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ARCIBISKUP ANTONÍN CYRIL STOJAN

Papež uznal heroické ctnosti arcibiskupa A. C. Stojana
Papež František 14. června 2016 schválil vydání dekretu o heroických ctnostech ně-

kdejšího olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.
Dekret vydala vatikánská Kongregace pro svatořečení, jejich vydání schvaluje papež. 

Uznání heroických ctností (tzn. uznání, že člověk žil křesťanské ctnosti v heroické míře) 
je dalším krokem v procesu blahořečení nej-
známějšího olomouckého arcibiskupa.

Antonín Cyril Stojan se narodil 22. květ-
na 1851. Kněžské svěcení přijal roku 1876. 
Krátce na to, jako kaplan ve farnosti Příbor, 
rozvinul své životní snahy o zvelebení Ve-
lehradu a rozkvět Svatého Hostýna. Roku 
1885 založil Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, 
jehož úkolem měla být práce a modlitba ve 
prospěch sjednocení Slovanů ve víře. Stal se 
také propagátorem vědeckých unionistických 
sjezdů na Velehradě, jejichž práci pro jednotu 
křesťanů vyzvedli později papežové Jan XXIII. 
i Pavel VI. K rozvoji obou myšlenek zařídil 
Stojan vydávání časopisu Apoštolát sv. Cyrila 
a Metoděje, jakož i vědeckých časopisů Litterae 
Slavorum teologicae a později Acta Academiae 
Velehradensis.

Roku 1895 založil Matici svatohostýnskou 
a věnoval se rozvoji poutí na Svatém Hostýně i stavebnímu rozvoji místa. Roku 1897 vstoupil 
na politické kolbiště jako poslanec rakouského sněmu a po vzniku Československa se stal 
senátorem Národního shromáždění. Neměl ovšem politické aspirace, pro kandidaturu 
se rozhodl kvůli péči o sociální otázky. Na pomoc potřebným bez rozdílu náboženského 
přesvědčení vykonal tolik intervencí, že si svou vysilující prací získal i obdiv nepřátel.

Po působeních ve Veřovicích, Svébohově a Dražovicích u Vyškova byl roku 1908 
jmenován nesídelním kanovníkem olomouckým a proboštem u sv. Mořice v Kroměříži.  
Po rezignaci kardinála Lva Skrbenského roku 1920 se stal kapitulním vikářem a 10. břez-
na 1921 byl jmenován arcibiskupem olomouckým. V čele olomoucké arcidiecéze však 
stál jen něco přes dva roky, neboť vyčerpán a úplně vysílen zemřel v pověsti svatosti 
29. září 1923. Pohřben je v Královské kapli na Velehradě. n Josef Pala



3LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 3 • 2016

NOVÉNA K PANNĚ MARII SVATOHOSTÝNSKÉ

U příležitosti Svatého roku milosrdenství připravila Jarmila Mothejzíková tuto útlou 
knížku modliteb, myšlenek a úvah. Autorka je docentkou anglického jazyka; angličtinu 
přednášela na vysokých školách v Brně a v Praze. Autorsky připravila několik učebnic 
a vedle metodiky výuky angličtiny je uznávanou překladatelkou. Jak v úvodu Novény 
objasňuje, tuto sbírku modliteb se modlila k Panně Marii Svatohostýnské a načerpala 
z nich zcela mimořádnou a mocnou duchovní posilu. Vedle nových textů použila i texty 
starobylé, které jsou na Svatém Hostýně stále živé, poutníkům známé a milé.

Novéna začíná citáty a modlitbami k Božímu milosrdenství. Pak následují texty vyjad-
řující úctu k Panně Marii, spoluúčastnici na díle vykoupení a spásy. Novéna má jednotnou 
stavbu pro všech devět dnů. Doplňují ji úryvky z Písma svatého a dalších duchovních děl. 

Publikaci opatřenou schválením generálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka vydalo  
Nakladatelství Martin Vaňourek v Mohelnici nákladem 5000 ks. Novéna bude jistě vlivnou 
duchovní podporou všem, kteří projdou svatohostýnskou bránou Božího milosrdenství 
před jejím uzavřením na konci letošního listopadu. n Pavel Malének

Arcibiskup Graubner: S úsilím o Stojanovo blahořečení 
jsme na správné cestě

Vydání dekretu o heroických ctnostech někdejšího olomouckého arcibiskupa Antoní-
na Cyrila Stojana, které schválil papež František, je podle současného arcibiskupa Jana 
Graubnera potvrzením dosavadních snah olomoucké arcidiecéze o Stojanovo blahořečení 
a výzvou k modlitbě.

„Z dekretu papeže Františka, kterým uznává hrdinské ctnosti Antonína Cyrila Stojana, 
mám velikou radost,“ svěřil se krátce po oznámení zprávy arcibiskup Graubner. Podobný 
krok se však podle něho dal očekávat: „Věděl jsem, že dobrozdání komise teologů bylo 
jednoznačné, a tak jsem čekal, že podobně to dopadne i v komisi kardinálů. Papežův 
dekret je potvrzením, že s úsilím o Stojanovo blahořečení jsme na správné cestě,“ dodal 
olomoucký arcibiskup.

Dalším krokem ke Stojanovu blahořečení je podle arcibiskupa Graubnera uznání 
zázraku na kandidátovu přímluvu. „Máme řadu hlášení o vyslyšení proseb, které věřící 
Stojanově přímluvě přisuzují. Zatím ale žádné není tak přesvědčivé, aby bylo možné zahájit 
proces, na jehož konci by papež zázrak uznal,“ vysvětlil arcibiskup Graubner.

Dekret o Stojanových ctnostech sám vnímá jako povzbuzení k modlitbám: „Ty budou 
výrazem lásky k nemocným, jimž chceme vyprosit uzdravení, projevem víry, která věří 
v Boží uzdravující moc a Stojanovu přímluvu, a povedou k prohloubení naší zbožnos-
ti – zvláště, když se budeme modlit společně v rodinách či společenstvích,“ připomíná 
olomoucký arcibiskup.  n Jiří Gračka
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DUCHOVNÍ SLOVO

Milí mariánští ctitelé, 
přátelé Svatého Hostýna!
Nastal podzim a my si znovu uvědo-

mujeme, jak rychle běží čas, zvláště když 
prožíváme něco tak mimořádného jako 
je Svatý rok milosrdenství. Zastavme se 
a zkusme se zamyslet nad tím, jak jsme vyu-
žili mimořádné nabídky tohoto času milosti. 
Našel jsem si čas, abych se zamyslel a po-
prosil, abych hlouběji pochopil nezměrné 
Boží milosrdenství vůči mně, vůči člověku 
a celému lidstvu?

Bůh v ráji přislíbenou nabídku záchra-
ny začal připravovat vyvolením Abraháma 
a přes praotce izrael-
ského národa, soudce, 
proroky a krále vedl svůj 
lid k dodržování smlou-
vy a připravoval ho na 
příchod slíbeného Me-
siáše. V plnosti času, po 
souhlasu Panny Marie, 
vstupuje Mesiáš do naší 
lidské skutečnosti, aby 
nám umožnil obnovit 
ztracené přátelství s Bo-
hem. Mesiáš však není 
jen moudrý a zbožný 
král, který povede národ 
k dodržování smlouvy 
a osvobodí Izrael z po-
dručí Římanů. Bůh 
Otec k nám posílá své-
ho Syna, který přijímá lidskou přirozenost 
a stává se jedním z nás, ve všem nám po-
dobným kromě hříchu. Bůh se tak úžasným 
způsobem přibližuje k člověku, mluví k nám 

lidskou řečí, aby nám přiblížil Boží pravdy, 
svým skrytým i veřejným životem nám uka-
zuje původní plán s člověkem a přitom snáší 
následky, které jsme my, lidé, vnesli do dějin 
hříchem – prvotním i hříchy osobními, a to 
jsou utrpení, bolest a smrt. Jak jsme ale my 
lidé na tento nezměrný projev Boží lásky 
a přízně odpověděli? Místo abychom upo-
slechli Ježíšovy výzvy k pokání a inspirovali 
se příkladem jeho života, tak jsme se, jako 
lidstvo, ve své většině, svými hříchy a nepo-
slušností Boží vůle zařadili do davu, který 
křičel: „Ukřižuj, ukřižuj ho!“ Na selhání 
lidstva, které se projevilo o Velkém pátku 

nespravedlivým odsouzením a popravou 
Božího Syna, máme svými hříchy všichni 
svůj podíl. Na největší Boží lásku, jsme my, 
lidé odpověděli největší lží, nespravedlností 

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec

Snímek Ivo Buráň
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a nakonec úkladnou a potupnou popravou 
Božího Syna za nepředstavitelného utrpení. 
Jak na tuto lidskou zlobu, která byla žádos-
tí o věčné zatracení, odpověděl Bůh? On 
všechnu tuto zlobu, kterou obsahuje hřích, 
a všechen trest, který bychom za 
to zasloužili, vzal ve svém Synu 
na sebe a nabízí nám místo 
trestu své přátelství. Bůh 
nás dokonce zve k účasti 
na svém Božském živo-
tě nejen v čase, ale i ve 
věčnosti a je ochoten 
nás přijmout k sobě 
jako své adoptované 
syny a dcery. Jak ne-
pochopitelná je Boží 
láska k člověku, jak 
nezměrné je Boží mi-
losrdenství, které touží 
zachránit z bloudícího 
lidstva všechny, kteří uvěří 
Boží lásce.

Jaká bude moje odpověď na Boží lásku 
projevenou v celém díle vykoupení? Budu 
před Bohem utíkat, dělat, že nevidím a ne-
slyším? Budu si nadále hrát na suveréna 
a tvářit se, že Boha nepotřebuji, že si sta-
čím sám? Budu se nadále snažit nalézt své 
štěstí jen v pozemských věcech, majetku, 
moci, slávě a rozkoších? Těmito postoji se 
vůči Bohu uzavírám a Bůh do krajnosti re-
spektuje lidskou svobodu. Kdo nechce být 
s Bohem, bude muset prožívat svou věčnost 
ve věčné samotě a zoufalství, úplně bez lásky 
s plným vědomím a výčitkou, že si to sám ve 
své pýše vybral, když odmítl nabídku Boží 
lásky a milosrdenství.

Snad nikdo, kdo má alespoň trochu 
soudnosti, si nezvolí cestu věčného zou-
falství, když se nám nabízí cesta věčného 

štěstí v plnosti života, lásky a pravdy ve 
společenství se všemi, kdo Boží lásce uvěřili.

Každý z nás stojí před rozhodnutím 
přijmout nebo odmítnout Ježíše Krista 
jako svého Pána a Spasitele. I každému 
z nás, podobně jako celníkovi Matoušovi, 

různými životními okolnostmi říká Ježíš: 
„Pojď za mnou!“

Prosme o milost, abychom 
jako on všeho nechali a vstali 

a šli za Ježíšem a snažili se svůj 
život zapojit do Božího plánu.  
Nebojme se vystavit naše nitro 
proměňující síle Božího milo-
srdenství a Boží lásky, zvláště 
ve svátosti smíření a svátosti 
eucharistie. Nechejme se po-

zvednout k účasti na plnosti 
Božího života, abychom takto 

obohaceni mohli pomáhat ke 
štěstí i našim bližním. Ještě máme 

čas nechat se obohatit duchovní-
mi dary Svatého roku milosrdenství.  

Můžeme získat odpuštění časných trestů 
pro sebe, ale také pro naše zemřelé, když 
si vykonáme pouť ke Svaté bráně.

Tuto pouť spojme s přijetím svátosti 
smíření a eucharistie při mši svaté, zamys-
leme se nad velikostí Božího milosrdenství 
a prosme o milost obrácení a zřekněme se 
jakékoli záliby ve hříchu. Svou víru ještě 
upevněme modlitbou Věřím v Boha. A pro-
jděme Svatou branou na znamení touhy 
po obnovení našeho života. Využijte čas 
mimořádné milosti!

Svaté brány budou uzavřeny v neděli 
13. listopadu 2016. Na Svatém Hostýně to 
bude po mši svaté v 11.15 hod.

Všem vám žehná a za modlitby děkuje

n P. Jiří Šolc, SJ
s komunitou jezuitů na Svatém Hostýně
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VOLBY SE BLÍŽÍ

Vážení čtenáři Listů svatohostýnských, členové Matice svatohostýnské!
Nebojte se, určitě nemám na mysli volby komunální nebo senátní. Žádná agitka tohoto 

druhu z mé strany v našem matičním tisku nehrozí.
Dne 1. května jsme na valné hromadě Matice svatohostýnské společně schválili nové 

stanovy MSH, tak jak to vyžaduje zákon o spolcích. Tyto stanovy byly následně potvrzeny 
u Krajského soudu v Brně a naše občanské sdružení se tímto změnilo rázem na spolek. 
Jsme, jak se někdy s hrdostí pyšníme, po Orlu druhou nejpočetnější křesťanskou organi-
zací u nás. Ta by však jenom tak, samovolně, existovat nemohla. Potřebujeme, a jsme za 
to rádi, že máme mezi sebou dostatek ochotných a obětavých spolupracovníků, kterými 
jste vy, důvěrníci MSH. Bez vás bychom existovat nemohli.

Dle našich schválených stanov je řídícím or-
gánem Matice svatohostýnské jedenáctičlenný 
výbor. Deset členů je voleno valnou hromadou, 
tedy vámi, a jednoho člena dosazuje do výboru 
MSH jeho protektor, tedy otec arcibiskup. Funkč-
ní období stávajícího výboru se pomalu blíží ke 
svému konci. První květnovou neděli v roce 2017, 
tedy 7. května, bude volen na valné hromadě nový 
výbor, jehož funkční období bude pět let. Aby 
mohly vůbec volby proběhnout, je potřebné, aby 
bylo koho volit. Někteří dlouholetí členové našeho 
výboru již dopředu „vyhrožují“, že kandidovat v 
příštím roce nebudou. Může se taky stát, že ab-
dikuje výbor celý. Určitě by nebylo dobré ani to, 
aby funkce ve výboru byla „doživotní“.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
vyzývám vás, důvěrníky, najděte odvahu kandi-
dovat do výboru Matice svatohostýnské, případně 
oslovte ve svém okolí lidi obětavé, ochotné zapojit 
se aktivně do práce ve výboru. Kandidovat může 
každý člen MSH starší 18 let. Podmínkou pro 
zvolení je členství v MSH minimálně jeden rok. 
K tomu je nutné dobrozdání duchovního správce 
farnosti, ze které nový kandidát přichází. Byli 

bychom rádi, kdyby se vaše přihlášky objevily na Svatém Hostýně do konce tohoto kalen-
dářního roku. Vyzývám vás, ctitele Panny Marie Svatohostýnské, kandidujte do výboru 
Matice svatohostýnské. Volby se blíží…  n Lubomír Vývoda

předseda MSH

Reliéf Panny Marie Svatohostýnské
na kříži v Loukově
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SETKÁNÍ SCHÓL

Druhé setkání moravských schól se uskutečnilo 18. května 2016 na Svatém Hostýně. 
Mši svatou sloužili P. Jiří Šolc a P. Stanislav Zatloukal. Doprovázeli ji mladí zpěváci. Oběd 
pro účinkující byl připraven v restauraci Ovčárna za podpory Matice svatohostýnské 
a duchovní správy na Svatém Hostýně. Toto setkání v široké křesťanské rodině má pod-
poru a počítáme s ním i v budoucnosti a doufáme v duchovní užitek zpěváků i poutníků 
a posluchačů.

Z a  k r á s n é h o 
počasí zazpívalo 
v amfiteátru Pan-
ny Marie Svato-
hostýnské osmde-
sát zpěváků z řad 
našich mladých. 
Na setkání přijela 
schóla z Franco-
vy Lhoty, Velkých 
Karlovic, Boršic 
a Žarošic. Celé setkání organizoval Pavel Vlček z Valašských Klobouk a vedoucí těchto 
schól. Bez jejich snahy by Svatý Hostýn přišel o opravdu pěkný zážitek. Přibližně za dvě 
hodiny schóly předvedly, co se během roku naučily. Na závěr bylo uděleno všem požeh-
nání rektorem baziliky P. Šolcem, P. Zatloukalem a P. Kršákem.

Vedoucím organizáto-
rem celé akce byl zvolen 
Pavel Vlček. Zástupci 
nadace mu symbolic-
ky předali úkol orga-
nizovat setkání schól. 
V minulosti se setkávaly 
schóly devatenáctkrát 
v Brumově, ale bylo roz-
hodnuto, že se dvacáté 
a následující setkání 
budou konat na Svatém 

Hostýně. Garantem setkání je rektor P. Jiří Šolc, který je autorem výzvy “Zpívejme Panně 
Marii a jejím dětem“. Věříme, že jako nové zvony ve věžích baziliky, tak i tóny mladých 
schól budou šířit ozvěnu z našeho poutního místa.

Přijďte se podívat a poslechnout si moravské schóly v sobotu 17. června 2017.
Možnost kontaktu přihlášek na e ‑mail: p. luppino@seznam.cz n Josef Kliš
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KONCERT BAROKNÍ HUDBY NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Letošní koncert Letní školy barokní hudby (LŠBH) představil jedno z nejznámějších 
děl světové barokní hudební literatury Bachovy Janovy pašije. Ve svatohostýnské bazili-
ce se v předvečer hlavní pouti představili účastníci a lektoři LŠBH, která se v posledních 
letech koná v Holešově.

Úvod koncertu tvořilo vystoupení vítězů interní interpretační soutěže LŠBH. Ba-
sista Václav Karel Jeřábek přednesl árii z opery G. F. Händla Orlando. Z bohaté tvorby  
A. Vivaldiho pak Eva Telepčáková a Miroslav Maňoušek přednesli část Dvojkoncertu pro 
housle a varhany d moll. Vítězem soutěže se stal Alexander Botoš, který se představil jako 
sólista v Perroniho koncertu d moll pro violoncello a orchestr.

Po tomto úvodu v krátké promluvě rektor baziliky P. Jiří Šolc propojil známý pašijový 
text a Bachův hudební odkaz a zdůraznil jejich poslání dnešní době. Potom již baziliku 
naplnily úvodní velebné tóny Bachovy hudby. Janovy pašije umělci nepatrně zkrátili. I tak 
celé dílo musí být rozděleno do dvou nestejně dlouhých částí. Janovy pašije vyžadují menší 
orchestr, ale větší sbor, na nějž je však kladen velký důraz. Oč méně je akustika baziliky 
nakloněna sólistům, o to více vyhovuje velkému oratornímu obsazení, především sboru. 
Obsahem Bachových Janových pašijí jsou známé okolnosti Kristova umučení a s tím spo-
jené další události, tak jak je známe z biblických textů. V Bachově pojetí jsou tyto texty 
prokládány citově zabarvenými áriemi. Vystupují v nich Evangelista – vypravěč, Ježíš 
Kristus, Pilát a několik dalších postav. Obsáhlý text Bachova veledíla posluchači sledo-
vali díky dramatické hudební složce a především výkonu sólistů se zaujetím a úžasem. 
Především tenorista Jakub Kubín jako Evangelista, Jiří Miroslav Procházka a Václav Je-
řábek udivovali svojí hlasovou a intonační jistotou a dramatickým přednesem. Ani ostatní 
sólisté se neztratili v náročném předivu Bachovy hudby, ale zmínění sólisté vynikli do té 
míry, že ostatní trochu upozadili.

Sbor, na němž leželo obrovské hudební a výrazové břemeno, připravila sbormistryně 
Tereza Válková velmi zodpovědně a dobře. 

Celé provedení řídil Roman Válek s jistotou a přehledem a dokázal uhlídat souhru pě-
veckého i instrumentálního souboru. Jeho nadhled a jistota přenášené do souboru přispí-
vají k celkové pohodě účinkujících a spolehlivě přenášejí umělecký výkon na posluchače. 
Orchestr složený z posluchačů i lektorů LŠBH připravil a zejména v první, sólistické části 
vedl příjemný člověk a vynikající houslista prof. Peter Zajíček.

Cítím milou povinnost poděkovat všem účinkujícím a organizátorům. Musím však také 
poděkovat duchovní správě na Svatém Hostýně, především P. Jiřímu Šolcovi, bez jehož 
zájmu a vstřícnosti by tyto koncerty, dnes již tradiční, nebylo možno konat. A konečně 
děkuji všem bezejmenným pomocníkům z řad veřejnosti a bohoslovců za výjimečnou 
pomoc při úklidu baziliky. Veškeré úsilí všech zúčastněných bylo směrováno k jednomu 
společnému cíli – k větší cti a slávě Boha a Panny Marie Svatohostýnské.

n Pavel Malének
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ZA POUTÍ PEDAGOGŮ A POUTÍ RODIN

Ke každoročnímu koloritu poutí na Svatém Hostýně patří v závěru prázdnin už tra-
dičně pouť pedagogů a vychovatelů a poslední srpnový víkend pak pouť rodin. Obě poutě 
začínaly vždy bohoslužbou s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Připomněl 
zodpovědnost jak pedagogů, tak rodičů vést děti a mládež ve škole i v rodinách. Děti ve 

školách ke křesťanským hodnotám, které 
jsou nadčasové. A děti v rodinách vést ke 
křesťanskému životu. Po skončení mše 
svaté následovaly přednášky v Jurkovi-
čově sále.

K pedagogům promluvil 20. srpna 
profesor Maxmilián Kašparů o výchově 
v dnešní společnosti. Uvedl různé přípa-
dy ze své bohaté praxe a také dal přítom-
ným určitý návod – recept, jak z těchto 
obtížných situací nalézt východisko. Pro-
fesor Kašparů posluchače natolik zaujal, 

že na jejich přání byl požádán o pokračování této přednášky. V závěru přislíbil, že se do 
roka a do dne můžeme na Svatém Hostýně opět setkat. Celou homilii otce arcibiskupa, 
jakož i přednášku profesora Kašparů si mohou ti, kdo se na Svatý Hostýn nedostali, po-
slechnout ze záznamu (www.hostyn.cz).

V sobotu 27. srpna promluvil na 
přednášce k rodičům a prarodičům otec 
arcibiskup Jan k Svatému roku milosr-
denství. Objasnil, jak toto prokazovat ve 
vztahu mezi generacemi. Zamýšlel se nad 
pojmy milosrdenství, spravedlnost a lás-
ka v pojetí papeže Benedikta XVI. Také 
odpověděl na dotazy rodičů a prarodičů.

Bohatý program poutě rodin zahrno-
val mimo jiné putování po stanovištích, 
která zachycovala skutky ať tělesného, 
tak i duchovního milosrdenství. Zde děti prokazovaly znalosti a dovednosti, zábavnou 
formou si procvičily to, co je náplní Svatého roku milosrdenství. Vrcholem odpoledne 
bylo putování rodin ke Svaté bráně.

Velký dík patří pedagogům, arcidiecéznímu Centru pro rodinu a duchovní správě na 
Svatém Hostýně za uspořádání těchto poutí. Věříme, že se za rok zase i s dalšími členy 
Matice svatohostýnské na těchto slavnostech, kterými vrcholí čas prázdnin a dovolených, 
setkáme.  n Zdeňka Jančíková

Snímky Ivo Buráň

Profesor Maxmilián Kašparů při přednášce
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

 17. června 2016
– Připomínky k návrhu řešení dopravní obslužnosti vrcholu Svatého Hostýna
– Další postup řešení připomínek k obnově stánku u poutního domu č. 1
– Stav údržby poutní stezky Svatý Hostýn – Velehrad
– Smlouva na získání finanční podpory na řešení zeleně a stromů na vrcholu Svatého 

Hostýna
– Řešení bezbariérového přístupu do kaple sv. Josefa
– Návrh na řešení dalšího rozvoje Svatého Hostýna ve spolupráci fakultou architektury 

VUT Brno

 8. července 2016
– Rozšíření projektu dopravní obslužnosti vrcholu Svatého Hostýna o doplnění WC  

a informačního centra u stanoviště autobusů
– Zápis Matice svatohostýnské do rejstříku spolků – proveden
– Výsledek kontroly provedené údržby poutní stezky Svatý Hostýn – Velehrad
– Aktualizace Jednacího řádu výboru MSH – schváleno

 12. srpna 2016
– Odsouhlasen postup při odkupu 3 stánků; pokračovat v jednání
– Návrh na propojení poutního domu č. 3 s ambitem u baziliky – technicky obtížně rea-

lizovatelné, nesouhlas duchovní správy
– Řešení bezpečného vstupu do obchodu devocionálií
– Příprava setkání s důvěrníky při pouti členů Matice svatohostýnské

 9. září 2016
– Jednání se zástupcem stánkařů – požadavek příjezdu ke stánkům auty – zamítnuto
– Schváleno zpracování dodatku k projektu dopravní obslužnosti (WC a informační 

centrum u točny autobusů)
– Schválen rozsah obnovy stromů na vrcholu Svatého Hostýna pro žádost o dotaci
– Návrh na využití dešťových vod (jejich zachycení v samostatné jímce a použití pro WC)
– Návrh na zachytávání přepadu vody u Vodní kaple s následným přečerpáváním do vo-

dojemu
– Odsouhlaseno nadstřešení vstupu do poutního domu č. 3 (u výtahu)

n Václav Lednický
zapisovatel MSH
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POUŤ POLITICKÝCH VĚZŇŮ

Dvacátá čtvrtá muklovská pouť se konala v sobotu 3. září 2016 na Svatém Hostýně. 
Hlavním cílem této tradiční pouti je připomenout bezpráví napáchané předchozím to-
talitním režimem na našich elitách zejména v padesátých a šedesátých letech minulého 
století. Těch, kteří tuto období prožili v lágrech, neustále ubývá, a je to vidět i na jejich 
přítomnosti na této pouti.

Hlavním celebrantem mše 
svaté byl kardinál Dominik 
Duka, primas český. Společně 
s ním byli u oltáře P. Michal Jo-
sef Pojezdný, opat strahovský, 
a P. Jiří Šolc, rektor baziliky na 
Svatém Hostýně. Homilii za-
měřenou ke stavu dnešní spo-
lečnosti přednesl otec kardinál.

Po mši svaté se přítomní ve 
slavnostním průvodu s věnci 
nesenými vojáky přesunuli 
k památníku třetího odboje 
vedle lesního hřbitova. Tam 
byl před polednem zahájen pietní akt spojený s kladením věnců a kytic k památníku.  
Moderátorem byl Leo Žídek, místopředseda KPV ČR. Hudebním doprovodem byla Vo-
jenská armádní hudba z Olomouce a čestnou stráž konali vojáci Posádkového velitelství 
Praha. Postupně promluvilo šest řečníků, kteří přednesli zdravice a zastupovali Posla-

neckou sněmovnu, Sokol, 
občanské sdružení Paměť, 
KPV Slovenské republiky 
a církev. Na závěr pietního 
aktu zahrála armádní hud-
ba státní hymny Slovenské 
a České republiky.

Pak se pro pozvané ko-
nala beseda v Jurkovičově 
sále. Hlavními pořadateli  
muklovské pouti na Svatém 
Hostýně byla Konfederace 
politických vězňů ČR spo-
lečně s Kanceláří prezidenta 
republiky. n Ivo BuráňSnímky Ivo Buráň
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OBJEVNÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE O SVATOHOSTÝNSKÉM PERIODIKU

Diplomové práce absolventů vysokých škol mají prokázat jejich schopnost zpracovat 
samostatně dané téma, vyhledat a použít prameny a vyjádřit k danému tématu svůj názor. 
Kvalita těchto prací bývá různá, jejich úroveň závisí na obtížnosti tématu, schopnostech 
a úsilí autora, dostupnosti materiálů a mnoha dalších okolnostech.

Před letošními prázdninami se mně dostala do rukou diplomová práce Mgr. Alžběty 
Vejrostové. Dnes již absolventka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně je 
Bystřičanka. Je potěšitelné, že svoji práci zaměřila na náš region. Nazvala ji „K větší slávě 
Panny Marie Hostýnské“. Podtitul „Vývoj Hlasů svatohostýnských v letech 1905–1948“ 
jednoznačně vymezuje téma celé práce.

Autorka postupovala ve své práci od obecného ke konkrétnímu. Po nezbytném odbor-
ném úvodu a historickém exkurzu si všímá vývoje tištěných médií v první polovině 20. 

století v širších sociálních, legislativních a technic-
kých souvislostech. Dále sleduje vývoj katolického 
tisku na Moravě a působení Tovaryšstva Ježíšova 
v českých zemích, na Svatém Hostýně a redaktorské 
zapojení jeho členů do katolického tisku.

Poté Mgr. A. Vejrostová objasňuje jednotlivé 
metody použité pro zpracování vytčeného úkolu. 
Tato odborná, ale zároveň objevná a zajímavá část 
tvoří přechod k hlavnímu tématu práce. A nutno 
přiznat, že tato část je pro zájemce o regionální 
historii nejpoutavější. Vždyť se jedná o první zpra-
cování historie jednoho z nejdéle vycházejících ka-
tolických periodik. Na téměř 60 stranách je popsán 
vznik, historie vydávání, technické, ekonomické 
a názorové okolnosti ovlivňující podobu, obsah 
a strukturu časopisu.

Celé období od vzniku Hlasů svatohostýnských 
až po jejich zánik v roce 1948 traktuje diplomantka 
do šesti kapitol. Nejobsáhlejší je kapitola mapující 

časopis v prvním roce jeho vydávání. Popisuje v něm založení, ekonomiku, tisk a distribuci, 
zvláštní pozornost je věnována distribuci časopisu do Ameriky. V této kapitole, ostatně 
jako ve všech následujících, popisuje autorka činnost redakce, stálých i externích auto-
rů, konstatuje a kriticky hodnotí strukturu a obsah periodika a všímá si formy a grafiky 
Hlasů svatohostýnských.

Po této kapitole následuje popis období mezi lety 1906 až 1914, kdy Hlasy svatohostýn-
ské vycházely jako lidový katolický měsíčník. Následující kapitola „Hlasy svatohostýnské 
a první světová válka“ reflektuje období nelehké pro redakci a čtenáře. Období 1921 až 
1936 nazývá autorka „Dlouhým desetiletím“. Redakce se v tomto období snažila obsaho-
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vě rozšířit Hlasy 
svatohostýnské 
a hledala cestu 
jak zvýšit po-
čty abonentů. 
Předposlední 
část diplomové 
práce věnovala 
A. Vejrostová období postupného zhoršování politické situace v evropském prostoru. 
Nazvala ji „Konec éry“, byť po skončení druhé světové války Hlasy svatohostýnské opět 
začaly vycházet. Obnovení časopisu v roce 1946 nemělo mít dlouhého trvání. Proto nese 
poslední kapitola diplomové práce název „Epilog“. Prosincovým číslem v roce 1948 Hlasy 
svatohostýnské zanikly. Jejich pokračovatelem se staly po více než padesáti letech Listy 
svatohostýnské vycházející však jako čtvrtletník.

Absolventská práce Alžběty Vejrostové je psána velmi čtivě. Autorka doplňuje texty 
citacemi z Hlasů svatohostýnských, aby své soudy a tvrzení podložila autentickým vy-
jádřením autorským či redakčním. Z celé práce vyniká zodpovědná příprava a studium 
pramenů, literatury a dalších zdrojů, jimiž je práce doplněna. Za zmínku stojí také dopro-
vodné informace, jako jsou seznam literatury, pramenů, věcný rejstřík a řada vyobrazení 
vzhledu Hlasů svatohostýnských, jimiž je dokumentován grafický vývoj časopisu. Ocenit 
je třeba i skutečnost, že autorka pročetla všechny ročníky Hlasů svatohostýnských. Ori-
entace v textech a schopnost analýzy, třídění a jejich srovnání dělá z této výtečné diplo-
mové práce především důležitý doklad o vývoji svébytného a ojedinělého časopisu, jehož 
vývoj a význam pomalu upadal v zapomnění. Diplomová práce Mgr. Alžběty Vejrostové 
je cenná už tím, že tuto problematiku důkladně analyzovala a zachovala tím další stopu 
v historii regionální, ale i moravské žurnalistiky. I v tom je tato práce objevná, ojedinělá 
a zaslouží si naše uznání. Práce bude uložena v bystřickém městském muzeu, a bude tedy 
k dispozici případným zájemcům o historii církevních periodik. n Pavel Malének

BUDE VÁS ZAJÍMAT

V zimním období (od 17. října 2016 do 23. dubna 2017) 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 2016 do 31. března 2017) 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.



14 LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 3 • 2016

ZEMŘEL JEZUITSKÝ FILOZOF KAREL ŘÍHA

Ve věku 93 let zemřel 13. června 2016 docent PhDr. P. Karel Říha, SJ, dlouholetý vy-
učující na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kněz 
žijící na odpočinku na Svatém Hostýně.

P. Karel Říha se narodil 11. května 1923 v Radkově, okres Žďár nad Sázavou. Jako 
dvacetiletý vstoupil do brněnského kněžského semináře, odkud byl v roce 1945 poslán na 
studia do Říma. O rok později vstoupil na Velehradě do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova 
a po složení prvních slibů v roce 1948 odešel studovat filozofii do Děčína. Zde byl spolu 
s ostatními jezuity v dubnu 1950 zatčen a do roku 1952 internován v Bohosudově, Oseku 
u Duchcova a Hejnicích. Poté dva roky pracoval jako dělník ve Veselí nad Lužnicí a v roce 
1954 se vrátil do rodného Radkova, kde pracoval v zemědělství. V roce 1959 odešel do 
Brna, kde až do roku 1968 pracoval jako stavební dělník. Mezitím si tajně dodělával filo-
zofická a teologická studia a 28. srpna 1967 přijal v Görlitzu z rukou biskupa Gerharda 
Schaffrana tajně jáhenské a den nato i kněžské svěcení.

V době Pražského jara 1968 byl řeholními představenými poslán na teologickou fa-
kultu do Innsbrucku k doplnění teologických studií. V roce 1972 zde dosáhl doktorátu 
z filozofie. Mezitím v roce 1969 zahájil v Innsbrucku třetí probaci a 6. listopadu 1972 složil 
slavné sliby. Pak se věnoval pastorační činnosti na různých místech Rakouska. Pobýval 
v řeholních domech v Innsbrucku, ve Vídni a Steyeru. Deset let (1979–1989) působil 
v římské koleji Nepomucenum a spolupracoval s českou sekcí Vatikánského rozhlasu.

Po návratu z exilu do vlasti v roce 1990 vedl na Cyrilometodějské (bohoslovecké) 
teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Katedru filozofie a patrologie. Před-
nášel dějiny filozofie a ze systematické filozofie pak úvod do filozofie, formální logiku, 
noetiku, ontologii a kosmologii, ale také psychologii. Roku 1997 se habilitoval na Filo-
zofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájením práce „Identita a relevance. 
Pokus o vzájemné uzásadnění ontologie a etiky“. Docentem pro obor dějiny filozofie byl 
jmenován dne 12. listopadu 1997. Roku 2001 byl emeritován. O rok později odešel na 
Svatý Hostýn, kde se věnoval spisovatelské činnosti a až do konce života vypomáhal jako 
zpovědník v bazilice.

V důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu byl v květnu 2016 hospitalizován v ne-
mocnici v Kroměříži. Poté se zotavoval u Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, kde 
také zemřel.

Poslední rozloučení se zesnulým se uskutečnilo 17. června 2016 při mši svaté, kterou 
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně celebroval olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner spolu se svým světícím biskupem Mons. Josefem Hrdličkou a dalšími 
asi čtyřiceti kněžími. Po zádušní mši bylo tělo zesnulého uloženo do hrobu na místním 
lesním hřbitově.  n Josef Pala
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DVĚ VZPOMÍNKY NA P. KARLA ŘÍHU

S velkou bolestí v srdci jsem se dozvěděla zprávu o při-
putování mého profesora teologie do nebeských bran. 
S dovolením mi dovolte aspoň pár vzpomínek a poděkování.

P. Říha byl výjimečný člověk. Měla jsem to štěstí, že na 
Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci mne právě 
on vyučoval filozofii. Nikdy nezapomenu na to, jak již vždy 
první čekal na studenty, s jakou oddaností Bohu dokázal 
trpělivé vysvětlovat filozofické teze.

Vždy 1. května jsme přijížděli za P. Říhou na Svatý 
Hostýn. Obdivovala jsem jeho vitalitu, vždy pohostinnost 
a jeho sílu v jeho věku stále sloužit jak ve zpovědnici, tak 
také pravidelné mše svaté. Byl to houževnatý muž, díky 
kterému jsem si filozofii zamilovala.

Jeho dílo „Nedokončené pohádky“ jsou psány s takovou bystrostí a důvtipem, že jsem 
se těšila na další pokračování… Již marně. n Dr. med. Marie Kořenková

Oberägeri, Švýcarsko

V jedné z homilií P. Karel Říha pronesl tato slova: „Tři věci, které nám tady zbyly 
z ráje – třpyt hvězd, něha květů a nevinnost v dětských očích.“

Utkvěla mi v paměti. Otec Karel Říha mi tenkrát daroval to, co jezuité nikdy nezůstá-
vají dlužni – duchovní vhled a pravdivost. Ano, takto vidím jezuity dodnes, snad i díky 
otci Říhovi mám řád jezuitů ve 
velké úctě a Tovaryšů Ježíšových 
si nesmírně vážím.

Měla jsem to štěstí se s otcem 
Karlem osobně setkat, což se mi 
za celou dlouhou dobu, kdy na 
Svatý Hostýn jezdím, nepoda-
řilo. Bylo to v zimě po modlitbě 
svatého růžence v bazilice. Byla 
už tma, okolí osvětlovaly jen lam-
py před bazilikou. Otec Říha byl 
asi na večerní procházce jako já. 
Jen jsme se tiše pozdravili. Toto 
setkání bylo stejně nenápadné a zároveň výjimečné jako on sám. Kdybych měla tenkrát 
odvahu, řekla bych mu, že přidávám k oněm třem věcem z ráje ještě tu jednu – jemnost 
nenápadných setkání.  n Mgr. Jana Sniehottová

Hukvaldy

P. Karel Říha

                                  Pohřeb P. Karla Říhy       Snímek Petr Janek
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KVĚTEN 2016
21. 5. • Poutníci z Tvrdonic, Kostic, Lanžhota 

a Břeclavi • poutníci z Vyškova s dětmi, kte-
ré poprvé přistoupily ke svatému přijímání

22. 5. • Pěší poutníci z Ostravy-Třebovic • pout-
níci z farnosti Prakšice

23. 5. • Pouť farnosti Bílovice s prvokomuni-
kanty

24. 5. • Charitní pouť ze Zlína • poutníci z Pozořic 
• autobus poutníků ze Spytihněvi • poutníci 
z farnosti Bánov • poutníci ze Stojanova 
gymnázia na Velehradě

25. 5. • Poutníci z farnosti Ostrava-Pustkovec
26. 5. • Poutníci z Domova Panny Marie Krá-

lovny z Choryně
27. 5. • Poděkování Matce Boží za ochranu na-

šeho města v Záporožské oblasti v Ukrajině 
před válkou (otec Peter Krenický, misionář 
Melitopol, Ukrajina)

28. 5. • Poutníci z Nahošovic • pouť dětí z Ku-
novic (farnost Loučka)

30. 5. • P. Jan Bleša, farář z Kelče, se spole-
čenstvím maminek s dětmi z centra Slůně

31. 5. • Padesát důchodců ze Slušovic • dva 
autobusy poutníku ze Zábřehu

ČERVEN 2016
3. 6. • Pouť postižených ze Slovenska (Spiš, 

Žilina, Bratislava, Piešťany)
4. 6. • Pouť farnosti Velký Týnec • poutníci z Ol-

šan u Prostějova • poutní zájezd z Ostrožské 
Nové Vsi • poutníci z Moravského Písku • 
společná pouť žáků a žákyň Dona Boska

6. 6. • Pouť Charity Vsetín
7. 6. • Pouť 190 kněží olomoucké arcidiecéze 

za vlastní posvěcení s arcibiskupem Janem 
Graubnerem

9. 6. • Pouť 46 dětí z náboženství z farnosti 
Čejkovice

11. 6. • Společná pouť farností Rokytnice u Pře-
rova, Brodek u Přerova a Citov u Přerova • 
pouť dětí po prvním svatém přijímání z far-
nosti Hošťálková • pouť prvokomunikantů 
z farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně • pouť 
mladých a mladých rodin děkanátu Kyjov 
ke Svaté bráně

12. 6. • Pouť z farnosti Nedašov • poutníci 
z Bohuslavic nad Vláří • farní pouť z Kelče 
• děkovná pouť dětí a jejich rodičů po prv-
ním svatém přijímání z farností Vizovice 
a Bratřejov

14. 6. • Tři autobusy poutníků z farnosti Hroz-
nová Lhota • pouť starších a nemocných 
farníků (dva autobusy) z Veselí nad Moravou

15. 6. • Pouť dětí z náboženství z farností Konice 
a Suchdol u Prostějova

16. 6. • Děti a rodiče ze Zašové a Veselé (první 
svaté přijímání) • pouť stovky méně mobil-
ních farníků z děkanátu Holešov

17. 6. • Pouť prvokomunikantů a jejich rodičů 
z farnosti Nové Veselí

18. 6. • Poutníci ze Starého Jičína a Bernartic 
nad Odrou • poutníci z farnosti Velká Polom 
• poutníci z Bludova • poutníci z Morkovic 
• poutníci ze Slavičína

19. 6. • Poutníci z Frenštátu pod Radhoštěm 
a Trojanovic

22. 6. • Prvokomunikanti z Prostějova • pade-
sát poutníků z Moravské Ostravy • autobus 
poutníků z Mutěnic

23. 6. • Autobus poutníků z Vracova
25. 6. • Poutníci z Prostějova • poutníci z Fry-

čovic • poutníci z farnosti Lukov • poutníci 
z farnosti Domaslavice
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3. 8. • Poutníci z farnosti Boskovice a okolí
4. 8. • Poutníci z farnosti Březnice • poutníci 

z Újezdce u Luhačovic
6. 8. • Poutníci z Bratřejova • poutníci z Milotic 

a Lipova • pouť myslivců z Podhradní Lhoty
8. 8. • Poutníci z Čeladné
9. 8. • Poutníci z Hati, Darkovic a Hlučína
11. 8. • Pouť z Nezamyslic, Tištína a Dobromilic
12. 8. • Pouť z Chropyně
13. 8. • Pouť z Dubu nad Moravou • pouť z Mi-

lonic • autobus poutníků z Tovačova
14. 8. • Hlavní pouť s biskupem Josefem Hrd-

ličkou z Olomouce • poutníci z Pohořelic
15. 8. • Autobus poutníků z Tvarožné Lhoty • 

autobus poutníků z Příboru
18. 8. • Padesátka účastníků exercicií s českobu-

dějovickým pomocným biskupem Pavlem 
Posádem

20. 8. • Poutníci ze Soběchleb a Blazic
21. 8. • Tradiční orelská pouť • poprvé s eme-

ritním biskupem plzeňským Františkem 
Radkovským

22. 8. • Tři autobusy poutníků z farnosti Koz-
lovice

23. 8. • Dva autobusy poutníků z Vlkoše u Pře-
rova, Žalkovic, Bochoře a Říkovic

24. 8. • Pouť vychovatelů Arcibiskupského 
gymnázia Kroměříž

25. 8. • Poutníci z Hulína, Pravčic a Záhlinic
26. 8. • Pouť učitelů a zaměstnanců Církevní 

základní školy z Veselí nad Moravou
27. 8. • Farní pouť z Ratají u Kroměříže • pout-

níci ze Štípy a Hvozdné

ZÁŘÍ 2016
3. 9. • Muklovská pouť s kardinálem Dominikem 

Dukou z Prahy • pouť Charit s olomouckým 
arcibiskupem Janem Graubnerem • pouť 
farnosti Štítná nad Vláří

4. 9. • Pouť členů Matice svatohostýnské s ar-
cibiskupem Janem Graubnerem

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

26. 6. • Poutníci ze Žeranovic a okolí
27. 6. • Pouť dětí z náboženství ze Slavkova 

u Brna • pouť dětí z náboženství ze Všechovic

ČERVENEC 2016
1. 7. • Pouť rodičů s dětmi z Moravské Třebové
2. 7. • Farní pouť z Hradce nad Moravicí • pout-

níci ze Zahnašovic • poutníci z Pohořelic • 
autobus poutníků z Vacenovic

3. 7. • Poutníci ze Smržic
4. 7. • Pouť salesiánů ze Žiliny
7. 7. • Pouť ze slušovické farnosti
8. 7. • Mariapoli 2016 s arcibiskupem Janem 

Graubnerem • pouť farností Spálov a Do-
bešov

9. 7. • Poutníci z Vítkova, Větřkovic a Štítné • 
poutníci ze Všeminy

10. 7. • Dva autobusy poutníků z Hněvotína, Sla-
tinic, Těšetic, Drahanovic a Senice na Hané

11. 7. • Dva autobusy poutníků z Vlachovic 
a Újezdu

12. 7. • Dva autobusy poutníků z Halenkova
16. 7. • Dva autobusy poutníků z Uherského 

Hradiště, Mařatic a Starého Města • dva 
autobusy poutníků z Trnavy a Podkopné 
Lhoty • poutníci z Nového Jičína, Šenova 
a Kunína • poutníci z Horního Štěpánova

19. 7. • Poutníci z Buchlovic a Zlechova
21. 7. • Poutníci z Kunovic, Střílek, Cetechovic 

a Chvalnova
22. 7. • Tři autobusy poutníků z Nivnice a Ko-

rytné
23. 7. • Poutníci z celé České republiky putující 

pod organizací Orel Uherský Brod z Prahy 
do Krakova na setkání mládeže se Sva-
tým otcem Františkem • autobus poutníků 
z Bohumína

26. 7. • Dva autobusy poutníků z Kostelan nad 
Moravou a Nedakonic

27. 7. • Poutníci z Velké nad Veličkou a Kuželova
30. 7. • Poutníci z Hukvald, Rychaltic

SRPEN 2016
2. 8. • Poutníci ze Zubří a Vidče
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NAŠE PODĚKOVÁNÍ

Poděkování Mons. Janu Peňázovi
Jedno nepravdivé přísloví říká, že dobré věci se pochválí samy. Napadá mne, když 

jsem si na internetových stránkách prohlížel fotografie 
z již devátého ročníku putování na Velehrad ze Svatého 
Hostýna. Koná se vždy začátkem července na úvod cyri-
lometodějských slavností. I letos putovala více než stovka 
poutníků, kteří se cestou modlili a rozjímali.

Hlavní postavou ve všech ročnících je zcela jistě Mons. 
Jan Peňáz, farář z farnosti Křtiny (na snímku vlevo). 
Spolupracovali jsme s ním již při vytvoření poutní trasy 
a každoročně je tento kněz zároveň jakýmsi duchovním 
vůdcem všech poutníků. Na tom všem je vidět, že nestačí 
budovat pouze hmotné věci (poutní trasy), ale mnohem 
důležitější je dávat těmto hmotným věcem smysl (konat 
poutě), aby sloužily dobru.

Tuto myšlenku by možná bylo dobré používat vždy 
na začátku budování nejrůznějších velkých projektů, 

které v církvi plánujeme. Tedy že nejde o samotný hmotný cíl našeho snažení, ale hlavně 
o výsledky v duchovní rovině, zda ta či ona věc prospěje naší spáse.

Děkuji Mons. Janu Peňázovi za úsilí a obětavost, které každoročně již devět let věnuje 
poutní stezce Svatý Hostýn – Velehrad.  n Aleš Dufek

Poděkování za úklid a údržbu na Svatém Hostýně
Jménem vedení Matice svatohostýnské vyslovuji velké poděkování všem, kteří ve 

svém volném čase pravidelně vypomáhají při údržbě a úklidu venkovních prostor na 
vrcholu Svatého Hostýna. Poděkování za 
letošní pomoc patří zejména žákům, paní 
ředitelce Mgr. Jaroslavě Bezděkové a učite-
lům z praktické a speciální školy z Bystřice 
pod Hostýnem pod vedením Mgr. Dagmar 
Mičíkové, Mgr. Jiřiny Novákové a Mgr. Jana 
Macha, dále farníkům z Francovy Lhoty, Bru-
mova‑Bylnice a Lidečka, dále jednotlivcům, 
zejména panu Tkadlecovi, panu Ovesnému 
s rodinou a přáteli, panu Klišovi z Franco-
vy Lhoty, paní Mikuláškové z Chvalčova, panu Mgr. Slintákovi, panu Kolískovi a panu  
Cimalovi z Vlčnova. Ještě jednou děkuji všem a vyprošuji u Panny Marie Svatohostýnské 
ochranu a požehnání. Těšíme se opět na spolupráci v příštím roce. n Dagmar Fojtů

vedoucí hospodářské správy MSH

Snímek Ladislav Kozubík

Snímek Dagmar Fojtů
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Ludmila Velešíková, Majetín, 99 let
Zdenka Nezvalová, Uničov, 81 let
Vlasta Vyvlečková, Hvozdná, 89 let
Marie Ingrová, Vacenovice, 89 let
Marie Menšíková, Prostějov, 89 let
Bohumil Servus, Prostějov, 87 let
Františka Jurásková, Březová, 83 let
Pavla Hažmuková, Brno, 87 let
Marie Juřenová, Střílky, 80 let
Marie Cíchová, Komárno, 79 let
Marie Habigerová, Zábřeh, 80 let
Štěpán Holáň, Brno, 87 let
Marie Juřicová, Halenkov, 85 let
Blažena Palatová, Kelč, 89 let
Marie Gmentová, Šardice, 87 let
Marie Křížková, Prosenice, 83 let
Rudolf Olbrecht, Studénka, 82 let
Marie Drhová, Hostětín, 81 let
Rosina Machová, Lípa, 88 let
Marie Javorová, Lechotice, 81 let
Marie Kadubcová, Kozojídky, 89 let
Anežka Dulová, Kozojídky, 82 let
Julie Zajícová, Pašovice, 92 let
Zdenka Volná, Sviadnov, 95 let
Božena Dostálková, Jarošov, 81 let
Jan Mazáč, Tlumačov, 82 let
Jiřina Trtková, Nivnice, 78 let
Marta Andrýsková, Míškovice, 87 let
Františka Raiskupová, Vracov, 93 let
Marie Chvátalová, Vacenovice, 87 let
Marie Kutálková, Huštěnovice, 85 let
Vojtěcha Heryánová, Prosenice, 83 let

Miloslav Batoušek, Tlumačov, 88 let
Anna Kotačková, Ostrožská Lhota, 94 let
Ludmila Richtrová, Dolní Němčí, 84 let
Františka Machů, Dolní Němčí, 95 let
Dobromila Řiháková, Vacenovice, 91 let
Marie Botková, Uherský Ostroh, 91 let
Janka Vojtasová, Rožnov pod Radhoštěm, 48 let
Marie Krahulíková, Valašské Klobouky, 76 let
Markéta Gaďourková, Bystřice pod Hostýnem, 81 let
Marie Mikesková, Uherský Ostroh, 76 let
Marie Horáková, Dřevohostice, 80 let

Snímek Leoš Hrdlička
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Milé děti,
Svatý rok milosrdenství po-

malu vrcholí. V dubnu jsme pro 
vás nachystali Poutní deníček, 
s kterým, jak věříme, jste navští-
vili Svaté brány v naší arcidiecézi: 
katedrálu sv. Václava v Olomou-
ci, baziliku na Velehradě a náš 
milovaný Svatý Hostýn. Bezpo-
chyby vaše putování na tato místa 
byla spojena s nějakým zážitkem. 
Možná jste putovali s kamarády 
z náboženství, nebo jen s rodiči 
a sourozenci, anebo třeba s ba-
bičkou. Věříme, že jste nejenom 
Svatou branou prošli, že jste 
se na tom místě také pomodlili 
a následně navštívili sakristii, kde 
jste obdrželi nálepku do Poutního 
deníčku.

Je na čase deníček podepsat, 
vyplnit adresu a e ‑mail a zaslat 
jej poštou nebo přinést na Svatý 
Hostýn nebo odevzdat v sakristii 
v katedrále sv. Václava v Olomou-

ci nebo v Infocentru na Vele-
hradě – nejpozději do konce 
října. Na Svatém Hostýně jej 
můžete ponechat jak v sakris-
tii, tak i na recepci poutního 
domu č. 3. Všechny deníčky 
budou vyhodnoceny a jejich 
držitelé budou pozváni i s ro-
diči na Setkání dětí u Panny 
Marie Svatohostýnské v neděli 
20. listopadu na slavnost Ježí-
še Krista Krále. Po mši svaté  
v 10 hod. čekají všechny zú-
častněné odměny a program. 
 n Zdeňka Jančíková

DENÍČKY
PRO MALÉ POUTNÍČKY


