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Na Nový rok 2016 byla na Svatém Hostýně otevřena Svatá brána.
Snímek Ivo Buráň

Snímek Ivo Buráň
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PŘEHLED POUTNÍCH SLAVNOSTÍ V ROCE 2016

 NE 20. 3. Svatojosefská pouť mužů
 SO 30. 4. Dvacátá třetí hasičská pouť
 NE 1. 5. Jedenáctá prvomájová pouť rodin
   Devátá pouť bohoslovců za povolání
   Valná hromada Matice svatohostýnské
   Pouť Klubu křesťanských žen
 SO 14. 5. Čtrnáctá pouť podnikatelů
 NE 22. 5. Čtrnáctá pouť včelařů
 PO 16. 5. Šestnáctá pouť píšících křesťanů
 SO 28. 5. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý  

Hostýn
 PÁ 3. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
 SO 4. 6. Šestá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
   Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
 ÚT 7. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
 SO 11. 6. Třetí pouť autoveteránů
 SO 18. 6. Sedmá pouť zrakově postižených
   Druhá pouť schól
 SO 2. 7. Pouť dětí na začátku prázdnin
 SO – PO 2. – 4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Velehrad
 SO 9. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
 NE 7. 8. Čtvrtá pouť dechových hudeb
 NE 14. 8. Hlavní pouť
 PO 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost
 SO 20. 8. Osmá pouť pedagogů
 NE 21. 8. Tradiční orelská pouť
 SO 27. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
 SO 3. 9. Dvacátá čtvrtá muklovská pouť
 NE 4. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
 PÁ 16. 9. První den františkánské pouti
 SO 17. 9. Druhý den františkánské pouti
 NE 2. 10. Růžencová pouť
 SO 8. 10. První den dušičkové pouti
 NE 9. 10. Druhý den dušičkové pouti
 SO 15. 10. Osmnáctá svatohubertská pouť
 SO 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku
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POUTNÍ DENÍČEK

Milé děti a mladí přátelé,
v letošním Svatém roce milosrdenství zve vaše rodiny Panna Maria Svatohostýnská 

i naši národní světci a patroni do Svatých bran ve třech domech Božích. Svatý Václav vás 
očekává v katedrále v Olomouci, Panna Maria v bazilice na Svatém Hostýně a sv. Cyril 
a Metoděj v bazilice na Velehradě.

Proto vás Matice svatohostýnská ve spolupráci 
s Maticí velehradskou srdečně zve na letošní poutě, 
při nichž budeme prosit za naše rodiny a náš národ. 
A k této příležitosti jsme pro vás připravili Poutní 
deníček.

Návod k použití Poutního deníčku
• Při návštěvě Svatých bran se po mši svaté přihlaste 

v sakristii pro obrázky – samolepky, jimiž si vy-
zdobíte tento Poutní deníček. Na Velehradě budou 
samolepky v Infocentru.

• Pokud do Svatých bran připutujete v jiných dnech, 
než jsou naznačené poutě, dostanete v sakristii (na 
Velehradě  v Infocentru) také samolepku. Nalepte ji 
do volného kroužku nebo tam, kde vám samolepka 
chybí.

• Pro ty, kdo na podzim (od 16. do 31. října 2016) 
svůj deníček zašlou nebo přinesou na Svatý Hostýn 
do recepce poutního domu č. 3 (Adresa: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115,  
768 61 Bystřice pod Hostýnem) nebo, kdo jej přinesou do Infocentra na Velehradě, nebo 
jej přinesou do sakristie v katedrále sv. Václava v Olomouci, připravíme v závěru církev-

ního roku VELKÉ SETKÁNÍ DĚTÍ 
A MLADÝCH U PANNY MARIE 
SVATOHOSTÝNSKÉ. (Deníček 
nemusí být úplně vyzdoben, ocení-
me snahu.)

• Nezapomeňte vypsat údaje o sobě, 
hlavně e-mail, abychom vás mohli 
pozvat.

• Informace budou také v dalších čís-
lech Listů svatohostýnských a na: 
www.hostyn.cz

n Zdeňka Jančíková
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DUCHOVNÍ SLOVO

Milí mariánští ctitelé, přátelé Svatého 
Hostýna a čtenáři Listů svatohostýnských!

Před vstupem do Svatého roku milo-
srdenství jsme na Svatém Hostýně mohli 
prožít jednu důležitou událost. V neděli 
11. října 2015 byl po mši svaté otcem arcibis-
kupem Janem Graubnerem požehnán druhý 
originál keramického obrazu Jano Köhlera 
„Pilátův soud“ z prvního zastavení Jurkovi-
čovy a Köhlerovy křížové cesty. Zásluhu na 
tom, že máme toto významné duchovní dílo 
opět před sebou, mají především manželé, 
restaurátoři, Vojtěch a Passionárie Paříkovi, 
kteří si při restaurování tohoto díla prošli 
svou duchovní cestu, snažili se pochopit 
Písmo svaté, které nám tuto událost přináší, 
snažili se proniknout do hloubky myšlenek 

a prožitků Jano Köhlera, který nám na Sva-
tém Hostýně zanechal tento dynamický ob-
raz této podstatné události celých lidských 
dějin. Nyní je na každém z nás, abychom 
si našli čas k tomu, abychom se skrze Boží 
slovo a toto dílo Jano Köhlera osobně pono-
řili do této události, abychom našli své sou-
časné místo na tomto obraze, nebo v davu 
těch, kteří stáli tehdy před touto událostí, 
a abychom dle tohoto poznání prosili o sílu 
toto své místo radikálně změnit. Před tímto 
nespravedlivým soudem začala ta nejpod-
statnější část dějin spásy, která se z lidského 
pohledu, po křížové cestě, skončila probod-
nutím Ježíšova Nejsvětějšího Srdce, ale ve 
skutečnosti se završila až Ježíšovým slavným 
zmrtvýchvstáním. Do těchto událostí se 

máme nechat vtáh-
nout během postní 
doby, abychom po-
tom s větší radostí 
i pokorou moh-
li prožívat radost 
z Ježíšova veliko-
nočního vítězství, 
které je vítězstvím 
všech, kdo jsou 
s Ježíšem vírou 
a láskou spojeni.

Po Roce rodiny 
a Roce zasvěcené-
ho života máme 
tedy všichni – ob-
noveni ve svém 
základním povo-

lání – rodiny, kněží 

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec

Snímek Jiří Koleček
Otevírání Svaté brány na Svatém Hostýně na Nový rok 2016
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i zasvěcené osoby – obnovit a prohloubit 
svůj křesťanský život ve Svatém roce milo-
srdenství. Možná jsme při snaze o duchovní 
obnovu poznali, jak jsme slabí a křehcí, 
a proto tak nutně potřebujeme pomoc, 
potřebujeme odpuštění od Boha, 
potřebujeme i odpuštění od 
našich bližních, zvláště těch 
nejbližších. Potřebujeme 
tedy milosrdenství Boží 
i to lidské, abychom 
mohli znovu začít 
a znovu vstoupit na 
cestu dobra a vzá-
jemné lásky. To 
ale znamená, 
že se potřebuji 
Božímu milosr-
denství otevřít 
ve svátosti smí-
ření = uznat svůj 
hřích, litovat ho, 
prosit o odpuště-
ní a chtít se napra-
vit. Ale je potřeba 
ještě něco více, je 
třeba ze srdce od-
pustit všem bližním, 
zvláště těm nejbližším, 
kteří mi snad ublížili. Tento vnitřní 
postoj kajícnosti otevírá vůči každému 
z nás proud Božího milosrdenství, který 
smývá všechen náš hřích a činí nás znovu 
Božími dětmi a dědici nebe. Smíření s Bo-
hem i s bližními ještě uzavřeme tím, že se 
pomodlíme na úmysl Svatého otce modlit-
by Otče náš a Zdrávas. Uzdravující proud 
Božího milosrdenství vyvěrá z probodeného 
Ježíšova Srdce, z jeho lásky, která největší 
lidskou zlobu, obsaženou ve hříchu, doká-

zala nekonečnou láskou, lidskou i Božskou, 
proměnit v naši záchranu, v naši spásu. 
Takto očištěn se mohu setkat s Ježíšem 
v Nejsvětější Svátosti oltářní a prosit, aby 
mé srdce proměnil podle Srdce svého.

Ve Svatém roce milosrdenství se ale 
máme nejen zbavit hříchů, ale máme se 

snažit svůj život plně nasměrovat 
k Bohu a snažit se zbavit i ná-

klonností ke hříchům i ke 
hříchům všedním, lépe ře-

čeno zraňujícím. Máme 
tedy prosit a usilovat 

o pravé obrácení, o to 
plně stát na straně 

dobra a Boží pravdy. 
O tomto obrácení 
a o velikosti Božího 
milosrdenství uva-
žujme při pouti ke 
Svaté bráně a pros-

me o růst a upevnění 
naší víry tím, že se 

pomodlíme modlitbu 
Věřím v Boha. Potom 

náš průchod Svatou 
bránou bude znamením 

naší touhy vstoupit do nové 
fáze života, do plného přátel-

ství s Bohem; bude vlastně du-
chovním vstupem do kopím otevřeného 

Ježíšova Nejsvětějšího Srdce, které je naší 
spásou. V této dispozici dosáhneme i od-
puštění všech očistcových trestů pro sebe 
nebo pro zemřelé. Vstup do této opravdové 
radosti z Boha a jeho lásky vám vyprošuje 

n P. Jiří Šolc, SJ
s komunitou jezuitů  
na Svatém Hostýně
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CO PŘIPRAVUJE MSH NA SVATÉM HOSTÝNĚ?

Matice svatohostýnská připravuje projektovou dokumentaci na novou přístavbu 
stánku u poutního domu č. 1 s napojením na vyhlídkovou terasu. Tento návrh řešení byl 
odsouhlasen na Arcibiskupství olomouckém a také přímo otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem, protektorem Matice svato-
hostýnské. Nejedná se o rozšíření restau-
račních kapacit na Svatém Hostýně, jak 
zmiňují představitelé duchovní správy na 
Svatém Hostýně, ale o podstatné zkvalitnění 
služeb pro poutníky. 

Nově přistavený stánek umožní zejména 
starším poutníkům mimo jiné také kon-
zumaci vlastních potravin v důstojnějším 
prostředí pod střechou, než je současný stav. 
Původní stánek bude zbořen a na stejném 
místě bude postaven nový stánek s rozší-
řením o možnost posezení uvnitř stánku, 
nebo možnost za pěkného počasí přejít na venkovní terasu. Nabízený sortiment ve stánku 
rychlého občerstvení: např. káva, čaj, limonáda, pivo, párek, polévka, ohřívané mražené 
potraviny a také cukrovinky a upomínkové předměty ze Svatého Hostýna.

n Dagmar Fojtů

Snímek Dagmar Fojtů

Návrh projektanta Ing. Jaroslava Pikny
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NÁVŠTĚVA ČLENŮ VÝBORU MSH VE FARNOSTI HOVĚZÍ

Matice svatohostýnská vznikla k tomu, aby propojila naše nejnavštěvovanější poutní 
místo s jeho duchovní správou a těmi, kdo sem přijíždějí a kdo Svatý Hostýn podporují. 
Proto členové výboru MSH vyjíždějí do farností, kde se setkávají s kněžími a věřícími.  
Naposledy to bylo v pátek 12. února 2016 na Valašsku v Hovězí, kde se setkali zástupci výbo-
ru MSH s duchovním správcem  
P. Vlastimilem Vaňkem a s farní-
ky z farností Hovězí a Zděchov.

Za Matici svatohostýnskou 
to byli Mgr. Vývoda, Mgr. Louč-
ková, PaedDr. Jančíková, paní 
Fojtů, PhDr. Juráň a Ing. Lednic-
ký. Zástupci Matice nastínili sou-
časnost a budoucí vizi poutního 
místa. Diskuze se dále týkala 
otevření Svaté brány ve Svatém 
roce milosrdenství, aktivit pro děti, spolupráce s duchovní správou, využití poutních 
domů a nabídky duchovních obnov. Bylo připomenuto, jak je Svatý Hostýn vhodný i pro 
rekreační pobyty celých rodin. Servis je zde nadstandardní, na vysoké úrovni a za výhodné 

ceny. Do budoucna řešíme 
zajištění více parkovacích 
míst pro auta, přebudování 
bývalé kotelny na hernu pro 
děti a mládež a snažíme se 
postupně převádět další 
ideje do skutečnosti.

Do farnosti jsme přivezli 
a nabídli svatohostýnské rů-
žence, publikace a dárkové 
předměty. Každý účastník 
besedy dostal i malý dárek. 
Setkání probíhalo v přátel-
ském duchu, popřáli jsme 

jak P. Vlastimilu Vaňkovi k jeho narozeninám, tak také jedné přítomné člence k jejím 
nadcházejícím 90. narozeninám. Hovořilo se také o Listech svatohostýnských, o jejich 
distribuci mezi členy i nečleny. Ing. Václav Lednický doporučil, že nejlépe je rozdávat 
Listy svatohostýnské před kostelem, když lidé vycházejí z kostela.

Setkání bylo zakončeno společnou modlitbou a popíjením hostýnské vody. Děkujeme 
našim hostitelům v Hovězí za milé přijetí a pohostinnost. n Zdeňka Jančíková

Snímky Zdeňka Jančíková
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SVATOHOSTÝNSKÝ KALENDÁŘ 2017

Dnes považuji za vhodné zmínit se o prá-
ci studentky Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně Martiny Hlavizňové, DiS, 
která v roce 2013 zpracovala pod vedením 
PhDr. Aleše Filipa, Ph.D., práci s názvem 
„Panna Maria Hostýnská ve výtvarném 
umění“. Pokusila se v ní zmapovat výskyt 
vyobrazení Panny Marie Svatohostýnské 
v bližším i vzdálenějším okolí Svatého Hos-
týna. Do své práce pojala nejen malířská 
díla, ale věnovala se i výskytu soch, plastik 
a dalších výtvarných projevů, např. oken-
ních vitráží, zvonů apod. 

Všímá si také, jak se vyobrazení Panny 
Marie Svatohostýnské v minulosti vyvíjelo 
od nejstarších dob, kdy byla Panna Maria 
zobrazována jako Ochránkyně Moravy, poz-
ději jako Panna Maria Vítězná s Ježíškem na 
levé ruce, metajícím blesky, a v posledních 
sto letech jako Panna Maria Korunovaná.

Ovoce práce mladé badatelky

Martina Hlavizňová také uvádí, že nej-
častější zobrazení Panny Marie Vítězné sto-
jící na srpku Měsíce, s Ježíškem na předloktí, 
pochází z období, kdy bystřické panství bylo 
majetkem Lobkoviců. Kolem vzniku tohoto 
námětu je řada dohadů, dokonce datace 
vzniku tohoto obrazu není jednoznačná. 
I odborníci vedou dlouhé diskuze, kdy asi 
vzniklo první zobrazení Panny Marie Vítěz-
né ve vztahu k Hostýnu. Nejčastěji se uvádí 
zhruba polovina 17. století. Tehdy snad ví-
deňský malíř Eisenstadt namaloval obraz, 
který se nyní nachází na faře v Bystřici pod 

Hostýnem. Jeho kopie od 
Františka Ondrúška je za-
sazena do stříbrného relié-
fu znázorňujícího porážku 
Tatarů pod Hostýnem, 
a zdobí oltář bystřického 
farního kostela sv. Jiljí. 

Asi největší počet vy-
podobnění Panny Marie 
Svatohostýnské najdeme 
v okolních obcích, kde její 

sochy tvoří dominantní výbavu veřejného 
prostoru. Sochy bývají polychromované 
i z přírodního kamene. Ty mají někdy po-
zlacené části, jako výraz vděku a důležitosti. 
Bývají to nejčastěji srpek Měsíce, blesky 
a korunky. Tyto atributy označují jednoznač-
ně Pannu Marii Svatohostýnskou. 

V poslední době se naše poutní místo se svými tradicemi, historií i současností 
stává předmětem zájmu studentů a mladých badatelů. Studenti v nedávné minulosti 
zpracovali několik podnětných diplomových prací. Protože Listy svatohostýnské by 
měly být i tiskovinou dokumentující současné dění na Svatém Hostýně, pokusím se 
o stručné zmapování těchto studentských činností v několika následujících číslech.
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SETKÁNÍ NA VELEHRADĚ

Protože práce Martiny Hlavizňové pro-
kázala značné výtvarné bohatství a invenci 
ve zpodobňování Panny Marie, ale tím také 
víru podhostýnského lidu, rozhodla se re-
dakční rada Listů svatohostýnských využít 
této práce pro tvorbu Svatohostýnského 
kalendáře pro rok 2017. Není lehké nachá-
zet nová témata pro obrazovou stránku 
kalendářů, mezi členy Matice svatohos-
týnské tolik oblíbenými. Využili jsme proto 
seznamu vypodobnění Panny Marie, který 
autorka diplomové práce připojila, a po-
stupně jsme je zadokumentovali. V novém 

Svatohostýnském kalendáři se můžeme 
těšit na sochařská vypodobnění Panny 
Marie Svatohostýnské. Snad přinesou do 
rodin mariánských ctitelů radost a pohodu. 
A hlavně Panna Maria Hostýnská – ona 
Ochránkyně, Vítězná a Korunovaná – bude 
s námi po celý rok 2017. Jak bývá dobrým 
zvykem, nový kalendář bude k dostání již 
na valné hromadě Matice svatohostýnské 
v první květnovou neděli. Snad bude přijat 
stejně hezky jako předchozí ročníky Svato-
hostýnských kalendářů.

n Pavel Malének

V neděli 7. února 2016 se konala na Velehradě valná hromada Matice velehradské. 
Pontifikální mši svatou sloužil v bazilice pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. Po boho-
službě se odebrali členové a hosté Matice velehradské na tradiční cyrilský guláš do jídelny 
Stojanova gymnázia.

Valná hromada se konala 
v Zimním sále. Přítomní vyslechli 
zprávu o činnosti a o hospodaření 
Matice velehradské v loňském 
roce a byli seznámeni s návrhem 
činnosti na rok 2016. V druhé 
části proběhly volby do výboru 
a kontrolní komise Matice vele-
hradské. Během jednání došlo 
k setkání předsedů spřátelených 
moravských Matic (velehradské, 
svatokopecké, svatoantonínské 
a svatohostýnské). Byly upřes-
něny termíny společných akcí na 
tento kalendářní rok. Ve dnech  
2. až 4. července vyrazíme na IX. pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad. Společná pouť 
Matic se letos uskuteční na Svatém Antonínku v neděli 5. června v 10.30 hod. Valná 
hromada Matice velehradské byla ukončena společným zpěvem písně „Bože, cos ráčil“.

n Lubomír Vývoda

Snímek František Ingr

Biskup Josef Hrdlička žehná ostatky sv. Cyrila za pří-
tomnosti velehradského faráře P. Petra Přádky.
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KOLIK KNĚŽÍ PŮSOBÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

P. Ing. Jiří Šolc, SJ (1945), superior, duchovní správce a rektor baziliky
P. MVDr. Mgr. Richard Greisiger, SJ (1961), kaplan
P. Ing. Václav Ježík, SJ (1948), výpomocný duchovní
P. Stanislav Peroutka, SJ (1933), výpomocný duchovní
P. František Měsíc, SJ (1933), důchodce
P. doc. PhDr. Karel Říha, SJ (1923), důchodce

STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

Snímek Jiří Koleček

     11. prosince 2015
– Slavnostní schůze na ukončení roku za účasti otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 

a zaměstnanců Matice svatohostýnské
– Smlouva o užívání větrné elektrárny s duchovní správou
– Povolenky pro výjezd na Svatý Hostýn pro důvěrníky Matice svatohostýnské
– Přípravy pro přístavbu stánku Matice svatohostýnské u poutního domu č. 1
– Opatření pro zajištění schůdnosti komunikací v závěru roku

    15. ledna 2016 – mimořádná schůze
– Priority úkolů a projektů na Svatém Hostýně – stanovení pořadí závažnosti
– Informace o stavu řešení tzv. „Cyrilometodějské kulturní stezky“

    5. února 2016

– Projednání podmínek poutě veteránů ČR na Svatém Hostýně
– Kontrola úkolů ze zápisu z 11. 12. 2015
– Příprava valné hromady Matice svatohostýnské – připomínky k novým stanovám MSH
– Schválení obsluhy větrné elektrárny Petrem Jankem za úplatu – příprava smlouvy
– Poutní deníček pro děti
– Plán schůzí výboru Matice svatohostýnské v roce 2016 n Václav Lednický

zapisovatel MSH
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LETOŠNÍ DUCHOVNÍ CVIČENÍ A SEMINÁŘE NA SVATÉM HOSTÝNĚ

 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

 13. – 15. 5. Víkendová duchovní obnova pro seniory, vede P. Stanislav Peroutka, SJ
 13. – 15. 5. Víkend pro ženy, vedou manželé Smékalovi, téma: Cesta k osobní zralosti
 7. – 11. 6. Ignaciánské exercicie, vede P. Josef Čunek, SJ
 23. – 27. 8. Duchovní obnova pro mladé (15 až 40 let) s P. Jiřím Pleskačem, knězem 

katolické církve východní-
ho obřadu

 6. – 10. 9. Ignaciánské exercicie, 
vede P. František Lízna, 
SJ, téma: Poznat hloubku 
vlastního hříchu a Božího 
milosrdenství

 23. – 25. 9. Víkendová duchovní ob-
nova pro seniory, vede  
P. Stanislav Peroutka, SJ

 28. – 30. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím 
Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu

 4. –  6. 11. Duchovní obnova, vede P. Miroslav Herold, SJ, téma: Chce nám Bůh 
darovat nadhled?

 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)

Snímky Leoš Hrdlička

 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



12 LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1 • 2016

NAŠE BLAHOPŘÁNÍ

Významné životní výročí – 70. narozeniny – oslavili v těchto dnech tři jubilanti, jejichž 
život i práce jsou spojeny s naším poutním místem.

Dne 10. ledna to byl Ing. Josef Matela, člen výboru Matice svatohostýnské. Rodák 
z nedalekého Brusného. Až do konce roku 2006 pracoval jako vedoucí laboratoře a v tech-
nologickém vývoji podniku RAKO v Rakovníku. Po odchodu do předčasného důchodu se 
spolu s manželkou začali živit hydrogeologií studní a malých vodních ploch po celé repub-
lice. Při této práci řešili také studnu u kaple sv. Jana Sarkandera na Svatém Hostýně, ale 

i vrt u pramene ve 
Vodní kapli a pře-
čerpávací stanici 
studny Leopold. 
Tím začala jejich 
aktivní spolupráce 
s místní duchovní 
správou, která se 
projevila ve zvý-
šené míře zvláště 
při rekonstrukci 
podlahy v bazilice.

Myslím si, že 
to bylo dílo Panny 
Marie, že nám po-
slala v pravý čas 
právě manžele Ma-

telovy, kteří nám byli ochotni pomáhat, a současně měli zkušenosti s keramikou, zvláště 
s ručně sypanou keramickou dlažbou. Když po myslivecké pouti v roce 2010 začala re-
konstrukce podlahy, pan Ing. Matela byl „denním poutníkem“ na Svatém Hostýně jako 
stavební dozor probíhajících prací. Spolu s dalším jubilantem, panem Josefem Psíkem, 
se aktivně účastnil realizace montáže nového zvonového souboru na Svatém Hostýně. 
Srdečné Pán Bůh zaplať a vyprošuji hojnost Božího požehnání, dobré zdraví a vnitřní 
pokoj do dalších let.  n P. Jiří Šolc, SJ

 
Významného životního jubilea se dožil pan Josef Psík, který se narodil 24. úno-

ra 1946 v Hroznové Lhotě na Slovácku. Od roku 1958 bydlí v Kojetíně, kde od dětství 
ministroval a byl vždy platným členem farní rodiny ve zdejší farnosti. Možná i to bylo  

Snímek Ivo Buráň
Ing. Josef Matela (vlevo) při instalaci zvonů
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Snímek Leoš Hrdlička

důvodem, že se nedostal kdysi na dopravní 
průmyslovku. Byl a je členem hasičského 
sboru. Od roku 2014 je členem výboru 
Matice svatohostýnské, na jejíž činnosti 
se aktivně podílel už od začátku 90. let. 
Známe ho především z jeho angažovanosti 
při pořizování nových zvonů pro baziliku 
v Jubilejním roce 2012. Má už připraveny 
další návrhy, které by se mohly na Sva-
tém Hostýně v rámci jeho zvelebování 
realizovat. Osobně si ho vážím pro jeho 
pracovitost a životní moudrost.

n Ivo Buráň

V pátek 1. dubna oslaví 70. naro-
zeniny paní Olga Kozlová. Narodila 
se v Bystřici pod Hostýnem. Po studiích 
na stavební průmyslovce nastoupila na 
umístěnku v roce 1965 do Městského 

stavebního podniku v Olomouci jako stavební projektantka. Po zrušení podniku v roce 
1992 nastoupila do Národního památkového ústavu jako dokumentátorka. V Olomouci 
pracovala také jako obětavá důvěrnice Matice svatohostýnské a starala se o 68 členů.  
Po 46letém působení v Olomouci se na důchod vrátila domů do Bystřice pod Hostýnem.

Od roku 1997 je členkou redakční rady Listů 
svatohostýnských, kam pravidelně přispívá hod-
notnými články. Je autorkou knihy „Obrazy z dějin 
Hostýna“, spoluautorkou medailonků v knize „Pa-
desát osobností Svatého Hostýna“ a také autorkou 
brožury „Jurkovičova křížová cesta“.

Naše jubilantka také obětavě pracuje jako 
průvodkyně na Svatém Hostýně. Podle potřeby 
vypomáhá se službou v muzeu nebo na rozhledně. 
Děkujeme jí za její mimořádně obětavou práci, 
kterou koná vždy s úsměvem a doprovází milým 
slovem, i když sama prožívá různé bolesti a trápení. 
Vyprošujeme jí Boží požehnání, zdraví a sílu do 
dalších let pod ochranou Panny Marie.

n Marie Loučková

Snímek Ivo Buráň
Josef Psík

Olga Kozlová
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně
(od 25. dubna do 16. října 2016)

 ve všední dny: 7.15, 9.15, 11.15
 v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
 v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V letním období je každou první sobotu v měsíci ve 14 hod. u Vodní kaple (pod hlavním 
schodištěm) Mariánské večeřadlo. Každou sobotu a každý první pátek v měsíci je v kapli 
sv. Josefa adorace Nejsvětější Svátosti oltářní (od 10.30 do 12.45 hod.).

Představujeme
V poslední době rozšířili pracovní kolektiv 
hospodářské správy Matice svatohostýnské 
na Svatém Hostýně dva noví pracovníci: 
1. března 2015 nastoupil na místo údržbáře 
poutního areálu Břetislav Heger (1974) z Ví-
tonic (na snímku vpravo); od května 2013 se 
můžeme setkat na recepci poutního domu 
č. 3 s Tomášem Válkem (1989).

Letošní pouť Radia Proglas se nekoná
Rozhodnutím České biskupské konference o Národní pouti do Krakova spojené s poutí 
médií v sobotu 28. května se ruší letošní pouť Radia Proglas na Svatém Hostýně pláno-
vaná na 7. květen.

Výstava Svatý Hostýn v obrazech
Od 28. května do 28. srpna se v Jurkovičově sále na Svatém Hostýně uskuteční výstava 
nazvaná „Svatý Hostýn v obrazech“. Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 28. květ-
na v 15 hod. za doprovodu muzigy Hudecká partyja. Budou zde vystaveny obrazy, které 
vznikly v průběhu pěti let „Malování v Hostýnských vrších“. Výstavu organizuje spolek 
Za zdravé a krásné Holešovsko ve spolupráci s Maticí svatohostýnskou a se Školou vidění 
Radoslava Kutry ze švýcarského Lucernu.

Druhá pouť schól na Svatém Hostýně
Koná se v sobotu 18. června. Setkání mladých poutníků začne společnou mší svatou, 
která bude v 10.15 hod., ve 13.30 hod. se koná přehlídkový koncert schól. Schóly z vašich 
farností, které by chtěly na této pouti aktivně vystoupit, ať se na toto setkání přihlásí na 
e-mail: p.luppino@seznam.cz, odkud obdrží podrobnější informace. 

Snímek Leoš Hrdlička
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Snímky Leoš HrdličkaSvatý Antonínek u Blatnice 

Pozvánka na valnou hromadu MSH
V neděli 1. května se bude konat na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýn-
ské. Mši svatou bude sloužit v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v 9.15 hod. olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor Matice svatohostýnské. Po ukončení mše sva-
té začne jednání v poutním domě č. 2 (v muzeu). Kromě zpráv o hospodaření a činnosti  
Matice svatohostýnské budou členové seznámeni s návrhem nových stanov.
I letos budou na valné hromadě za svou nelehkou, obětavou práci oceněni důvěrníci, 
členové Matice svatohostýnské. Od otce arcibiskupa obdrží čestné uznání a Svatohos-
týnskou medaili.
Prezence bude probíhat od 7 hod.
Těšíme se na setkání se všemi členy.

Členské příspěvky předávejte na recepci
Vybíráme z dopisu jedné členky Matice svatohostýnské (její jméno i adresu známe, ale 
záměrně je neuvádíme), která mj. píše: „Svatý Hostýn je moje milé místo, kam se ráda vra-
cím pro posilu a také zahojit rány, které život přináší. Už dlouho neposílám svůj příspěvek 
na obnovu tohoto poutního místa složenkou, ale odevzdávám peníze přímo do pokladny 
v kostele, když na Svatý Hostýn přijedu… Teď jsem se dozvěděla od své známé (také členky 
Matice svatohostýnské), že to dělám špatně, protože jsem vlastně jako ’mrtvá duše’ (nee-
vidovaná, vlastně již nežijící). Velice se omlouvám, ale svůj slib Panně Marii plním, mrzí 
mne, že špatně…“
Naše odpověď je jednoduchá. Prosíme vás, členské příspěvky plaťte na recepci poutní-
ho domu č. 3. A to nejen kvůli samotnému příspěvku, ale také pro přesnou evidenci 
členů Matice svatohostýnské.

Společná pouť moravských Matic
Letošní společná pouť Matice svatohostýnské, Matice velehradské, Matice svatokopecké 
a Matice svatoantonínské se koná na poutním místě Svatý Antonínek u Blatnice v neděli 
5. června, mše svatá v 10.30 hod.
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LISTOPAD 2015
9. 11. • Setkání děkanů olomoucké arcidiecéze
17. 11. • Poutníci z Nedakonic a z Kostelan 

nad Moravou 
23. 11. • První sníh na Svatém Hostýně
27. až 29. 11. • Duchovní cvičení pro členy  

Matice svatohostýnské s arcibiskupem 
Janem Graubnerem 

PROSINEC 2015
28. 12. • Autobus poutníků z Hranic a okolí
30. 12. • Pouť mladých z Přístavu a Archy 

v Rajnochovicích

LEDEN 2016
1. 1. • Arcibiskup Jan Graubner při novoroční 

půlnoční mši svaté na Svatém Hostýně 

JUBILEUM FATIMY 2017 V ČR

V příštím roce si připomeneme 100. výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě 
(1917), jemuž katolická církev věnuje značnou pozornost. Na základě schválení České 
biskupské konference se na podzim 2017 připravuje národní pouť českých a moravských 
diecézí do Fatimy (letecky, autobusy), při které Česká republika převezme ve výroční den 
jubilea zářijového zjevení Panny Marie 13. září 2017 sochu Panny Marie Fatimské z Cova 
d’Iria, která bude následně putovat v našich diecézích a na hlavních poutních místech 
v České republice ve dnech 17. září až 17. října 2017.

Organizací národní poutě do Fatimy v září 2017, přípravou a průběhem slavení jubilea 
byla ČBK pověřena Českomoravská Fatima v Koclířově.

Na internetových stránkách (www.fatima2017.cz) jsou potřebné informace a také 
nabídka materiálů k duchovní přípravě ve farnostech, řeholních komunitách, hnutích, 
společenstvích, které mohou probíhat již od podzimu letošního Svatého roku milosrden-
ství 2016. V nabídce je, mimo jiné, také realizace přípravného fatimského dne ve farnosti 
s předáním autentického poselství i výkladu poselství Fatimy vatikánskou Kongregací pro 
nauku víry a s přípravou na vlastní slavení jubilea a v diecézích na podzim 2017. n (aco)

slavnostně otevřel Svatou bránu Svatého 
roku milosrdenství

5. 1. • Poutní výlet ministrantů z Rajnochovic 
s P. Jiřím Pospíšilem a P. Petrem Káňou

11. až 15. 1. • Exercicie pro Sekci pro mládež 
při České biskupské konferenci vedl kardinál 
Miloslav Vlk z Prahy

30. 1. • Mše svatá sloužená olomouckým arcibis-
kupem Janem Graubnerem byla mimořádně 
živě přenášena Televizí Noe. Poutníci se při 
ní intenzivně modlili za dar zdraví pro vážně 
nemocného P. Michala Jadavana, farního 
vikáře v Odrách, a ostravsko-opavského 
biskupa Františka Lobkowicze, který je od 
poloviny loňského prosince v nemocnici.

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

Zemřel církevní historik profesor Miloslav Pojsl
Pamatuj na svého Stvořitele,
než se přetrhne stříbrný provaz
a rozbije se mísa zlatá
a džbán se roztříští nad zřídlem
a kolo u studny se zláme.
A prach se vrátí do země, kde byl,
a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.
Těmito zcela neznámými verši z biblické 

knihy Kazatel (12,6–7) oznamuje smuteční 
oznámení, že „s nadějí  ve  vzkříšení  skon-
čil  ve  svém 70. roce  svou životní pouť pan 
prof. PhDr. Miloslav Pojsl,  vysokoškolský 
učitel“. 

Zemřel po krátké, velmi těžké nemo-
ci 16. února 2016 ve Fakultní nemocnici 
v Olomouci. Zesnulý, který patřil k největ-
ším současným církevním historikům, byl 
vedoucím Katedry církevních dějin a dějin 
křesťanského umění na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Historii a archivnictví studoval 
v Brně, teologii v Olomouci a dějiny umění 
v Praze. Stál při obnovení Cyrilometodějské 
bohoslovecké (teologické) fakulty v Olo-
mouci v roce 1990 a v letech 1991 až 1994 
zde působil jako proděkan. Byl členem 
mnoha univerzitních grémií v Olomouci 
i na jiných univerzitách v České republice. 
Zabýval se dějinami umění křesťanského 
starověku a středověku, byl respektovaným 
znalcem dějin Velké Moravy, olomouckých 
biskupů, Velehradu, sakrální architektury 
a vývoje pohřbívání v křesťanské tradici. 
Z jeho rozsáhlého vědeckého díla uvádíme 
alespoň nejznámější knihy: Olomouc očima 
staletí (1992), Velehrad v památkách osmi 
století (1997), Velkomoravské otazníky 
(2014), Počátky církevní organizace na Mo-
ravě. Biskupství a arcibiskupství v Olomouci 

(2015). Nádherná, více než třísetstránková 
výpravná reprezentační publikace byla 
výsledkem autorovy mnohaleté vědecké 
a badatelské práce a navázala na předcho-
zí neméně obsažnou monografii s názvem 
Olomoučtí biskupové a arcibiskupové a jejich 
pohřební místa (2013).

S naším poutním místem je jméno 
profesora Miloslava Pojsla spojeno hned 
na začátku devadesátých let minulého 
století, kdy po dlouhé době vyšla publi-
kace o Svatém Hostýně. V několikaset- 
tisícovém nákladu vydala Historická 
společnost Starý Velehrad se sídlem na 
Velehradě v roce 1992 jeho útlou knížeč-
ku Svatý Hostýn – Bazilika Nanebevzetí  
Panny Marie, v té převratné době něco 
zcela nového, po čem lidem toužili… 

Na přání zesnulého se pohřeb konal 
v kostele Českobratrské církve evangelické 
v Olomouci 23. února 2016 a o den později 
za něho sloužil zádušní mši svatou v olo-
mouckém kostele sv. Mořice arcibiskup 
Mons. Jan Graubner. n Josef Pala

Prof. Miloslav Pojsl (vlevo) s předsedou 
Matice velehradské Mons. Janem Peňázem

Snímek Josef Pala
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VZPOMÍNKA NA FRANTIŠKA ODEHNALA

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 jsme se rozloučili s Ing. Františkem Odehnalem 
(* 29. 10. 1928, † 19. 1. 2016), který zemřel v Brně ve věku 87 let. Rozloučení se zesnu-
lým proběhlo v Duchovním centru P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty 
v Brně v Lesné. Jeho tělo bylo uloženo do rodinného hrobu na hřbitově v Soběšicích.

I když byl původní profesí stavební inženýr, tak jsme ho znali 
především jako autora poutnicko-turistického průvodce Poutní 
místa Moravy a Slezska, který vyšel už ve třech vydáních. Spisova-

telské činnosti se věnoval v důchodovém 
věku a bylo to možné díky pochopení to-
lerantní manželky. S vydáváním knih mu 
pomáhali blízcí přátelé.

První vydání průvodce, které mělo 153 
stran, se objevilo na pultech v roce 1995, 
třetí vydání mělo již 466 stran a vyšlo v roce 
2008. Při sestavování a doplňování prů-

vodce byl velice pečlivý. Všechna poutní místa objížděl, porovnával 
historické prameny a korespondoval s duchovními správci. Všechna vydání jsou opatřena 
vypovídajícími fotografiemi, mapami a obsahují mnoho dalších praktických informací. 
Pokud se týká obsahu toho, co má průvodce obsahovat, tak se inspiroval u obdobných 
průvodců vydaných v Německu. Tyto jeho knihy určitě přispěly i k obnově poutí na ně-
kolika poutních místech. Čtvrté připravované vydání již nestihl dokončit.

V roce 1999 napsal 
na vyžádání olomouc-
kého arcibiskupa vý-
pravnou publikaci Olo-
moucká arcidiecéze na 
prahu třetího tisíciletí. 
Pro brněnské biskupství 
napsal útlou publika-
ci O svatomartinském 
víně, kde se zamýšlí nad 
životem světce a nad 
obnovenou vinařskou 
tradicí. Poslední jeho 
prací byl soupis a mapa 
nově vzniklých kaplí na 
Moravě po roce 1989.

 n Ivo BuráňSnímek Ivo Buráň
Pohřeb Františka Odehnala v Brně
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Karel Skřička, Kroměříž, 82 let
Hedvika Žáková, Mysločovice, 84 let
Jaroslav Samek, Mysločovice, 79 let
Marta Gajdušková, Studénka, 85 let
Anna Pomikálková, Studénka, 80 let
Drahomíra Gilarová, Příbor, 88 let
Zdenka Ulmanová, Tlumačov, 83 let
Marie Talašová, Tlumačov, 91 let
Marie Konečná, Žeranovice, 85 let
Václav Sedoník, Lubina, 63 let
Stanislav Haluza, Nivnice, 47 let
Stanislav Štěpaník, Kroměříž, 91 let
Marie Urbanová, Kochavec, 81 let
Marie Hrubošová, Drslavice, 78 let
Božena Lesovská, Šardice, 89 let
Miloslav Pelcl, Česká Třebová, 87 let
Marie Sázelová, Uhřičice, 89 let
Jarmila Stančíková, Zubří, 94 let
Marie Miklíková, Domanín, 72 let
Ludmila Gazárková, Vnorovy, 54 let

Marie Hapalová, Želechovice nad Dřevnicí, 
89 let

Františka Chovancová, Valašské Příkazy, 83 let
František Krompolc, Lubina, 94 let
Marta Pecinová, Nezamyslice, 78 let
Alois Pavelka, Rouské, 73 let
Ludmila Vaculíková, Hradčany, 88 let
Antonie Motalová, Kroměříž, 76 let
Ludmila Suchánková, Jezernice, 83 let
Margita Skybová, Lípa, 85 let
Anna Roláková, Valašská Senice, 94 let
Josef Zvoníček, Štítná nad Vláří, 87 let
Františka Jančíková, Mysločovice, 82 let
Ludmila Malaníková, Želechovice nad Dřev-

nicí, 82 let
Hedvika Konečná, Uherský Ostroh, 88 let
Vlastimila Koplíková, Kostelec u Holešova, 83 letSnímek Jiří Koleček

Snímek František Ingr
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