíšova? Bděl jsem nad svým jazykem, abych nekazil to dobré, co dělám, nevhodnými, kritickými 
řečmi, ale přispíval svou tichostí, mírností, laskavostí k pokoji a k jednotě? Jsou to náročné úkoly, 
které nedokážeme splnit jen vlastními silami, ale jen věrnou spoluprací naší svobody s Boží milostí.  
Když cítíš svou slabost a vidíš své opakující se pády, neztrácej naději, ale obracej se s velkou 
důvěrou k Ježíši, zvláště ve svátosti smíření a při setkání s ním po svatém přijímání. Ježíš touží po 
našem duchovním růstu, ale často nám nemůže dát hned své dary, protože bychom zásluhy 
připisovali sami sobě a ne Boží milosti.  
Prosme proto, abychom dozrávali k pokoře podle vzoru Panny Marie, která si plně uvědomovala svou 
velikost obsaženou ve vyvolení být matkou Božího Syna, ale současně všechno věrně připisovala 
a odevzdávala Bohu, aby On byl ve všem oslaven. (Lk 1, 45–50) 
Žít vlastní zasvěcení se Bohu a žít z eucharistie není jen záležitostí tohoto roku, nebo již jen tohoto 
podzimu, je to celoživotní úkol. Jsme povoláni stále otevírat své nitro působení Boží milosti a vedení 
Duchem Svatým. 
Tak jako mana byla darem Božím, který zachránil Izraelity od smrti hladem na poušti, tak je 
eucharistie Ježíšovým darem, který je duchovním pokrmem každého křesťana na cestě ke spáse. 
Proto Ježíš v eucharistické řeči říká: „Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít 
v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6, 
53n)  
Mnohé to tehdy pohoršilo a od Ježíše odešli. Proto se Ježíš, který vždy do krajnosti respektuje lidskou 
svobodu, ptá apoštolů: „Chcete i vy odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? 
Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Boží Svatý.“ (Jan 6, 67–69) 
S Ježíšem svátostným se však mohu setkávat jen tehdy, když žiji v milosti posvěcující, když není má 
duše obtížena smrtelným hříchem. (Vědomým a dobrovolným přestoupením Božího zákona v závažné 
věci.) 
Pokud jsem takto jednal, vzdálil jsem se Boží lásce a uzavřel jsem se před ní. Ale Boží láska vůči mně 
trvá a nabízí mi cestu k záchraně. Po uštknutí hadem hříchu je třeba, abych s vírou pohlédl na Ježíše 
na kříži (had na kůlu byl jen předobraz této záchrany) a ve svátosti smíření vložil svůj hřích, svou bídu 
do Božího milosrdenství, abych znovu dostal účast na plnosti Božího života a Boží lásky a mohl ve 
společenství Božího lidu přijímat duchovní posilu ve svátosti eucharistie. 



Svatý otec František zná lidskou křehkost způsobenou dědičným hříchem, a proto chce, aby rok 2016 
byl Rokem Božího milosrdenství, chce, abychom pochopili, že Boží láska vůči člověku je vždy větší 
než jakákoli lidská bída a hřích.  
Kdysi jsem četl zajímavou větu: „Bůh chce odpustit každý hřích, ale nedovolí ho oddiskutovat.“ Je 
třeba hřích uznat, litovat ho, vložit ho do Božího milosrdenství a usilovat o nápravu. Zvláště bych chtěl 
proto povzbudit ty, kteří snad již dlouhou dobu odkládají přijetí svátosti smíření. Nenechávejte čekat 
Boží lásku a vložte do rány Ježíšova Srdce vše, co vás tíží, abyste znovu okusili radost a svobodu 
Božích dětí a mohli čerpat ze všech zdrojů milosti celého díla spásy. Zároveň tím nejvíce potěšíte 
Neposkvrněné Srdce Panny Marie, naší Nebeské Matky. 
P. Jiří Šolc, SJ  
s komunitou jezuitů na Svatém Hostýně 
 
 
Méně známé dějiny Svatého Hostýna 
 
V loňském roce jsme si i na stránkách Listů svatohostýnských připomněli začátek první světové války. 
Historie Svatého Hostýna má i souvislosti, o nichž se příliš neví. Jeví se mně příhodné si je 
připomenout. 
Poměrně dlouhou dobu před první světovou válkou se v jižním cípu rakousko-uherské monarchie 
začaly objevovat vyostřené protirakouské tendence italského obyvatelstva. V této vypjaté situaci 
začala Itálie budovat v Dolomitech silná opevnění. Rakouská monarchie na nic nečekala a začala 
budovat podobný řetěz opevnění rovněž. Dalo se předpokládat, že dojde-li ke konfliktu, budou 
probíhat v této oblasti silné boje. Již počátkem roku 1915 se přesouvaly boje k této oblasti. C. k. úřady 
proto nařídily rozsáhlou evakuaci civilního obyvatelstva, zejména dětí, žen a starců. Vedle ochrany 
zdraví a životů civilistů měla evakuace ještě jeden aspekt, evakuací a rozdělením rodin mělo být 
zabráněno, aby obyvatelé italského původu nepůsobili jako „pátá kolona“.  
Jednou z jihotyrolských obcí, které byly při této akci takřka vylidněny, byla obec Caldonazzo. Leží asi 
18 km od slavného italského města Trento. Od 5. do 15. června 1915 bylo obyvatelstvo shromážděno 
a 15. června byl odeslán první transport civilistů do zázemí. Míst, kam byli italští obyvatelé odesláni, 
bylo více. Část se jich dostala na Slovensko do Bratislavy a okolí, část jich byla internována v táboře 
poblíž Vídně, část jich pokračovala dál až na Moravu.  
Jedna část skupiny skončila v podhostýnském kraji, jehož obce dostaly určitý počet italských 
repatriantů. Zde byli běženci umístěni do rodin. Jak svědčí dochovaná korespondence, na přání 
a možnosti rodin, které měly běžence ubytovat, nebyl brán žádný zřetel. Ani evakuovaní si nemohli 
vybírat. Byla přece válka. Jedni tak byli přijati přátelsky a s pochopením, druzí naopak chladně 
a s odstupem. Ubytování bylo nuzné, provizorní a bez nutných hygienických podmínek. Část 
dospělých našla práci, všichni pak museli vypomáhat v rodinách ubytovatelů, téměř všichni pomáhali 
při sezonních zemědělských pracích. Situace nebyla lehká a strádali všichni. 
Stojí za to zmínit zajímavé okolnosti, které příjezd běženců doprovázely. Skupiny například 
odprovázeli učitelé a kněží, kteří zajišťovali výuku a duchovní život běženců. „Bystřickou skupinu“ 
běženců duchovně vedl P. Angelo Dellantonio. Byli to skutečně zbožní lidé, kteří přes svou těžkou 
situaci nezapomínali na duchovní život. Jak vzpomíná Fausto Campregher Pola: „(…) do Bystřice 
jsme přijeli 8. června (…) a hned 13. června jsme šli všichni na pouť na posvátné místo Panny Marie, 
které říkají zázračná. Koupili jsme si domů malou památku, abychom byli v její milosti.“  
Dne 24. května 1916 se konala na Svatém Hostýně veliká pouť obyvatel trentské diecéze, kteří nalezli 
nový domov na Moravě. Podle dobové fotografie můžeme usuzovat, že se této pouti zúčastnilo 200 až 
300 lidí se svými kněžími. Poutí se ale zúčastňovali i Italové pouze z jednotlivých obcí, kde našli 
ubytování.  
Na fotografii zcela jasně poznáme sochu sv. Anny a starou křížovou cestu. Titulek pod fotografií nám 
říká, že se jedná o ubytované v Bílavsku. Mezi muži stojí právě P. Angelo Dellantonio, který zemřel 
těsně po návratu do Caldonazza 29. března 1919. 
Pobyt v Bílavsku nepřežilo 15 utečenců. Jsou pohřbeni na zdejším hřbitově. Pomník s jejich jmény 
pochází z roku 1966, kdy byl učiněn pokus o navázání přátelských vztahů mezi oběma obcemi. 
V loňském roce navštívili občané Caldonazza a okolních měst a obcí bílavský hřbitov a při malé 
slavnosti přidali ke hrobu malou tabulku s ujištěním, že rodná obec na své rodáky nezapomněla.  
V letošním roce u příležitosti 100. výročí od příchodu italských běženců město Bystřice pod Hostýnem 
uspořádalo pietní slavnost na bílavském hřbitově. Po mši svaté starosta města Zdeněk Pánek 
připomněl nelehký úděl italských utečenců a položil u jejich hrobu věnec v italských národních 
barvách. 
O historii vztahu italských běženců z první světové války k Svatému Hostýnu toho víme málo. 



Vzpomínky jsou z knihy „I passi ritrovati“ vydané v roce 1985 v Itálii. Sto let od oněch událostí setřelo 
jasné obrysy těžkých časů. Je však dobře, že se i dnes najdou lidé, kteří nejenže nezapomínají, ale 
naopak se k oněm událostem vracejí a vzpomínku na ně udržují stále živou. A to nejen v Itálii, ale 
i zde v Bystřici pod Hostýnem a okolí. 
Pavel Malének  

 
 
Moravská Compostela 
 
Zúčastnila jsem se jubilejní páté moravské Compostely 
(30. června až 5. července 2015) 
Jako zajímavost uvádím (jako pamětnice), že tato pouť se konala:  
            30 let od památné pouti na Velehradě v roce 1985  
            25 let od první návštěvy Svatého otce  
            20 let od druhé návštěvy Svatého otce  
Tato památná výročí mě dokázala moc hezky naladit, zvláště když se po zdravotní stránce dobře 
cítím, a těšila jsem se i na spoustu známých tváří. Těch bylo vskutku hodně a nové se přidávaly nejen 
z celé republiky, ale i ze Slovenska. Po dostatečné informaci v naší i v okolních farnostech jsem byla 
zvědavá, kolik nás bude. Tradiční skalní poutníci nezklamali, ať to byli jednotlivci nebo manželé. 
Počasí bylo zvlášť vybrané, ale nás poutníky nepřekvapí déšť ani vedro. A ve skupině se vše 
s pomocí Boží snáší lépe. Duchovní doprovod, Mons. Jan Peňáz, je zárukou úspěchu, protože 
obětavějšího kněze, poutníka, jsem dosud nepoznala. Jistě, spolupráce všech Matic je velmi účelná, 
ale pastýř má přece největší starost a zodpovědnost. Opravdu vyslovuji dodatečně Pán Bůh zaplať! 
Na Svatém Kopečku u Olomouce se při zahájení pouti 30. června ráno zaregistrovalo 40 účastníků 
všech věkových kategorií od 10 do 76 let. Známou cestou s polední přestávkou v Tršicích a po 
dokončení nejdelšího úseku v Pavlovicích u Přerova jsme všichni měli dobrý pocit bez problémů 
prožitého prvního dne. Ovšem zdolání Svatého Hostýna druhý den vyžadovalo hodně sil v tom vedru, 
zvláště v posledním úseku z Loukova. Odměnou byl nocleh v poutních domech. Kdo chtěl, mohl mít 
i komfortní ubytování. Třetí den ráno se tady připojila početná skupina poutníků, kteří chodí jen úsek 
Svatý Hostýn – Velehrad. To už nás bylo 140 účastníků, pěkné! Cesta přes Rusavu směr Zlín je moc 
a moc kouzelná, ta se mi nejvíc líbí. Možná nejsem sama.  
Pan farář ve Štípě je také stále na svém místě a rád nás zde přivítal. Ve Zlíně jsem byla nadšena 
službami komfortní orlovny, nedávno vybudované ke spokojenosti milých cvičitelek i spokojených 
uživatelů. Je zajímavé, jak to někde může fungovat! Pak už trasa pokračovala čtvrtým dnem zase za 
slunného počasí směr Napajedla, kde máme po léta vynikající zázemí. To nelze nepochválit. Sehraný 
tým vedený panem farářem zvládl vše na výbornou. Jak večeře, tak bezva snídaně ve farní zahradě 
za ranního zpěvu ptáčků.  
Pátý den jsme pokračovali cestou podél Baťova kanálu, kde nám u vody vyhládlo. Jednalo se 
o poslední den poutě, blížili jsme se k cíli naší cesty, bylo nám veselo. Uvítali jsme polední přestávku 
v Jalubí s občerstvením a tekutinami od Katolického týdeníku, což nás moc dobře povzbudilo.  
Pak už tu bylo několik málo kilometrů před Velehradem, kdy jsme byli přivítáni místním panem 
starostou tradičním způsobem. A pak jsme se spojili se známými poutníky z Matice svatoantonínské. 
Opravdu velice milé setkání známých i nových tváří už v dohledu velehradské baziliky.  
Po meditačním zamyšlení Cesty růžence jsme měli cílovou mši svatou v 16 hodin a pak hurá na 
ubytování, osprchování a večer krásný zážitek na Koncertu lidí dobré vůle. Ten je vždy dobře 
připraven, pan Jiří Pavlica s Hradišťanem nesmí nikdy chybět. Následovala ještě procházka nočním 
Velehradem se spoustou pouťových atrakcí, které se stále zdokonalují i pokud se týká výše 
vstupného. Pak hurá na kutě, poslední společná noc, výměna adres a ráno po účasti na slavné mši 
svaté každý svou cestou k domovu! Nádhera!  
Závěrem chci poděkovat všem příznivcům, kteří nás cestou opatrovali a vyprovázeli, ať to bylo 
kdekoliv. Především vzpomínám na báječný Lukoveček, Oldřichovice i Napajedla.  
Františka Prášilová  
Svatý Kopeček u Olomouce 

 
 
Naše soutěž pro děti a mládež 
 
Pro třetí kolo soutěže jsme v červencových Listech svatohostýnských stanovili uzávěrku do 15. září. 
Protože však slunečné počasí a čas volna psaní a malování nepřály, což jsme trošku i očekávali, 
rozhodli jsme se termín pro zaslání soutěžních prací prodloužit do 31. října 2015.  



Pro všechny, kdo chtějí ještě jednou ukázat, kolik krásných myšlenek dovedou slovy či obrázkem 
ztvárnit, jsou opět připraveny ceny: poukaz na víkendové ubytování na Svatém Hostýně, předplatné 
časopisu Nezbeda a jiné věcné dárky.  
Připomínáme zadání základního úkolu třetího kola (pro všechny věkové kategorie):  
Namaluj svůj oblíbený příběh z Bible. 
Obrázky všech velikostí, libovolnou výtvarnou technikou.  
K tomuto úkolu byly připojeny dva dobrovolné úkoly, určené pro ty, kdo chtějí prokázat ještě více své 
dovednosti a schopnosti. Jejich zadání naleznete na: www.hostyn.cz v článku „Soutěž pro děti 
a mládež“.  
Práce zašlete nebo předejte na recepci poutního domu č. 3 do 31. října 2015. Označte je 
z přední strany jménem a příjmením, napište svůj věk. Na zadní stranu uveďte školu a bydliště. 
Adresa: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Zdeňka Jančíková 

 
 
Stručně z jednání výboru Matice svatohostýnské 
 
12. června 2015  
– Řešení projektu dopravní obslužnosti – další připomínky k řešení (otáčení autobusů) 
– Průběh adorací v kapli sv. Josefa 
– Prověření možnosti výroby dalších svatohostýnských růženců 
– Označení stání osobních aut na Svatém Hostýně  
– Odsouhlasení vypracování projektu přístavby stánku u poutního domu č. 1 
– Úpravy a značení Poutní cesty Svatý Hostýn – Velehrad 
– Zhodnocení valné hromady 
 
28. srpna 2015 
– Odsouhlasení spolupráce při řešení studie rozvoje Svatého Hostýna se Zlínským krajem, pověření 
Josefa Tkadlece z Horní Lidče jednáním na Zlínském kraji 
– Prověrka odpadů vod mimo svodů do sběrné nádrže 
– Odsouhlasení objednávky tří tisíc kusů svatohostýnských růženců  
– Návrh opravy příjezdové cesty k restauraci Ovčárna 
– Označení stání osobních aut na Svatém Hostýně  
– Jednání o možnosti zvýšení počtu povolenek k výjezdu na Svatý Hostýn na Městské policii v Bystřici 
pod Hostýnem 
– Schválení výběru zpracovatele projektu přístavby stánku u poutního domu č. 1 
– Příprava setkání s důvěrníky 
 
6. září 2015 
– Mimořádná schůze po setkání s důvěrníky – schválení realizace opravy příjezdové cesty k Ovčárně 
Václav Lednický 
zapisovatel MSH 
 
 
Pouť farnosti Všechovice na Svatý Hostýn 
 
Tradiční pouť farnosti Všechovice na Svatý Hostýn se uskutečnila v neděli 16. srpna. Tato pouť má 
dlouholetou tradici. My starší si ještě pamatujeme, jak jsme na ni chodili jako děti s panem farářem 
Vladislavem Schneiderem, ale její historie je mnohem delší. Víme, že tradice pouti se obnovila po 
skončení druhé světové války v roce 1945. 
Ale pamětníci vzpomínají, že na pouť se chodilo ještě dřív. Někdy v minulosti zachvátil Všechovice 
veliký požár. Jako výraz poděkování Panně Marii za ochranu se tehdy farníci vydali na děkovnou pouť 
na Svatý Hostýn. A od těch dob se tato tradice udržuje až do dnešních dnů. 
Dříve se putovalo pěšky, poutníci vycházeli na pouť den předem a potom přespali přímo v kostele. 
Dnes už poutníci dojedou na Svatý Hostýn auty nebo autobusem. Ráno se shromáždí u Vodní kaple 
a potom společně s dechovou kapelou se vydají průvodem po schodech nahoru. Vpředu v průvodu 
jdou bíle oblečené družičky s nazdobenou sochou Panny Marie a za nimi členové spolku Šimon 
v záhorských krojích. Dále následuje dechová kapela muzikantů z Kelče a potom ostatní poutníci. 
Během průvodu se zpívá mariánská píseň „Na stokrát buď pozdravena“, jejíž text předříkává varhaník 
Pavel Koukal, který tuto službu převzal po dlouholetém varhaníkovi Antonínu Zelovi. 



Když dojdou poutníci do baziliky, družičky položí sochu Panny Marie před oltář a spolu s krojovanými 
poutníky zůstanou stát při bohoslužbě po bocích kněžiště. Letošní bohoslužbu celebroval olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner, který měl pro poutníky slova plná naděje a víry v pomoc a ochranu Panny 
Marie. Po skončení bohoslužby, po malé přestávce, následuje křížová cesta, kterou vede všechovický 
farář P. Vratislav Kozub. O hudební doprovod se opět postarají kelečští muzikanti.  
Každoroční pouť na Svatý Hostýn je pro všechny poutníky mimořádným zážitkem. Jsme rádi, že naše 
účast v den hlavní pouti na Svatém Hostýně přispívá ke krásnému a důstojnému průběhu tohoto 
slavnostního dne a že touto poutí můžeme navázat na odkaz našich předků a zároveň předat tuto 
tradici dalším generacím. 
Marie Gerlová 

 
 
Z vašich dopisů 
 
Oslava stříbrného kněžského výročí na Svatém Hostýně 
U příležitosti svého stříbrného kněžského výročí nás P. Jan Plaček pozval 30. června na Svatý 
Hostýn, abychom zde jeho farníci společně s ním poděkovali za toto významné výročí jeho kněžského 
života. Tři plné autobusy „oveček“, které přijaly jeho pozvání, byl pro otce Jana dar, který mu udělal 
největší radost. Setkali se tak farníci nejen z jeho posledního působiště, tedy z Moravské a Slezské 
Ostravy, ale i ti, kteří byli u samotných počátků jeho kněžské služby: farníci z Holešova, Žeranovic, 
Ludgeřovic, Markvartovic, Hati a Darkovic. 
Cestu, která trvala něco přes hodinu, jsme strávili modlitbou růžence, zpíváním mariánských písní, ale 
i přátelskými rozhovory. Tím vším cesta velmi rychle utekla a my se zanedlouho těšili pohledem na 
stále se přibližující kopuli hostýnské baziliky.  
Mše svatá začínala v 17 hodin, takže každý měl i chvíli na to, aby strávil čas podle sebe, a to ať 
procházkou, třeba podél křížových cest či soukromou modlitbou. 
Vidět otce Jana před sochou Panny Marie Svatohostýnské byl nevšední pohled, pro mnohé z nás 
možná poněkud zvláštní… Proč si otec Jan vybral právě toto místo? Jak v úvodu mše svaté sám 
uvedl, je pro něj Svatý Hostýn důležitým místem. Není to „jen“ svaté místo, které poslední dobou často 
navštěvuje se svými farníky. Toto místo s ním roste, stárne.  
Je svědkem jeho životní pouti. Právě zde totiž ještě jako laik chodíval se svými vrstevníky. Již tehdy 
svěřoval svůj život do rukou Panny Marie a nyní přišel, aby poděkoval za vše dobré i zlé, co ho za 
jeho kněžskou službu potkalo. Taktéž my jsme Panně Marii děkovali za to, že nám dala tak skvělého 
duchovního. 
Koncelebranty mše svaté byli: jeho spolužák ze studií P. Andrej Slodička a P. Pavel Kuchař, který 
pronesl homilii. Po bohoslužbě jsme byli pozváni, abychom toto výročí prožili také tak trochu „světsky“. 
Chutný raut, který následoval, pohladil nejen oči, ale hlavně naše žaludky, které si přišly na své díky 
sladkým i slaným dobrotám. Limonáda, pivo nebo káva, která vzhledem ke klesajícím večerním 
teplotám přišla vhod, byly samozřejmostí. 
Posléze jsme byli na řadě my farníci. Otci Janovi jsme poděkovali za léta, po která nám byl duchovní 
oporou, a to jsme učinili jak prostřednictvím básně, tak také hmotným darem – dortem. Věříme, že při 
sfoukávání svíček si otec Jan jistě přál také to, aby jeho farnost tvořila takové krásné společenství, 
jako tomu bylo v tento neobyčejný den. 
Šárka Palová, P. Andrej Slodička 

 
Putování na Svatý Hostýn před 70 lety 
Můj první zážitek z pouti na Hostýn je z roku 1945, kdy můj tatínek vypravil z Otonovic (malá osada 
v obci Hrubčice ve farnosti kralické)žebřiňák, který uzpůsobil tak, abychom mohli na něm jet na pouť. 
Natloukly se desky a vše se vystlalo senem. Každý měl deku. Spali jsme venku. Byla to pouť jako 
naše poděkování Panně Marii za šťastné přečkání války… 
Olga Petříčková 
Tlumačov 
 
 
Diamantová svatba v Trnavě 
 
Sobota 15. října 1955 se stala dnem svatebním pro novomanžele Marii a Josefa Bečicovy. Nevěsta ze 
Všeminy, ženich ze sousední Trnavy. Celý svůj život prožívají právě v Trnavě u Zlína. Za pár dní se 
chystají  společně s velkou rodinou na oslavu 60 let  společného života. Diamantová svatba… 
S pomocí Boží vychovali  v křesťanské víře osm synů.  Dnes se radují z dvaceti vnoučat a třech 



pravnoučat.  Ti všichni, spolu se svými manželkami, se těší na toto významné jubileum. Chtějí  svým 
rodičům poděkovat za lásku, péči a starostlivost, kterou jim celý život věnovali a doposud věnují. Oba 
manželé jsou dlouholetými členy Matice svatohostýnské. Pan Josef Bečica vykonával více než dvacet 
let důvěrníka MSH. Před třemi lety přenesl tuto odpovědnost na syna Petra. Třicet let působí jako 
kostelník  v Trnavě.  Pan Bečica byl vyznamenán  Svatohostýnskou medailí. S rukou protektora 
Matice svatohostýnské přijal toto ocenění spolu s poděkováním za obětavou práci pro Svatý Hostýn. 
Výbor Matice svatohostýnské přeje manželům Bečicovým k jejich významnému životnímu jubileu a do 
dalších společných let hodně zdraví, Boží pomoci a ochranu Panny Marie Svatohostýnské. 
Lubomír Vývoda 

 
 
Zemřel Bohuslav Smejkal 
 
Ve věku 91 let zemřel 30. července 2015 ve svém bytě v Samotiškách u Olomouce Bohuslav Smejkal, 
významná kulturní osobnost olomouckého regionu. Poslední rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 
v sobotu 8. srpna v 15 hod. v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, 
odkud byly poté ostatky zesnulého převezeny na Ústřední hřbitov v Olomouci, kde byly uloženy do 
rodinného hrobu. Mši svatou, které se zúčastnily tři stovky lidí, celebroval olomoucký pomocný biskup 
Mons. Josef Hrdlička spolu s dalšími šesti kněžími, mezi nimiž byl také bývalý svatokopecký duchovní 
správce P. Jakub Berka, který se se zesnulým rozloučil na hřbitově. Za dlouholetou práci pro Matici 
svatokopeckou poděkoval zesnulému Jan Nedělník, který poukázal na nezastupitelné místo pana 
Smejkala při obnově Matice v roce 1991.  
Bohuslav Smejkal se narodil 11. května 1924 v Holici, dnes městské části Olomouce. V letech 1935 až 
1943 studoval na Státním reálném gymnáziu v hanácké metropoli. Za války si prošel nucenými 
pracemi. Po jejím skončení si za své povolání zvolil knihovnictví a zůstal mu věrný po celý život. 
Postupně pracoval ve třech knihovnách, z toho 35 let ve Vědecké knihovně v Olomouci. I po odchodu 
do důchodu se vrátil ke své profesi a v letech 1987 až 1998 se plně zapojil do zpracování a pořádání 
knihovního fondu Arcibiskupství olomouckého. Měl na starosti také prohlídkovou činnost 
v arcibiskupském paláci. Jeho práce v knihovnictví byla několikrát oceněna čestnými uznáními rady 
Severomoravského KNV, Spolek českých bibliofilů ho jmenoval v roce 1989 svým čestným členem 
a město Olomouc ocenilo jeho kulturně osvětovou práci Cenou města za rok 1998. Byl také nositelem 
pamětní medaile Univerzity Palackého. Obětavou práci arcibiskupského knihovníka ocenil olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner u příležitosti jeho osmdesátin udělením medaile svatého Vojtěcha 
„jako projev uznání a vděčnosti za práci pro církev, v níž osvědčil velikou šíři znalostí historie 
a kultury“ a vloni u příležitosti jeho 90. narozenin mu předal stříbrnou medaili sv. Cyrila a Metoděje. 
Bohuslav Smejkal byl až do konce svého života stále literárně aktivní.  
Od svých 16 let, kdy publikoval své prvotiny v olomouckém „Našinci“, psal do mnoha regionálních 
i celostátních periodik a sborníků (např. Lidová demokracie, Katolický týdeník, Hanácké noviny, 
Hanácký a středomoravský den, MF Dnes, Olomoucké listy, Střední Morava, OLDIN, Listy 
svatohostýnské, Vlastivědný věstník moravský, Zpravodaj Vlastivědné společnosti muzejní aj.). Jeho 
bibliografie čítá pět set položek, mezi nimi je desítka samostatných publikací. Nejznámějšími jeho 
pracemi jsou publikace věnované dvěma významným hanáckým poutním místům – Svatému Kopečku 
u Olomouce a Cholině. Řadu článků věnoval náboženskému životu v olomoucké arcidiecézi.  
Bohumil Smejkal patřil dlouhá léta k pravidelným dopisovatelům Listů svatohostýnských. Třemi 
příspěvky (o olomouckých arcibiskupech Leopoldu Prečanovi a Antonínu Cyrilu Stojanovi a zakladateli 
orelských poutí na Svatém Hostýně Adolfu Vodáčkovi) obohatil také publikaci „Padesát osobností 
Svatého Hostýna“, kterou vydala Matice svatohostýnská v Jubilejním roce 2012. 
Josef Pala 

 
 
První zastavené Jurkovičovy křížové cesty je obnoveno 
 
V neděli 11. října bude slavnostně předáno restaurované první zastavení nové křížové cesty na 
Svatém Hostýně. Po mši svaté v 10.15 hod. toto dílo slavnostně požehná olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner. 
Mozaika podle návrhu malíře Jano Köhlera byla asi nejvíce poničena vandaly a také počasím. 
Dlouhých šest let trvalo restaurátorovi akademickému sochaři Vojtěchu Paříkovi a jeho ženě 
Passionarii, než znovu objevili techniku jak barvit, vypalovat a spojovat keramické kachle do působivé 
mozaiky. Po celá dlouhá léta studovali výtvarný projev a technologické postupy Jano Köhlera a jeho 
spolupracovníků, kteří tento postup vymysleli a realizovali v prvních desetiletích 20. století. Podařilo se 



jim sice objevit ještě lidi, kteří při vytváření keramické mozaiky asistovali před mnoha desetiletími jako 
učni. Ale jak to již bývá, nepodařilo se objevit záznamy o pracovních postupech a tak nezbylo, než se 
prostřednictvím metody pokusu a omylu znovu dopracovat ke stejnému výsledku. Že se to Paříkovým 
podařilo, se mohou přesvědčit všichni účastníci letošní dušičkové pouti. 
Pavel Malének 

 
 
Kronika 
 
KVĚTEN 2015 
17. 5. • Autobus poutníků z Francovy Lhoty a Valašské Senice • pěší pouť 55 poutníků z Nedašova • 
duchovní obnova františkánských terciářů 
18. 5. • Pouť farnosti Mutěnice • padesát poutníků z Podhradní Lhoty 
21. 5. • Autobus poutníků z Tečovic, Malenovic a Chlumu • autobus poutníků z Boršic u Buchlovic • 
autobus poutníků z farnosti Vnorovy 
22. 5. • Poutní zájezd Charity Zlín (čtyři autobusy farníků) 
23. 5. • Autobus poutníků ze Slavičína • autobus poutníků z Velkého Týnce • dva autobusy poutníků 
z Nového Jičína, Kunína  
a Šenova  
24. 5. • Svatodušní slavnost • pouť včelařů s biskupem Josefem Hrdličkou z Olomouce • dva autobusy 
poutníků z farnosti Pustá Polom • autobus poutníků ze Zděchova 
25. 5. • Poutní zájezd z farnosti Spytihněv 
26. 5. • Poutní zájezd z Velkých Bílovic, Moravského Žižkova a Zaječí • děkovná pouť dětí, které byly 
u prvního svatého přijímání, a jejich rodičů z farnosti Mutěnice • tři autobusy poutníků z farnosti Bánov 
• poutní  
zájezd Charity Svaté Rodiny z Nového Hrozenkova 
27. 5. • Pracovní setkání ředitelů Charit olomoucké arcidiecéze • autobus poutníků z Brušperku 
30. 5. • Autobus poutníků z Ostrožské Nové Vsi • autobus poutníků z farnosti Lukov • autobus 
poutníků z Lichnova a Vlčovic 
31. 5. • Společná pouť moravských Matic s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem  
 
ČERVEN 2015 
2. 6. • Setkání kněží vysvěcených v roce 1977 s pomocným biskupem českobudějovickým Pavlem 
Posádem • pouť farnosti Hroznová Lhota 
6. 6. • Poutníci ze slovenského Stankova • autobus poutníků z Duban a Olšan u Prostějova • poutníci 
z Havířova • Sdružení laiků Dona Boska (dva autobusy) 
8. 6. • Poutní zájezd dětí z Kunovic 
9. 6. • Poutní zájezd Charity Veselí nad Moravou (dva autobusy farníků) • poutní zájezd Charity Vsetín 
• poutníci z Markvartic u Hlučína 
10. 6. • Poutní zájezd z farnosti Moravská Ostrava • autobus dětí z Valašského Meziříčí (zasvěcení 
Panně Marii po prvním svatém přijímání) 
11. 6. • Pouť seniorů z Kroměříže a Hradiska (dva autobusy) • pouť dětí ze Zašové • pouť dětí 
z Čejkovic 
13. 6. • Dva poutní autobusy z Rokytnice u Přerova, Brodku u Přerova, Citova a Císařova • 52 
poutníků ze slovenského Svučinovca • pouť mládežníků z Hulína • pouť rodičů a dětí, které byly 
u prvního svatého přijímání, z Bílovic a Březolup • pouť dětí po prvním svatém přijímání z Moravského 
Písku 
14. 6. • Děkovná pouť dětí a jejich rodin po prvním svatém přijímání z farnosti Vizovice • farní pouť 
farníků z Kelče a okolí (260 lidí)  
20. 6. • Pouť sester voršilek z Jiřetína pod Jedlovou • první ročník pouti schol • autobus poutníků ze 
Štítné nad Vláří a z Bohuslavic nad Vláří 
23. 6. • Autobus poutníků z Bochoře • poutníci ze Sušic, Jankovic, Traplic, Huštěnovic a z Babic 
25. 6. • Autobus poutníků z Vracova 
27. 6. • Autobus poutníků z Fryčovic • poutníci z Kašavy, Držkové a Vlčkové • autobus poutníků 
z Kostelce na Hané 
28. 6. • Autobus poutníků ze Zdounek • poutníci ze Žeranovic a Rackové  
 
ČERVENEC 2015 
2. 7. • 120 poutníků s Mons. Janem Peňázem připutovalo ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý 
Hostýn a pokračovalo směrem na Velehrad • děkovná pouť farníků z Ostravy-Zábřehu k 70. výročí 



ukončení druhé světové války • autobus poutníků ze Zahnašovic  
6. 7. • Autobus poutníků z Kokor 
7. 7. • Autobus poutníků z Beňova 
9. 7. • Dva autobusy poutníků z farnosti Kunovice 
11. 7. •  Autobus poutníků ze Všeminy • autobus poutníků z Prostějova a okolí • poutníci z Hradce 
nad Moravicí • poutníci z Uherského Hradiště a Mařatic • poutníci z Vítkova a Větřkovic • poutníci 
z Milonic a Nemotic 
12. 7. • Autobus poutníků ze Šanova a Hostětína • dva autobusy poutníků z Hněvotína u Olomouce 
a okolí 
14. 7. • Tři autobusy poutníků z Halenkova  
15. 7. • Dva autobusy poutníků z Nedakonic a Kostelan nad Moravou • poutníci z farnosti Vlachovice • 
mládežnická pouť z Telče 
18. 7. • Poutníci z Újezdu u Brna • poutníci z Trnavy • poutní zájezd z Fryštáku 
19. 7. • Poutníci z Horního Štěpánova 
20. 7. • Autobus poutníků z Hostišové • autobus poutníků z farnosti Malenovice a z Karlovic 
24. 7. • Poutníci z farnosti Nivnice a Korytná • autobus poutníků z Topolné 
25. 7. • Poutníci z Hukvald, Rychaltic a Hájova • poutníci z Vacenovic 
26. 7. • Tři autobusy poutníků z Dolních Bojanovic a Josefova 
29. 7. • Poutníci z farností Kuželov a Velká nad Veličkou 
31. 7. • Pouť dominikánů s provinciálem P. Benediktem Mohelníkem  
 
SRPEN 2015 
1. 8. • Poutníci z Milotic • poutníci z Halenkovic 
2. 8. • Pěší pouť 48 poutníků z Brumova 
4. 8. • Autobus poutníků ze Slušovic • tři autobusy poutníků ze Zubří a Vidče 
6. 8. • 146 poutníků z Újezdce u Luhačovic • autobus poutníků z Brodku u Prostějova 
8. 8. • Autobus poutníků z Českého Těšína • autobus poutníků z Bratřejova a Pozděchova • farní pouť 
z Čejkovic u Hodonína • pěší pouť myslivců a lesáků  
9. 8. • Pouť dechových kapel s biskupem Josefem Hrdličkou • autobus poutníků z Neobuze 
11. 8. • Cyklopoutníci z Bratislavy 
12. 8. • Pěší pouť z Kelče 
13. 8. • Padesát poutníků z Březnice • poutníci ze Zlechova a Buchlovic 
14. 8. • Poutníci z Chropyně 
15. 8. • Titulární slavnost • poutní mše svatá olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera • poutníci 
z Tvarožné • poutníci z Dubu nad Moravou • poutníci z Příboru • poutníci z Rousínova  
16. 8. • Hlavní pouť • mše svatá olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera 
17. 8. • Dva autobusy poutníků z Kozlovic 
18. 8. • Dva autobusy poutníků z Valašských Klobouk 
19. 8. • Poutníci z farností Ždárná, Boskovice a Benešov 
22. 8. • Poutníci z farnosti Soběchleby • devadesát poutníků z Lovčic u Kyjova 
23. 8. • Orelská pouť  
25. 8. • Dva autobusy poutníků z Vlkoše u Přerova, Bochoře, Žalkovic a Říkovic 
27. 8. • Autobus poutníků z Hulína 
29. 8. • Autobus poutníků ze Starého Jičína • poutníci z farnosti Rataje u Kroměříže  
 
ZÁŘÍ 2015 
5. 9. • Dvacátá třetí muklovská pouť se strahovským opatem Michalem Pojezdným • poutníci 
z Rohatce • poutníci z Hluku 
8. 9. • Pouť nevidomých a slabozrakých ze Vsetína • dva autobusy farníků z Charity Otrokovice • 
farníci z Uherského Ostrohu • autobus poutníků z Ludgeřovic • dva autobusy poutníků z Dolního 
Němčí 
9. 9. • Poutní zájezd z farnosti Čeladná 
 
Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně (jpa) 
 
 
Připravujeme Svatohostýnský kalendář na rok 2017 
 
Mnozí z vás si ještě ani nestačili koupit stolní Svatohostýnský kalendář na rok 2016 a naše redakce již 
přichází s prosbou o fotografie pro Svatohostýnský kalendář 2017. Pro rok 2017 jsme se rozhodli, že 



ve stolním kalendáři budou fotografie soch a obrazů Panny Marie Svatohostýnské.  
Prosíme proto čtenáře, aby nám tyto fotky posílali ze svých farností či obcí atd., a to nejlépe 
elektronickou poštou (pala.josef@volny.cz) a nebo na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 
115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.  
Uveďte místo, kde se socha, popř. obraz nachází, a samozřejmě také Vaše jméno a adresu, abychom 
je mohli v kalendáři zveřejnit. Uzávěrka pro dodání fotografií je 15. 1. 2016. Děkujeme. 
 
 
Bude vás zajímat 
 
V zimním období (od 19. října 2015 do 24. dubna 2016) jsou slouženy mše svaté na Svatém 
Hostýně: 
 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 
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání. 
Denně modlitba růžence v 18.45 hod. 
V zimním období (od 1. listopadu 2015 do 31. března 2016) je 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. 
 
 
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 čtvrtek 31. prosince 2015. 
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. 
 
 
Zemřelí členové Matice svatohostýnské 
 
Mojmíra Mužíková, Nový Jičín, 91 let 
Marie Miklíčková, Ostrožská Nová Ves, 82 let 
Ladislav Rutar, Ostrožská Nová Ves, 89 let 
Stanislava Smýkalová, Lechotice, 87 let 
Jaroslava Vilímková, Bílany, 86 let 
Marie Pěčková, Ostrožská Nová Ves, 90 let 
František Konečný, Záhlinice, 76 let 
Božena Hubáčková, Dolní Bojanovice, 91 let 
Libuše Tihelková, Hradčany, 90 let 
Marie Kadlčková, Dolní Němčí, 88 let 
Marie Michaláková, Uherský Ostroh, 83 let 
Marie Indráková, Klopotovice, 89 let 
Marie Filgasová, Valašská Polanka, 74 let 
Květoslava Krejčiříková, Staré Město, 83 let 
Alžběta Bystroňová, Stará Ves nad Ondřejnicí, 86 let 
Marie Matyášová, Vítkov, 91 let 
Marie Maňásková, Babice, 88 let 
Elvíra Hrdinová, Tlumačov, 90 let 
Františka Trtíková, Hovězí, 87 let 
Marie Ingrová, Vacenovice, 89 let 
Terezie Cahlová, Poteč, 79 let 
Josef Vlček, Olomouc, 95 let 
Žofie Zlá, Palkovice, 88 let 
Věra Hojná, Kroměříž, 91 let 
Jiřina Ježová, Domanín, 81 let 
Božena Možná, Želeč, 86 let 
Emilie Venená, Říkovice, 78 let 
Aleš Kožuch, Palkovice, 67 let 



Zdenka Kalayová, Říkovice, 60 let 
Bohuslav Smejkal, Samotišky, 91 let 
Helena Medková, Napajedla, 72 let 
Danuše Urbánková, Těškovice, 84 let 
Ludmila Čevorová, Staré Město, 85 let 
František Janyška, Starý Jičín, 73 let 
František Fišman, Šardice, 101 let 
Vítězslav Pevný, Svatý Štěpán, 92 let 
Jiřina Velísková, Mysločovice, 84 let 
Marie Polášková, Vlachovice, 90 let 
Marie Meluzínová, Vizovice, 85 let 
Anna Ondrovčíková, Vnorovy, 91 let 
Kateřina Tomšová, Malá Vrbka, 83 let 
Anežka Sasínová, Strážnice, 74 let 
P. Jan Krist, Trnava, 95 let 
 


