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NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ VÝBORU MSH U OTCE ARCIBISKUPA

V pondělí 23. listopadu přijal 
Mons. Jan Graubner zástupce 
výboru Matice svatohostýnské 
na arcibiskupství v Olomouci. 
Účelem této návštěvy byla infor-
mace o současných i budoucích 
aktivitách a činnosti MSH, ze-
jména stav přípravy dokumen-
tace pro další řešení dopravní 
obslužnosti Svatého Hostýna 
v návaznosti na možné budoucí 
dotační tituly a také stav příprav 
nových stanov MSH pro přihlá-
šení k zápisu do registru spolků. 
Diskuze se rozvinula kolem rozšíření členské základny o mládež mladší 15 let a aktivit 
pro mladé na Svatém Hostýně. Atmosféra setkání byla velmi přátelská, závěrem otec 
arcibiskup požehnal přítomným do další práce. n Václav Lednický

RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA 
A  BOŽÍ POŽEHNÁNÍ V  NOVÉM ROCE 2016

přejí

duchovní správa na Svatém Hostýně
výbor Matice svatohostýnské

redakční rada Listů svatohostýnských 

Snímek Jiří Koleček

Snímek Ivo Buráň
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DUCHOVNÍ SLOVO

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství

Milí mariánští ctitelé, přátelé Svatého Hos-
týna a čtenáři Listů svatohostýnských! 
Prožili jsme Rok rodiny a nyní jsme v závěru 
Roku zasvěceného života, ve kterém jsme se 
ještě zamýšleli nad významem eucharistie. 
Pokud jsme sami k sobě upřímní, vidíme, 
jak nedostatečně jsme využili všechny tyto 
zdroje milostí k našemu posvěcení – svátost 
manželství, svátost kněžství, svátost eucha-
ristie, řeholní sliby. Jak jsme dosud daleko 
od ideálu lidství, od věrného následování 
Ježíše, který ve všem plnil vůli Otcovu, i když 
to vedlo až ke smrti na kříži a vydání se do 
našich rukou v tajemství eucharistie! Toto 
pravdivé vidění našeho života by nás vedlo 
k beznaději a zoufalství nad naší lidskou 
duchovní bídou, kdyby zdrojem nepochopi-
telné Boží lásky vůči nám nebylo nezměrné 
Boží milosrdenství, které se za žádnou cenu 
nechce vzdát člověka, svého stvoření, i když 
to on sám svou vlastní vinou tak popackal. 
Je pro nás velkým štěstím to, že Boží milosr-
denství vůči nám je „bezpodmínečné“. Není 
tedy vázáno na to, „až budeme hodní“, ale 
chce nám pomáhat, abychom se takovými 
stávali tím, že do Božího milosrdenství, do 
rány Ježíšova Srdce odložíme všechny nega-
ce svého života, všechna selhání a sobectví, 
všechny hříchy, aby v nás mohlo zůstat jen 
to pozitivní, jen to, co nás činí podobnými 
Ježíši Kristu. Tím se náš život stane novým 
vtělením, novým zpřítomněním Ježíše 
v tomto světě a naše podoba s Ježíšem bude 
vstupenkou do Božího království ve slávě. 
Máme příklady v celých dějinách spásy, že 
s Boží pomocí je možné, abychom dorostli 
do podoby s Kristem. Všichni svatí nám 
v tom dávají příklad a svými přímluvami 

nás povzbuzují k opravdovosti a vytrvalosti.
Svatý rok milosrdenství, do něhož vstu-
pujeme, je tedy pozváním Otcovy lásky, 
abychom se nechali nalézt a zachránit jeho 
Synem, který nás jako Dobrý pastýř hledá 
a na svých ramenou nás chce donést do své-
ho ovčince, aby nás zachránil před dravými 
vlky tohoto světa, před životní cestou ve 
hříchu a v sobectví, která vede do věčného 
zoufalství. Vyprošujme si navzájem milost 
vidět Ježíšovým pohledem sebe, své bližní, 
církev i celý svět, jak nás k tomu povzbuzuje 
znak Svatého roku milosrdenství. Snažme 
se o hlubší pochopení modlitby, kterou nás 
naučil Pán Ježíš, a zvláště se zamýšlejme 
nad slovy: „Odpusť nám naše viny, jako 
i my odpouštíme našim viníkům.“ Boží 
milosrdenství vůči nám lidem je nezměrné, 
ale přece má jedno velké omezení – nemůže 
dosáhnout na ty, kdo neodpustí ze srdce 
svému bližnímu. Neblokujme Boží lásku 
a Boží milosrdenství vůči sobě tím, že bu-
deme v srdci držet neodpuštění či touhu po 
pomstě vůči tomu, kdo nám snad ublížil. 
Soud moudře přenechejme Bohu, abychom 
mohli být pozvednuti do Boží blízkosti 
a k účasti na plnosti Božího života skrze 
Boží milosrdenství.
Dovoluji si vás tedy pozvat na silvestrovskou 
a novoroční bohoslužbu, kdy otec arcibiskup 
Jan Graubner otevře na Svatém Hostýně 
Svatou bránu Svatého roku milosrdenství, 
abychom mohli nejen očistit svá srdce ve 
svátosti smíření, ale dosáhnout i odpuštění 
očistcových trestů pro sebe i pro zesnulé. 
Tato možnost očištění našeho srdce i vypro-
šování milosrdenství našim bližním bude 
trvat po celou dobu Svatého roku milosrden-
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OTEVÍRÁNÍ SVATÉ BRÁNY NA SVATÉM HOSTÝNĚ

ství. Skrze Pannu Marii, Vítěznou ochranu 
Moravy, vyprošujme milost nového začátku 
života s Bohem zvláště těm, kdo již dlouhou 
dobu odkládají přijetí svátosti smíření.
Důležité informace, podmínky pro získá-
ní odpustků Svatého roku milosrdenství, 
modlitba Svatého otce i inspirativní logo 

najdete na skládačce, která bude k tomuto 
jubileu vydána. 
Těšíme se na vás, všechny poutníky, zvláště 
na ty, kdo budou usilovat o to, aby průchod 
Svatou branou byl pro ně novým začátkem 
plného života s Bohem. n P. Jiří Šolc, SJ 

s komunitou jezuitů na Svatém Hostýně

Z pastýřského listu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
Drazí bratři a sestry!
První nedělí adventní vstupujeme do mimořádného Svatého roku milosrdenství. Začínáme 
advent, který nás připravuje na příchod Spasitele. Ten přichází jako zachránce. V Něm 
nám Bůh nabízí milosrdenství, které je větší než každý hřích. To je důvod skutečné naděje.
Boží moc však respektuje svobodu každého z nás. Uzdravující sílu Božího milosrdenství 
zakusí ten, kdo uznává, že není dokonalý, že Boží milosrdenství potřebuje a prosí o ně.
Osobním vrcholem Svatého roku milosrdenství pro každého z nás bude putování ke 
Svaté bráně, která poprvé v dějinách bude z rozhodnutí papeže Františka otevřena 

v diecézích. V olomoucké arcidiecézi to 
bude v katedrále a bazilikách na Velehra-
dě a na Svatém Hostýně.
Po opravdové přípravě, k níž patří obrácení, 
pokání a smíření, projdeme Svatou branou 
jako kající poutníci, kterým už byly odpuště-
ny hříchy a oni přicházejí prosit o odpuštění 
trestů za ně.
V olomoucké katedrále bude otevřena 
Svatá brána na 3. neděli adventní při mši 
svaté, kterou zahájíme v kostele Panny 
Marie Sněžné v 10 hodin a průvodem 
půjdeme do katedrály, kde se otevře Svatá 
brána. K této mimořádné bohoslužbě vás 
srdečně zvu. Na Svatém Hostýně otevře-
me Svatou bránu v noci ze Silvestra na 
Nový rok a na Velehradě při pouti k Panně 
Marii, Matce jednoty křesťanů, která se 
koná v neděli 24. ledna 2016.Snímek Jiří Koleček
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OBNOVENÍ PRVNÍHO ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ CESTY

Snímky Corbas, San Francisco

První zastavení této křížové cesty bylo vy-
tvořeno a realizováno jako poslední v roce 
1933. V této době měl již Jano Köhler jasno 
v oblasti technologie výroby keramické 
mozaiky, plně si byl vědom jejich barevných 
možností a především si uvědomoval, jak 
výtvarně uspořádat a pojmout snad nejdů-
ležitější situaci celého dění před Ježíšovým 
ukřižováním, jak zachytit symboliku celé 
události, aby nepřipouštěla jakoukoliv po-
chybnost a poskytovala jednoznačný vý-
tvarný výklad. Téma soudu před Pontským 
Pilátem považoval Köhler 
za stěžejní pro celý cyklus. 
Toto zastavení je důkazem, 
jak znal okolnosti této udá-
losti a jaký zanechal svým 
výtvarným řešením odkaz 
všem budoucím generacím. 
O styl restaurování se mezi 
odborník y vedly dlouhé 
a vášnivé diskuze. V někte-
rých chvílích se zdálo, že 
k restaurování ani nedojde. 
Volba akademického sochaře 
Vojtěcha Paříka k provedení 
tohoto nelehkého úkolu se 
ukázala nejen správnou, 

ale přímo ideální. Vojtěch Pařík dokázal 
ke spolupráci získat tým výjimečných lidí, 
který pod jeho vedením vyřešil všechny 
požadavky památkářů a obnovil mozaiku 
tak, že dnes hovoříme o „druhém originálu“. 
Šest dlouhých let trvaly práce na novém 
uchycení, na obnovení technologie jednot-
livých keramických kachlů, jejich přesném 
výtvarném vyznění jako za Jano Köhlera. 
Z prvního zastavení na nás září barvy, 
odehrává se před námi děj, který tak dobře 
známe z evangelií.

Finis coronat opus 
aneb nový výtvarný skvost na Svatém Hostýně

Neděle 11. října 2015 byla zatím nejchladnějším dnem letošního podzimu. Teplota 
sice nepřekročila nulu, ale studený severovýchodní vítr vytvářel pocitově mráz. 
Vpravdě dušičkové počasí se zataženou oblohou nemohlo vytvořit lepší atmosféru 
pro dušičkovou pouť na Svatém Hostýně. Dopolední mši svatou sloužil v bazilice 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po jejím skončení ho čekal ještě jeden důle-
žitý úkol. Byl požádán o požehnání nově zrestaurované mozaiky Jano Köhlera na  
1. zastavení svatohostýnské křížové cesty, kterou dnes tak pohodlně a nespravedlivě 
označujeme jako Jurkovičovu křížovou cestu.

Restaurátor Vojtěch Pařík s manželkou  
představuje obnovenou mozaiku
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Slavnostního žehnání se 
zúčastnila řada význam-
ných hostí. Mezi nejčest-
nější patřila malířova 
dcera, 94letá Ludmila 
Starostová, jejíž ruce byly 
malíři modelem pro ruce 
Pilátovy. Před dokon-
čeným dílem pohovořil 
Vojtěch Pařík, který re-
alizaci náročného úkolu 
a zdárné dokončení díla 
přirovnal k Božímu zá-
zraku. Připomněl také, 
že bez spolupráce své 
ženy Passsionarie Parik, 
šperkařky, by nikdy tento úkol nesplnil. 
Vzpomněl ale také na své další spolupracov-
níky v keramičce v Podbořanech, těch, kdo 
řešili mnohé technické problémy a pomáhali 
v mnoha oblastech řešení celého restaurová-
ní. Paní Passionaria krátce vyznala radost 
z dokončeného díla. 
Poté přistoupil arcibiskup Jan Graubner ke 
slavnostnímu požehnání dokončeného díla. 
Silný vítr odnášel vůni kadidla nad stro-
my. Dílo potom vykropil svěcenou vodou, 
požehnal mu, požehnal jeho obnovitelům 
a všem přítomným. Vojtěchu Paříkovi, jeho 
ženě a všem, kdo se tohoto díla zúčastnili, 
popřál mnoho zdraví a pohody, aby společ-
nými silami pokračovali v restaurování dal-
ších dvou zastavení křížové cesty. Církevní 
představitelé, autoři celého díla a význační 
hosté si mnoho dalších věcí vysvětlili a po-
vyprávěli v teple při dobrém obědě.
Ve středu 21. října proběhla úřední kolau-
dace, jíž byli přítomni manželé Paříkovi, 
Národní památkový ústav zastupovala 
Mgr. Anna Grossová, duchovní správu na 
Svatém Hostýně reprezentoval P. Ing. Jiří 

Šolc a technický adminis-
trátor Petr Janek. Městský 
úřad v Bystřici pod Hostý-
nem zastupovala Ing. Dag-
mar Navrátilová. Podle 
vyjádření Mgr. Grossové 
spolupráce s restaurátory 
i duchovní správou se po-
stupně vyjasňovala a vy-
víjela až k téměř dokonalé 
shodě. Potěšila ji také tabu-
le zachycující postup prací 
na restaurování, umístěná 
poblíž prvního zastavení 
na venkovní zdi sousedící 
kaple. 

Účastníci kolaudačního řízení při krátkém 
posezení u kávy vzpomněli na některé 
chvíle, v nichž šlo „do tuhého“. Pan Pařík 
konstatoval, že uplynulých šest let bylo těž-
kých, ale práce na dokončeném díle změnila 
život jemu a jeho ženě v mnohém k lepšímu. 
Práce je vnitřně obohatila, získali nové vě-
domosti a schopnosti, a poznali malíře Jano 
Köhlera, jako by byli členy jeho tehdejšího 
týmu. A protože kolaudační řízení proběh-
lo bez závad, mohli všichni jeho účastnící 
konstatovat že „finis coronat opus“, tady 
že konec korunuje dílo. V případě prvního 
zastavení svatohostýnské křížové cesty to 
platí stoprocentně.
Při této příležitosti mne napadá, zda bychom 
neměli „novou“ svatohostýnskou křížovou 
cestu nazývat přinejmenším Jurkovičovou 
a Köhlerovou? Autorská dokonalost a vý-
tvarná jedinečnost nás přesvědčuje o opráv-
něném, minimálně polovičním Köhlerově 
autorství tohoto stavebního a výtvarného 
skvostu naší sakrální architektury. 

n Pavel Malének

Ludmila Starostová,  
dcera Jano Köhlera
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POUTNÍ SEZONA V ROCE 2015

Organizování poutí v každé poutní sezoně se již stalo rutinní záležitostí. Jednotlivé 
poutě se již se železnou pravidelností opakují v jednotlivých měsících, první poutí hasi-
čů v dubnu až do poslední říjnové poutě myslivců. Vždy do konce předchozího roku se 
poutě musí naplánovat tak, aby nedochá-
zelo ke kolizím, např. se státními svátky 
nebo jinak významnými dny. Je dobré, 
že na organizování jednotlivých poutí se 
podílí lidé mladších ročníků, děti přebí-
rají žezlo po svých rodičích. To se za dobu 
mé přítomnosti na Svatém Hostýně plně 
potvrdilo. Zvláště je nutno zdůraznit, že 
tito organizátoři připravují poutě ve svém 
osobním volnu bez nároku na mzdu, a to 
z lásky k poutnímu místu, aby se společně 
podělili o radost s ostatními lidmi. Někteří 
poutníci přicházejí na Svatý Hostýn kdy-
koliv během roku, ale jsou i takoví, kteří jedou pouze na tu „svoji“ vybranou pouť, která 
je pro ně ta nejlepší a nejzajímavější. 
My, co pracujeme na Svatém Hostýně, jsme rádi, že toto místo i nadále přitahuje poutní-
ky i turisty a každým rokem přibývají pozitivní ohlasy na areál našeho poutního místa, 
a to jak na čistotu a upravenost, tak i na poskytované služby. Tato skutečnost nás potom 
motivuje do nové tvůrčí činnosti. 
Na našich webových stránkách (www.hostyn.cz) si každý může prohlédnout videozáznam 
z poutí, kterých se nemohl účastnit. Poutě pro nás natáčí Rostislav Králík ze Žákovic. 

Tyto videozáznamy jsou profesionálně 
zpracované a všem bych doporučila si 
některý ze záznamů prohlédnout. Vždyť 
některé ze záznamů přebírá také Televize 
Noe. Panu Králíkovi za tuto službu moc 
děkujeme. 
V letošním roce jsme pro návštěvníky 
v Jurkovičově sále připravili výstavu tří 
malířů – Ladislava Šestáka z Fryštáku, 
Jiřího Grossmana z Bystřice pod Hostý-
nem a P. Richarda Greisigera ze Svatého 
Hostýna, který se věnuje malování jako 

samouk. Právě velká odezva byla na jeho obrazy. Jeden z návštěvníků na obrazy P. Gre-
isigera reagoval slovy: „Tyto olejomalby pozvedají ducha člověka a ukazují lidem cestu 
vzhůru k Bohu, přinášejí radost a naději.“ 

Snímky Ivo Buráň
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PLÁNY DUCHOVNÍ SPRÁVY NA ROK 2016

Po šesti letech práce se podařilo dokončit Köhlerovu mozaiku na 1. zastavení Jurkovi-
čovy křížové cesty. Byla to práce nesmírně obtížná z technologického hlediska výroby 
keramických kachlů, ale hlavně velmi náročná pro restaurátora akademického sochaře 
Vojtěcha Paříka a jeho manželku Passionarii, aby dosáhli dokonalé kopie, nebo spíše dru-
hého originálu tohoto nesmírně cenného uměleckého díla. V příštím roce začnou práce 
na 11. zastavení křížové cesty. Jelikož čas je neúprosný a pan Pařík v době dokončení díla 
oslavil 70. narozeniny, pokusí se s manželkou toto zastavení dokončit za dva až tři roky 
a k tomu také v tomto časovém horizontu ještě i 10. zastavení. 
Další akcí, na které pracujeme zatím jen ve stadiu technické přípravy a příslušných po-
volení, je rekonstrukce Sarkandrovy kaple. Po opravě fasády, která proběhla před dvěma 

lety, chceme opravit dlažbu, včetně 
podlahového vytápění jako v bazili-
ce a v kapli sv. Josefa. Dále zateplit 
klenbu a odvětrat základy, aby nedo-
cházelo k vlhnutí obvodového zdiva. 
V poslední fázi technické přípravy 
je úprava prostoru před venkovním 
podiem, kdy chceme udělat mírné 
srovnání terénu, mlátový chodník 
pro liturgické průvody a dosadit 
dřeviny, které byly v tomto prosto-
ru v posledních letech vykáceny. 
Jelikož jsme museli letos kvůli ha-

varijnímu zdravotnímu stavu na podzim vykácet téměř 30 stromů, začneme s výsadbou 
nových, podle již dříve schválené koncepce. n Petr Janek

technický administrátor na Svatém Hostýně

Snímek Jiří Koleček

I v roce 2016 budeme pokračovat ve výstavní činnosti, abychom návštěvníkům zpestřili 
pobyt na Svatém Hostýně. Máme naplánovanou výstavu obrazů z našeho poutního mís-
ta od autorů, kteří se účastnili kurzu na Svatém Hostýně každoročně pořádaných pod 
názvem Malování v Hostýnských vrších. 
Novinkou v letošní poutní sezoně byly adorace, které probíhaly v kapli sv. Josefa. I v příš-
tím roce budou adorace pokračovat, a to každý první pátek v měsíci a každou sobotu od 
10.30 do 12.45 hod. (od května do října). Tuto službu zajišťují členové výboru Matice 
svatohostýnské podle rozpisu vyvěšeného na recepci poutního domu č. 3. 
Všem příznivcům Svatého Hostýna přejeme do nového roku hodně zdraví, vitalitu a Boží 
požehnání.   n Dagmar Fojtů

vedoucí hospodářské správy MSH 
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BETLÉMY ANEB JESLIČKY

Roku 1223 svolil papež Honorius III. jáhnu 
Giovannimu Bernadonemu, později zná-
mému jako František z Assisi, aby oslavil 
Vánoce s „obzvláštní nádherou“. Franti-
šek chtěl „zpodobnit zrození betlémského  
Dítěte, aby ti, kdo se na jesličky budou dívat, 
spatřili tělesnýma očima nuznost a bídu, ve 
které se Dítě nalézalo, když mu chybělo vše, 
co novorozeně potřebovalo“. Od té doby se 
stavění jesliček postupně rozšiřovalo po 
jižní Evropě, i když v jiných podobách, než 
jak je známe dnes. Stavěly se například už 
v adventu, aby mohly vypodobnit Zvěs-
tování a následnou výměnou postaviček 
i celý betlémský příběh. V některých krajích 
dokonce byly jesličky znázorňující Kristovo 
utrpení vystavovány až do Velikonoc.
Do našich zemí přinesli chrámové jesličky 
jezuité v roce 1560. Když je vystavili v praž-
ském kostele sv. Klimenta, byly to první 
jesličky na sever od Dunaje. Tyto jesličky 
měly také volně přestavitelné postavy, takže 
umožňovaly doplňování jejich obsahu, např. 
o tři krále a další postavy. Kostelní jesličky 
vznikaly z různých materiálů, nejčastěji však 
ze dřeva. Postupem doby se staly jesličky 
dokonce důkazem společenského postave-
ní, když slavní výtvarní umělci zhotovovali 
jesličky pro bohatou šlechtu a vzmáhající se 
měšťanstvo.
Jesličky si však oblíbili i prostí lidé a za-
čali si je vytvářet z různých dostupných 
materiálů, v různé velikosti a s rozlišným 
obsahem. Je asi příznačné, že nejslavnější 

jesličky vznikaly v lidovém prostředí. Jejich 
výroba trvala často celé roky a postupně 
začala vedle náboženské tradice zachyco-
vat i běžné každodenní situace a činnosti. 
Řada jesliček, zejména z přelomu 19. a  
20. století, jsou již mechanické, pohyblivé 
a svojí scénografií, náměty, barevností a do-
konalým zpracováním figurek nás uchvacují 
do dneška. Své tvůrce proslavily po celém 
světě. Připomeňme si slavný Třebechovický 
betlém, Krýzovy Jindřichohradecké jesličky 
a mnohé další. V regionech, kde byla výroba 
jesliček často odpočinkovou nebo doplňko-
vou činností, vznikly dokonce jednotlivé 
betlémářské školy, které dnes umožňují určit 
jejich autory a oblasti, kde jesličky vznikly. 
Největší tradici si však zachovávají jesličky 
kostelní (chrámové). Jsou často velmi cenné 
svým výtvarným zpracováním, ale i stářím. 
V mnoha kostelích skutečně zachycují pouze 
betlémský příběh zaznačený v evangeliích, 
často ale také reagují na tzv. apokryfní evan-
gelia. Kostelní jesličky také často podléhají 
rukám nenechavců a „sběratelů“, vlivu doby 
a škůdců a často také estetickému vnímání 
a vkusu duchovních správců. Stává se tak, 
že jednotlivé postavičky chybějící, či nechtě-
né jsou nahrazovány necitlivě a bez vkusu 
jinými, “hodícími se“, bez ohledu na styl, 
velikost a jejich vhodnost. Jsme dnes svědky 
jesliček, posbíraných z několika souborů, 
které jejich estetickou hodnotu snižují. 
Ani jesličky ve svatohostýnské bazilice 
nejsou celistvé a původní. Jsou složené 

Betlémy, v českých krajích nazývané také jesličky, jsou jedním z atributů vánoční 
doby. Slavení Vánoc bez zpodobnění Kristova narození v Betlémě si už ani neumíme 
představit. Jesličkami jsou vyzdobeny kostely. Domácnosti, řada měst a vesnic orga-
nizuje na návsích a náměstích tzv. „živé jesličky“, jesličky se objevují na poštovních 
známkách, pohlednicích a kalendářích. Jaká je ale historie jesliček?
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nejméně ze dvou souborů. Přesto jsou stále 
populární, především mezi dětmi. I dospělí 
se u jesliček vracejí do dětských let, kdy 
jednoduché a nejčastěji papírové jesličky 
zdobily české domácnosti. Při návštěvě 
svatohostýnských jesliček bychom měli 
akceptovat probíhající mši svatou a k jeslič-
kám zamířit až po jejím skončení. Chování 
a vyjadřování dětí je vizitkou toho, jak jsme 
děti k návštěvě jesliček připravili. 
Chceme-li v okolí Svatého Hostýna navští-
vit některé z cenných a unikátních jesliček, 
doporučuji navštívit např. kostel sv. Jiljí 
v Bystřici pod Hostýnem. V jeho kapli je vy-
staven tzv. Valašský Betlém. Nechala jej ve 
třicátých letech 20. století zhotovit Barbora 
Ondrúšková, vdova po malíři Františku On-
drúškovi. Architektonický námět vytvořil 
architekt Klaudius Madlmayer a vyřezali jej 

bratři Kotrbové v Brně. Aktéry betlémských 
událostí jsou kromě biblických postav, umís-
těných do valašského prostředí, především 
postavy Valachů v typických krojích. 
Druhé zajímavé jesličky najdeme v katolic-
kém kostele na Rusavě. Nechali jej zhoto-
vit bratři Pavelcovi. Jesličky vyřezal dnes 
již známý bystřický řezbář Josef Biječek 
mladší. I ony nesou stopy svého valašského 
původu.
Myslím si ale, že v každém kostele jsou 
stavěny jesličky s radostí a vůbec nezáleží 
na jejich estetické a stylové úrovni. Jsou 
oslavou Kristova lidského zrození a pobízejí 
nás k zamyšlení nad touto velikou událostí. 
Poklekněme proto ke krátké modlitbě a po-
těšme se radostným poselstvím, které nám 
kostelní jesličky tak upřímně a opravdově 
zprostředkovávají. n Pavel Malének

Valašský betlém ve farním kostele v Bystřici pod Hostýnem Snímek Barbora Janečková
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

NA SVATÉM HOSTÝNĚ OPĚT RŮŽENCE

V recepci v poutním domě č. 3 jsou pro vás připraveny ke koupi svatohostýnské růžen-
ce. Můžete si je také objednat u svých důvěrníků nebo přímo telefonicky (573 381 693) 
v kanceláři Matice svatohostýnské. Cena jednoho růžence je 150 Kč. 
Růžencem můžeme obdarovat naše drahé v rodinách, i známé, a udělat všem radost. Rů-
ženec je dar naší nebeské Matky a záruka požehnání, které nás provází. Rodičům dává sílu 
k výchově dětí. Mladým lidem je výzvou a silou k čistému životu. Babičkám a dědečkům 
je jistotou věčné spásy.
Královno posvátného růžence, oroduj za nás!  n Marie Loučková

 30. září 2015 – mimořádná schůze
– Možnost získání dotací na úpravu tzv. „Císařské cesty“
– Schválení provedení asfaltového povrchu výkopů po opravě propadlé kanalizace mezi 

poutními domy

 8. října 2015
– Odsouhlasení zpracování dokumentace projektu dopravní obslužnosti firmou  

Ing. Alstera
– Představení P. Ing. Václava Ježíka, nového kněze na Svatém Hostýně
– Problém stánků, které nejsou zapsány na Katastru nemovitostí
– Dořešení značení poutní cesty Svatý Hostýn – Velehrad
– Kontrola úkolů ze schůze 28. 8. 2015 

 13. listopadu 2015
– Prezentace diplomové práce Ing. arch. Lenky Bulisové – řešení úprav nástupních cest 

na Svatý Hostýn
– Návrh spolupráce s PaedDr. Jiřím Tronečkem na dořešení značení poutní cesty Svatý 

Hostýn – Velehrad
– Zahájení prodeje svatohostýnských růženců
– Odsouhlasení zvýšení počtu povolenek k výjezdu na Svatý Hostýn
– Příprava jednání s arcibiskupem Janem Graubnerem v Olomouci 23. listopadu
– Příprava fotografií pro Svatohostýnský kalendář na rok 2017
– Příprava dohody o rozdělení povinností péče o údržbu pozemků a objektů Svatého 

Hostýna
– Schválení odměn za rok 2015 pro zaměstnance Matice svatohostýnské
– Postup přípravných prací na kronice Matice svatohostýnské n Václav Lednický

zapisovatel MSH
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NÁVŠTĚVA ZAHRANIČNÍCH PEDAGOGŮ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

V úterý 3. listopadu 2015 se počasí na svatém Hostýně úplně vymykalo tomu, čemu jsme 
zvyklí říkat dušičkový čas. Sluneční paprsky, nezvykle teplý vzduch a barevné podzimní 
listy třepetající se ve větru oblažovaly několik posledních poutníků a návštěvníků našeho 
poutního místa. Svatý Hostýn nyní po skončení poutní sezony pomalu utichá. 
Skupina 24 vysokoškolských učitelů z univerzity v anglickém městě Birminghamu, dále 
s nimi několik pedagogů ze škol a z univerzity v tureckém Nevsehiru (ze známé oblast 
Kapadokie) a také i zástupci tamější školské správy zavítali v doprovodu několika zdejších 
hostitelů na Svatý Hostýn. V rámci mezinárodního programu „Erasmus“ poznávali vybra-

né české školy. Odpoledne 
jsme se rozhodli ukázat jim 
kulturní a duchovní klenoty 
našeho kraje.
Když vystoupili z autobusu, 
čekaly je památné schody, 
kterými vystoupali k ma-
lebné bazilice. U ní je při-
vítal její rektor P. Jiří Šolc. 
Krátce jim o poutním místě 
pověděl. Poté jsme vstoupili 
do chrámu. Hosté ani nesta-

čili vydechnout obdivem nad krásou interiéru, když spustila a zaburácela nádherná var-
hanní hudba a poté zazněl asi dvacetiminutový koncert dětského pěveckého sboru z jedné 
ze zlínských škol. Koncert – toto malé překvapení, připravené pro hosty z daleké ciziny, 
byl ve sluncem prozářené bazilice pro všechny nevšedním zážitkem. Většina turecké části 
delegace vyznává muslimské náboženství, všechny tyto ženy měly hlavy zahaleny tradič-
ními šátky. Všimli jsme si jejich zvědavých pohledů a letmého nakukování, nenápadného 
otvírání dvířek zpovědnice, kterou při vycházení z baziliky míjeli… Jiný kraj, jiný mrav… 
Poté pedagogové prošli Jurkovičovou křížovou cestou a zavítali na rozhlednu. Z ní se toho 
jasného odpoledne naskytl opravdu výjimečný výhled. Procházeli jsme s paní průvod-
kyní, která hostům sdělovala s pomocí tlumočnice všechny důležité kulturně historické 
informace, a odpovídala na jejich otázky. 
Byli jsme vděčni P. Jiřímu Šolcovi, panu varhaníkovi Miloslavu Minaříkovi, vedoucí hos-
podářské správy Dagmar Fojtů i paní průvodkyni Lence Kocurkové, že nám umožnili tuto 
návštěvu, a náš milý Svatý Hostýn jsme tak společně prezentovali do světa.

n Zdeňka Jančíková

Snímek Zdeňka Jančíková
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NAŠE SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Anna Marie Řiháková, 10 let, CZŠ Kroměříž

Milé děti a mladí přátelé, vážení rodiče, prarodiče, učitelé z církevních škol! 
V závěru celoroční výtvarné a literární soutěže vám chceme poděkovat za neobyčejný 
zájem, který tato aktivita Matice svatohostýnské vyvolala. Obrázky, slohové práce, každá 
pečlivě zabalená obálka, často ještě i ozdobená obrázkem a doplněna průvodním dopisem, 
nás velmi potěšily.
Přicházely velmi originální prá-
ce. Ukázaly, že víra našich nej-
menších a nejmladších je živá. 
Mimo to jsme nemohli přehléd-
nout, jak v našich církevních 
školách, které jsme v rámci sou-
těže navštívili, vyrůstá vnímavá 
a duchovně bohatá generace. 
Atmosféra v těchto školách 
byla moc pěkná, učitelé milí 
a vstřícní. Těchto škol bychom 
si měli opravdu vážit. 

Jaké byly výtvory, které jsme 
po celý rok dostávali?
Zaujaly upřímností, autentičností, bohatou fantazií – těmito dary jsou nejvíce obdařeny 
právě děti a tvořiví mladí lidé. Často jsme byli až dojati, kolik citu, lásky k Bohu, ke svým 
kostelům, kněžím či ke svým blízkým v rodině, uměli tvůrci projevit. 
Překvapovalo nás, jak zajímavě o různých otázkách přemýšlejí. 

Co říci na závěr? 
Ač bylo hodnocení pokaždé 
nelehké, tato soutěž nám 
přinesla radost a obdaro-
vání. Doufáme, že i jejím 
účastníkům. Chceme proto 
nakonec vyslovit velké uzná-
ní jak dětem, tak také jejich 
rodičům, učitelům a dále 
i mnohým duchovním otcům 
našich soutěžících. 
Vybrané v ýtvarné práce 
jsou vystaveny na chodbách 
v poutních domech na Sva-
tém Hostýně.Beáta Hyánková, 11 let, CZŠ Kroměříž
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Dominik Todt, 10 let, Nový Jičín

VÝSLEDKY SOUTĚŽE – OCENĚNÉ PRÁCE VE III. KOLE
Tentokrát jsme dostali celkem 81 prací. 
Vítězové v jednotlivých věkových kategoriích
 1. místo: získává poukaz pro svou rodinu na ubytování na Svatém Hostýně o ví-

kendu v roce 2016. 
 2. místo: cenou je celoroční předplatné časopisu Nezbeda na rok 2016. 
 3. místo: věcné ceny
 Čestná uznání: věcné ceny
Všem odměněným blahopřeje-
me. Těm, na které se tentokrát 
nedostalo, přejeme vytrvalost 
a hodně štěstí v dalších soutě-
žích, které pro děti a mládež 
připravují křesťanské časopisy, 
Radio Proglas aj. 

Základní úkol pro všechny 
věkové kategorie byl:

Namaluj svůj oblíbený pří-
běh z Bible.

KATEGORIE DO 7 LET 
 1. místo: Daniela Vránová, 7 let, ZŠ Salvator, Valašské Meziříčí
 2. místo: Ester Anesu Nyandoro, 7 let, CZŠ Kroměříž
 3. místo: Maximilián Haninec, 7 let, CZŠ Kroměříž 
 Čestné uznání: V. Černý, Valašské Meziříčí; M. Marušáková, Krhová; M. Nečasová, 

CZŠ Kroměříž; P. Fajkus, CZŠ Kroměříž; A. Hyánková, CZŠ Kroměříž; 
M. Pitrunová, Hrachovec; E. Babuková, CZŠ Kroměříž; J. Škrabal, 
CZŠ Kroměříž, P. Tománek, ZŠ Salvator, Valašské Meziříčí

KATEGORIE 8 až 11 LET 
I tentokrát nejpočetnější a obsahem nejbohatší věková skupina 
 1. místo: Jiří, Hedvika a Kristina Válkovi, Vsetín-Rokytnice
 2. místo: Terezka Pospíšilová,Poličná; Kristýna Kuchařová, Starý Podvorov; 

Lukáš Vančura, Kroměříž
 3. místo: Dominik Todt, Nový Jičín; František Kordík, Kroměříž; J. Váňa, Kro-

měříž; Marta Růžičková, Olomouc
 Čestné uznání: V. Mikeš, Hovězí; A. Folvarčný, Valašské Meziříčí; M. Hovorková, 

Valašské Meziříčí; K. Nečasová, Kroměříž; B. Hyánková, Kroměříž; 
P. Janský, Tlumačov; V. Motyčková, CZŠ Kroměříž; A. M. Řiháková, 
CZŠ Kroměříž
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KATEGORIE 12 až 15 LET 
 1. místo: Anna Mičolová, 14 let, CZŠ Kroměříž – cena za ilustraci a za slohovou 

práci na téma „Andělé“
 2. místo: Patricie Frgalová, Míškovice
 3. místo: Veronika Nečasová, 12 let, CZŠ Kroměříž; J. Sehnal, CZŠ Kroměříž
 Čestné uznání: K. Váňová, 

Kroměříž
Dobrovolný prémiový úkol: 
bylo zadáno spočítat, kolikrát 
je Panna Maria vyobrazena na 
vnitřních stěnách a stropě hos-
týnské baziliky. Věcnou cenou 
jsme ohodnotili všechny, kdo 
se na Svatý Hostýn vypravili 
a snažili se; tj. pokusili se tento 
nelehký údaj zjistit. Blahopře-
jeme. Hedvika Válková, 7 let, Rokytnice u Vsetína

Lucie Vránová, 8 let, 
ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

Beáta Hyánková, 11 let, 
CZŠ Kroměříž

Patricie Fugalová, 13 let, Míškovice

DĚKUJEME členům poroty a sponzorům 
soutěže: knihkupectví Hosana – Vladimír 
Maňas, poutní dům č. 1 na Svatém Hostý-
ně; Ing. Zellinger, Zlín-Malenovice; redakce  
časopisu Nezbeda, Zlín

n Zdeňka Jančíková
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Andělé
(vybrané části textu)

Anna Mičolová, 8. třída, 14 let, CZŠ Kroměříž
Andělé jsou všude kolem nás. Ať už viditelní, nebo ti, které naše běžné oko nezahlédne. A ně-
kdy nám tyhle záhadné bytosti utíkají před očima, ani si toho nevšimneme. Tolikrát nám 
zachrání život, nebo nás učí, co je správné. Konec konců z latiny slovo anděl znamená světlo 
Boží. Proto by bylo dobré se nad tím zamyslet. Projevit jim trochu úcty a důvěry.
Jako malá jsem si anděla představovala jako hodnou, krásnou bytost, která umí létat a být 
v nebi blízko Ježíška, který mi o Vánocích nosil dárky pod nazdobený stromeček. Takže když 
k nám na svatého Mikuláše přišlo moc strašidelných roha-
tých čertů, tak strach zmizel, protože vždy blízko nich byla 
ta postava s křídly, která mě svým líbezným hlasem utěšila…
Teď k tomu nejdůležitějšímu, co vám chci sdělit. Když jsme 
se narodili, dostali jsme dar zdraví. Velký dar, který nemá 
žádnou vyčíslitelnou hodnotu. Mnozí z nás ho ale nemají. 
Na světě je plno dětí, které trpí těžkými nemocemi. Například 
Epidermolysis bullosa (nemoc motýlích křídel), leukémie, ra-
kovina či další řada podobných, těžkých nemocí. Rodiče jim 
často musí platit těžké náročné léčby, léky, vitamíny, přístroje, 
dopravu a tak dále. Tím se ocitají ve finanční tísni. Existuje 
pro ně nadace Dobrý anděl. Kde i vy se můžete stát dobrým 
andělem, když pomůžete aspoň drobnou finanční částkou. 
Tím uděláte obrovskou radost rodinám i sobě, že jste mohli 
udělat něco pro druhé… Tak neváhejte a navštivte webovou 
stránku: www.dobryandel.cz a můžete tak pomoci druhým 
být šťastným. Budete na cestě anděla…
Andělé jsou ale i v blízkosti vás doma. Ani o tom nemáte někteří nejmenší tušení. Těmi by-
tostmi jsou rodiče. Proč zrovna oni? Každá maminka nosí devět měsíců miminko v bříšku. 
Pak nás přivedla na svět. S láskou a péčí se starala. Samozřejmě až do dospělosti. Vždy nás 
utěšovala ve své náruči, byla s námi, když nás zastihla nemoc či první láska. Vždy nás doká-
zala něčím potěšit, rozveselit i nadchnout. Táta vás třeba učil hrát fotbal, dokázal rozesmát, 
nebo dával měsíční kapesné. Možná někdy na vás byli tvrdší, ale oni to dělali jen pro vaše 
dobro. Zkuste je někdy obejmout s větou: „Tati, mami, mám vás rád(a).“ Nic tím neztratíte, 
protože se najdou děti, které rodiče nemají. Zemřeli jim při dopravní nehodě, rozvedli se, 
možná ani nebyli připraveni je mít. 
My všichni, děti i dospělí, můžeme být na cestě andělů. Snažme se pomáhat druhým, usmí-
vat se, potěšit druhé, poslouchat učitele, rodiče a být tím ostatním pěkným vzorem. Lidé pak 
budou šťastní kolem vás a vy s nimi. 
Tenhle sloh chci věnovat Rudolfu Chmelařovi, Josefu Říhovi, sestře Zuzaně, paní ředitelce 
Loučkové, třídní paní učitelce Petře Sukupové, zbytku učitelského sboru, učiteli výtvarné 
výchovy Jiřímu Wiesnerovi, přátelům a mé rodině. Ne z důvodu poučení, ale protože vás 
beru jako mé anděly. Toho, co děláte, si neskutečně vážím. 

Lukáš Vančura, 8 let,  
CZŠ Kroměříž
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Poděkování duchovní správy
Duchovní správa na Svatém Hostýně 
vyslovuje velký dík mužům a chlap-
cům z Brumovska-Bylnicka za jejich 
obětavost, kterou jako každým rokem, 
pomohli se zpracováním kácených 
stromů. Letos jich bylo více jak dvoj-
násobek než v předešlých letech. Jednu 
sobotu jich bylo 28 a o týden později 
dvanáct, kdy udělali spoustu práce 
se štípáním a odvozem dřeva. Kvůli 
kácení kolem Cesty světla jsme museli 
dokonce demontovat tři zastavení, aby 

Snímky Petr Janek

nedošla k úhoně. Ještě třikrát 
na Svatém Hostýně pracovali 
brigádníci z Valašských Klo-
bouk a okolí, včetně mládeže 
pod vedením pana Jiřího Oves-
ného. Ve skupince jich bylo 
vždy šest až deset. Vzpomeňte 
na ně v modlitbě, až se budete 
těšit teplu v bazilice, které vás 
bude v zimě hřát i díky jejich 
práci. n Petr Janek
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2016

 22. – 24. 1.  Duchovní obnova, vede sestra Siarda Trochtová, téma: V Ježíšově škole: 
Zakusit Boží milosrdnou lásku

 1. 2. – 1. 3.  Ignaciánské duchovní cvičení (měsíční), vede P. Richard Greisiger, SJ
 16. – 20. 2.  Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Pociťovat zranění 

srdce s Ježíšem zraňovaným
 14. – 19. 3.  Duchovní cvičení, vede P. Richard Greisiger, SJ
 26. – 30. 4.  Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Pociťovat velkou 

radost s Kristem vzkříšeným
 8. – 13. 5.  Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východ-

ního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení
 13. – 15. 5.  Víkendová duchovní obnova pro seniory, vede P. Stanislav Peroutka, SJ
 7. – 11. 6.  Ignaciánské exercicie, vede P. Josef Čunek, SJ
 23. – 27. 8.  Duchovní obnova pro mladé (15 – 40 let) s P. Jiřím Pleskačem, knězem 

katolické církve východního obřadu
 6. – 10. 9.  Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Poznat hloubku 

vlastního hříchu a Božího milosrdenství
 23. – 25. 9.  Víkendová duchovní obnova pro seniory, vede P. Stanislav Peroutka, SJ
 28. – 30. 10.  Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východ-

ního obřadu
 8. – 12. 11.  Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Poznat, milovat 

a následovat Ježíše Krista
 13. – 18. 11.  Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východ-

ního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení 
 25. – 27. 11.  Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské a hasiče, vede Mons. 

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký (I. skupina)
 2. – 4. 12.  Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, vede Mons. Jan 

Graubner, arcibiskup olomoucký (II. skupina)
 13. – 17. 12.  Ignaciánské exercicie, vede P. Josef Čunek, SJ

Přihlášky podávejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem, tel. 573 381 693–4, www.hostyn.cz, e-mail:matice@hostyn.cz

Snímek Lenka Hrdličková
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ZÁŘÍ 2015
12. 9. • Pouť za obnovu rodin a kněžská po-

volání z děkanátů Prostějov a Vyškov s ar-
cibiskupem Janem Graubnerem • poutníci 
z Napajedel a Žlutavy

14. 9. • Sraz kněží vysvěcených v roce 1987
15. 9. • Padesát poutníků z farnosti Slušovice
17. 9. • Děkanátní pouť vozíčkářů z děkanátu 

Holešov • 80 poutníků z farnosti Kněždub
19. 9. • Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání 

z děkanátů Vsetín a Přerov s arcibiskupem 
Janem Graubnerem • autobus poutníků 
z Blanska • čtyři autobusy poutníků z Bí-
lovic a Březolup • pouť společenství rodin 
z Ostravy • poutní zájezd ze Studené a okolí

21. 9. • Pouť Charity Valašské Meziříčí
22. 9. • Pět autobusů poutníků z Frýdku-Místku 

• dva autobusy poutníků z Uherského Brodu 
• autobus poutníků z Prusinovic a Pacetluk

23.  9. • Tři autobusy poutníků ze Strážnice, 
Petrova a Radějova

24.  9. • Mariánští ctitelé (160) z Olomouce 
z farnosti sv. Mořice a farností okolních • 
poutní zájezd obyvatelů Domova sv. Kříže 
s Milosrdnými sestrami sv. Kříže z Kromě-
říže • mše svatá za živé a zemřelé klienty 
a zaměstnance Charity Holešov 

26. 9. • Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání 
z děkanátů Kroměříž a Holešov s arcibisku-
pem Janem Graubnerem • pouť Růžencové 
růže z Přemyslovic a okolí • pouť věřících 
z ostravsko-opavské diecéze 

Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně

ŘÍJEN 2015
1. 10. • Čtyři autobusy poutníků z Valašského 

Meziříčí a Lešné
3. 10. • Poutníci z farnosti Litenčice • poutníci 

z Libhoště a Rybího • dva autobusy poutní-
ků z Litovle • poutníci z Opavy • poutníci 
z Choliny

6.  10. • Autobus poutníků z farnosti Starý 
Hrozenkov

7. 10. • Autobus poutníků z farnosti Uherské 
Hradiště

8. 10. • Poutníci z Charitního domu sv. Václava 
v Ostravě-Heřmanicích

10. 10. • První den dušičkové pouti s arcibisku-
pem Janem Graubnerem • autobus poutníků 
z Lanžhotu a okolí • poutníci z Petřvaldu 
a Mošnova • ministrantská pouť z Námě-
ště na Hané

11. 10. • Druhý den dušičkové pouti s arcibisku-
pem Janem Graubnerem • autobus poutníků 
z Vlčnova • poutníci ze Závišic, Kopřivnice 
a okolí • poutníci z Pohořelic u Napajedel 

13. 10. – Poutníci z Němčic nad Hanou, Vrcho-
slavic a Pavlovic u Kojetína

15. 10. • Setkání pastoračních asistentů Charit 
s prezidentem Arcidiecézní charity Olo-
mouc P. Bohumírem Vitáskem • poutníci 
z Hustopečí nad Bečvou, Špiček, Černotína 
a Bělotína

17.  10. • Tradiční myslivecká pouť s Mons. 
Vojtěchem Šímou • poutníci z farnosti Zubří

20. 10. • Pouť farnosti Vřesovice u Prostějova
25. 10. • Autobus poutníků z Drahotuš
30.  10. • Pouť ministrantů z farnosti Vranov 

u Brna

n (jpa)
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ZEMŘEL KAREL VYSLOUŽIL

Ve věku 88 let zemřel 27. října 2015 Karel Vysloužil, básník a politický vězeň  
bývalého komunistického režimu.
Pocházel z rolnické rodiny z Čelčic u Prostě-
jova, kde se narodil 24. ledna 1927. Po obec-
né škole absolvoval měšťanku (1939–1943) 
a v letech 1964 až 1968 střední ekonomickou 
školu. V roce 1947 absolvoval kurzy pořáda-

né Zemským 
ústavem účet-
nicko-spravo-
vědným ČSR 
v Praze, poté 
pro brněnskou 
pobočku vedl 
účetnictví. 
V rodné ves-
nici žil až do 
doby, kdy se na 
Svatém Hos-

týně seznámil se svou nastávající manžel-
kou Jitřenkou Sousedíkovou. Po svatbě 
(18. září 1948) se odstěhoval k ní do Vsetína. 
V roce 1949 byl zatčen, označen za vedou-
cího protistátní skupiny a o rok později 
odsouzen na dvacet let těžkého žaláře za 
tisk a šíření letáků s jeho básní. Vězení si 
odpykal v nelidských podmínkách v Plzni-
-Borech a v uranových dolech u Příbrami. 
Domů do Vsetína se vrátil na Vánoce roku 
1957. V jedné ze svých básní na to vzpomíná: 
…byl to nádherný pocit/ kdy jsem se nadechl/ 
prosincového večera/ vně drátů koncentráku/ 
já znovu a znovu/ budu vzpomínat na to…
Pak byl zaměstnán až do roku 1991 v děl-
nických povoláních.
Celý život se věnoval literární tvorbě. V době 
komunistického režimu vydal v samizdatu 
přes třicet sbírek poezie. Svobodně své bás-

ně mohl vydávat teprve po listopadu 1989. 
Od té doby knižně vyšlo více než třicet jeho 
básnických sbírek, některé jeho básně vy-
sílal také Vatikánský rozhlas nebo Radio 
Proglas. Publikoval v Katolickém týdeníku, 
Literárních novinách, Naší rodině, Našem 
Valašsku aj. Od roku 1991 vydával nejmenší 
časopis na světě Hlas z pasínku, na jehož 
stránkách (dvojlist velikosti dopisnice) se 
objevovala poezie, filozofické úvahy i ostré 
kritiky. Od roku 2001 byl iniciátorem pra-
videlné pouti píšících křesťanů na Svatém 
Hostýně, která se zde koná vždy na Svato-
dušní pondělí. 
Tvorba Karla Vysloužila byla oceněna 5. čer-
vence 2011 při Cyrilometodějské pouti na 
Velehradě, kdy z rukou olomouckého po-
mocného biskupa Josefa Hrdličky převzal 
Děkovné uznání České biskupské konfe-
rence za mimořádné osvědčení statečnosti 
a tvůrčí literární práci. Další vyznamenání 
mu udělilo Ministerstvo obrany ČR: Pamět-
ní odznak účastníka odboje a odporu proti 
komunismu. 
Poslední rozloučení s Karlem Vysloužilem 
se konalo 7. listopadu 2015 ve vsetínském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Pohřební 
obřady za zesnulého, kterých se zúčastnila 
více než stovka lidí, vykonal rektor svatohos-
týnské baziliky P. Jiří Šolc spolu s P. Pavlem 
Jombíkem, duchovním správcem v Choryni. 
Za Konfederaci politických vězňů se s Kar-
lem Vysloužilem rozloučil její místopřed-
seda Leo Žídek. Tělo zesnulého pak bylo 
uloženo do rodinné hrobky na městském 
hřbitově. n Josef Pala
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Mše svaté na Svatém Hostýně
V zimním období (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. prosin-
ce 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.

Uzavření baziliky
V zimním období (do 31. března 2016) 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 2016 uzavřeny pro 
individuální návštěvníky. Hromadné návštěvy deseti a více osob je možno dohodnout 
alespoň týden předem na telefonním kontaktu Matice svatohostýnské.

Nezapomněli jste na připomínkování návrhu  
nových stanov Matice svatohostýnské?

Na valné hromadě v květnu 2016 musíme schválit nové stanovy Matice svatohostýnské 
jako spolku, aby mohly být zaslány na Krajský soud v Brně do pololetí roku 2016. Zatím 
tento návrh byl připomínkován jen ústně na schůzi důvěrníků.
Návrh nových stanov zapsaného spolku Matice svatohostýnská najdete na internetu na 
našich stánkách www.hostyn.cz a pak v menu vlevo Matice svatohostýnská. Jsou tam jak 
stávající stanovy, tak i pracovní návrh novelizovaných stanov.
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ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

Marie Reková, Lichnov, 90 let
Marie Šuláková, Huslenky, 88 let
Oldřich Tomek, Šumice, 87 let
Václav Juřík, Kopřivnice, 62 let
František Hanáček, Kunovice, 91 let
Anastázie Černíčková, Štítná nad Vláří, 83 let
Marie Chábková, Brno-Husovice, 86 let
Bedřich Ordáň, Žilina u Nového Jičína, 80 let
Anna Václavíková, Huslenky, 80 let
František Sedláček, Kyselovice, 75 let
Marie Klosová, Bernartice nad Odrou, 92 let
Anna Kožušníková, Uničov, 76 let 

Irena Hefková, Kašava, 81 let
Zdeňka Kráčalíková, Kašava, 85 let
František Daňo, Poteč, 82 let
Marie Tkadlčíková, Karlovice, 72 let
Helena Malinová, Jarošov, 81 let
Karel Vysloužil, Vsetín, 88 let
Anna Fojtová, Vsetín, 88 let
Vlasta Smékalová, Zubří, 94 let
Marie Ivičičová, Šardice, 85 let
Irena Schneiderová, Příbor, 87 let
Marie Vojáčková, Pozlovice, 84 let
Alžběta Klásková, Sudoměřice, 78 let 

Snímek Jiří Koleček
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