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POVZBUZENÍ  PRO  ČLENY  MATICE  SVATOHOSTÝNSKÉ

POZVÁNKA  NA  VALNOU  HROMADU  MSH

Volební valná hromada je příležitostí, abych vyjádřil poděkování všem, kteří se v mi-
nulém období angažovali. Ze života Matice svatohostýnské mám upřímnou radost.  
Po Orlu je to druhý největší katolický spolek v naší zemi. Právě zde ukazují mnozí laici 
svou spoluzodpovědnost za církev a svou angažovanost, vytvářejí společenství, projevují 
zdravou zbožnost i apoštolát. Zvláště děkuji všem důvěrníkům, kteří budují konkrétní 
vztahy mezi členy, a členům výboru, kteří na sebe vzali zodpovědnost.

Rád bych taky povzbudil členy, kteří mají možnost se zapojit do vedení spolku, aby se 
ucházeli o hlasy voličů a nabídli své zkušenosti našemu společenství, službě Panně Marii 
Svatohostýnské a oslavě Boží. Všechny členy, zvláště pak nemocné a ty, kteří nesou zod-
povědnost a slouží druhým, zahrnuji do svých denních modliteb a všem denně žehnám.

n Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a protektor Matice svatohostýnské

Novou poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájí otec arcibiskup Mons. Jan Graubner 
v neděli 7. května 2017 mší svatou v 9 hod. Při této příležitosti svoláváme na tento den 
volební valnou hromadu Matice svatohostýnské na 10 hod. do Jurkovičova sálu. Pokud 
by se nesešel požadova-
ný počet členů Matice 
svatohostýnské tak, 
aby byla valná hroma-
da usnášeníschopná, je 
součástí této pozvánky 
zároveň pozvánka na 
náhradní valnou hro-
madu, která se uskuteč-
ní v 10.30 hod.

Budeme volit po 
třech letech nové členy 
do výboru a kontrolní 
komise Matice svatohostýnské. Volební období je dle nových stanov tentokrát pětileté. 
Práce ve výboru i v kontrolní komisi je dobrovolná, náročná a určitě bezplatná.

Jménem stávajícího výboru Matice svatohostýnské vás srdečně zvu na květnovou valnou 
hromadu, na které rozhodnete svými hlasy o směru další práce naší Matice svatohostýnské.

n Lubomír Vývoda
předseda MSH

Snímek Leoš Hrdlička
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Program valné hromady MSH
• Zpráva o činnosti Matice svatohostýnské v roce 2016
• Zpráva o hospodaření Matice svatohostýnské v roce 2016
• Zpráva kontrolní komise
• Návrh změny stanov Matice svatohostýnské
• Volby nového výboru a kontrolní komise na další období
• Ocenění zasloužilých členů Matice svatohostýnské
• Diskuze
• Usnesení a závěr valné hromady

Seznam kandidátů do výboru MSH
Prozatím se počet přihlášených zájemců o práci ve výboru Matice svatohostýnské ustá-
lil na počtu sedmnáct. Pro zajímavost uvádíme, jak jsme slíbili, jejich abecední seznam 
s rokem narození a bydlištěm.
• Ing. Ivo Buráň (1947), Ostrava
• Ing. Zbyněk Domanský (1963), Zlín
• Ing. Josef Dostál (1964), Chvalčov
• Ing. Vít Gerej (1962), Valašské Meziříčí
• PaedDr. Zdeňka Jančíková (1963), Mysločovice
• MUDr. Mořic Jurečka (1965), Příbor
• PhDr. Josef Juráň (1939), Ratiboř
• P. Mgr. Vladimír Kelnar (1961), Praha
• Ing. Josef Matela (1946), Brusné
• Josef Pavelec (1941), Chvalčov
• Josef Psík (1946), Kojetín
• Vlastimil Sláma (1967), Valašské Meziříčí
• Josef Tkadlec (1959), Horní Lideč
• Petr Tomšíček (1978), Neubuz
• Simona Vondráková (1977), Přerov
• Ing. Vladimír Výleta (1939), Kyjov
• Mgr. Lubomír Vývoda (1959), Trnava u Zlína

Seznam kandidátů do kontrolní komise MSH
Rovněž u kandidátů na členství v kontrolní komisi Matice svatohostýnské uvádíme jejich 
abecední seznam s rokem narození a bydlištěm.
• Marie Kopecká (1946), Tučín
• Veronika Krajčová (1982), Březnice
• Ing. Anna Martinů (1958), Všemina
• Ing. Jindřich Pokorný (1964), Brno
• Ing. Josef Žůrek (1951), Valašská Polanka
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DUCHOVNÍ  SLOVO

Milí mariánští ctitelé a přátelé
Svatého Hostýna!
V tomto roce si připomínáme 100 roků 

od zjevení Panny Marie třem dětem – pa-
sáčkům – ve Fatimě v Portugalsku. Bylo 
to v době první světové války, tedy v době 
kdy lidstvo muselo snášet důsledky svého 
odpadu od Boha a dovolilo tak, aby vládu 
nad národy převzali lidé, kteří žijí v otroc-
tví hříchu.

Zjevením Panny Marie předcházela tři 
zjevení anděla, který při prvním zjevení 
vybízel děti, Lucii Santosovou, Františka 
a Hyacintu Martových, k úctě k Bohu a na-
učil je tuto modlitbu: „Můj Bože, věřím 
v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji 
Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe 
nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufa-
jí a Tebe nemilují.“ Při třetím setkání je 
povzbuzoval k eucharistické úctě a naučil 
je následující modlitbu: „Nejsvětější Tro-
jice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce 
se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo 
a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista, 
přítomného ve všech svatostáncích světa, na 

usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, 
kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy 
jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného 
Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubo-
hých hříšníků.“

Myslím, že i nás tyto krátké modlitby mo-
hou disponovat k duchovnějšímu prožívání 
tohoto roku s Pannou Marií, k prohloubení 
naší víry a k opravdovějšímu prožívání ta-
jemství eucharistie, abychom mohli lépe 
spolupracovat při záchraně tohoto světa.

Při zjevení 13. 5. 1917 i dalších zjeveních 
Panna Maria, naše nebeská Matka, vybízela 
Lucii, Františka a Hyacintu k modlitbě rů-
žence, ale také je povzbudila slovy: „Chcete 
se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, 
která na vás sešle, jako zadostiučinění za 
hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za 
obrácení hříšníků?“

Panna Maria dobře ví, že řešení problé-
mů společnosti není jen ve vnějším uspo-
řádání, ale je třeba uskutečnit proměnu 
lidských srdcí. Tyto děti vzaly výzvu Panny 
Marie k modlitbě a ke smírnému zadostiuči-
nění vážně a pomohly tak ke změně duchovní 
atmosféry nejen v Portugalsku, ale v jiných 
zemích Evropy a přispěly tak k brzkému 
ukončení první světové války.

Panna Maria varovala, že obrácení a při-
jetí zásad evangelia lidskou společností musí 
být opravdové a trvalé, jinak dojde k ještě 
krutější válce. Národy Evropy neuposlechly 
varování a prosby naší nebeské Matky a mu-
sely si projít hrůzami druhé světové války. 
Nebuďme tak tvrdohlaví a nechápaví, že se 
nepoučíme z těchto hrůzných dvou období 

Poselství z Fatimy pro dnešní dobu

Snímek Ivo Buráň
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vlády lidské pýchy, chamtivosti, nevěry, lži, 
neúcty k životu – vlády toho zlého skrze 
hřích.

I dnešní doba je politicky velmi vyhroce-
ná a může snadno dojít k dalším hrozným 
konfliktům. Je úkolem nás křesťanů tuto 
naši dobu prozářit světlem evangelia, být 
kvasem, který pomáhá lidstvo duchovně 
pozvednout. Máme být těmi, kteří svým 
životem i slovem přispívají k tomu, aby lid-
stvo žilo v pokoji, pravdě, jednotě, vzájemné 
lásce… To je ale možné jenom na křesťan-
ských základech. Jen s pomocí Boží milosti 
se můžeme stát lidmi v tom plném smyslu 

slova, lidmi pravdivými, spravedlivými, 
naplněnými láskou, trpělivostí, milosrden-
stvím. Prosme o velkodušnost fatimských 
dětí a obětujme svá utrpení jako smírné 
zadostiučinění a v modlitbě prosme o růst 
naší úcty k Bohu a ke Kristu v eucharistii, 
abychom svým životem zpřítomňovali Boží 
lásku v tomto světě.

Všem vám vyprošujeme požehnané 
prožití postní doby, které vyústí v pravou 
velikonoční radost. n P. Jiří Šolc, SJ

s komunitou jezuitů 
na Svatém Hostýně

PAVEL  HEJCMAN  DEVADESÁTILETÝ

Je to neuvěřitelné, ale známá a uznávaná bystřická osobnost, Pavel Hejcman, oslaví 
významné životní jubileum.

Narodil se v Praze 23. března 1927. Své životní osudy barvitě 
popsal v autobiografické koláži „Stébla ve vichřici“, vydané v Bys-
třici pod Hostýnem v roce 2008. Přes všechna osobní předurčení 
a sveřepou nepřízeň doby se stal známým a uznávaným spiso-
vatelem. Při překonávání všech příkoří a překážek mu byla vždy 
trpělivou a oddanou strážkyní jeho duševního pokoje žena Marie.

Pavel Hejcman napsal tři desítky knih. Většinu z nich pod svým 
jménem, byly však doby, kdy mohl publikovat pod cizími jmény 
nebo pod pseudonymy. Vedle literární činnosti se věnoval i tvorbě 
filmových a televizních scénářů.

Ve věku, kdy si většina lidí užívá zaslouženého důchodu, vstou-
pil Pavel Hejcman na horkou půdu komunální politiky a po dvě volební období zastával 
funkci starosty Bystřice pod Hostýnem. Za jeho působení bylo v Bystřici pod Hostýnem 
realizováno několik významných investičních akcí a prostor města ozdobila sochařská díla.

Za svůj vztah k umění, jímž proslavil zlínský region, získal v roce 2006 cenu  
Pro amicis musae. Jeho tvorbu mohli sledovat i čtenáři Listů svatohostýnských. Byl dlou-
holetým členem jejich redakční rady.

Přejeme panu Pavlu Hejcmanovi hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání, aby ještě 
dlouhá léta mohl vnímat plody své práce. Rád užíval doporučení: „Chceš-li získat vděku 
věků, přízeň doby nehledej!“ A nejen užíval, sám se jím vždy řídil. n Pavel Malének
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ROK  2017  –  ROK  VÝZNAMNÝCH  VÝROČÍ  –  ROK  FATIMY

500 let od reformace, 300 let zednářství, 100 let od říjnové revoluce v Rusku, ale 
především i 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Ty první tři by se měly spíše 
řešit jako smuteční obřady. Věnujme se historickým souvislostem událostí ve Fatimě.

1917 – šest zjevení Panny Marie ve Fatimě, první 13. května 1917 a poslední 13. října 1917.
Rok 1917 je předposledním rokem první světové války. Je poznamenán krvavými boji 
a velkými ofenzívami.
Rok 1917 je současně i převratným osudovým rokem.
Dobře měsíc před prvním mariánským zjevením ve Fatimě, 6. dubna, vyhlásily USA  
Německé říši válku a tak vstoupily do první světové války. A 8. dubna propašovalo němec-
ké armádní vedení Lenina z Curychu do Ruska. Přesně měsíc po posledním mariánském 
zjevení ve Fatimě začíná Lenin ruskou revoluci, která svět natrvalo změní.
Dvě uvedené události – vstup USA do války a ruská revoluce – budou pro válku rozhodu-
jící a v roce 1918 povedou ke konci první světové války.

13. květen 1917, den prvního zjevení Panny Marie ve Fatimě, je poznamenán pozoruhod-
nými událostmi v Moskvě, Římě a ve Fatimě samotné.
13. květen 1917, Moskva: Den prvního zhanobení kostela v předvoji revoluce!
13. květen 1917, Řím: Eugenio Pacelli, pozdější papež Pius XII. je vysvěcen na biskupa, 
aby pak jako nuncius v náročné misi byl poslán do Německa jako „posel míru“.
13. květen 1917, Fatima: Farář Manuel Marques Ferreira káže na slavnostní mši o nové 
encyklice Benedikta XV. Papež v ní vyzývá svět k modlitební křížové výpravě za pokoj  
na přímluvu Matky Boží.

1917 – 2017: Mariánská zjevení ve Fatimě mají od počátku přímo politickou výbušnou 
sílu. Ve třetím zjevení 13. července 1917 Matka Boží mluví o konci války, o jiné horší válce, 
o Rusku. A tuto sílu má Fatima dodnes.
Fatima byla zpočátku jen poutním místem Portugalska. Teprve později, zejména během 
druhé světové války, a ještě více po ní, se zjevení dostávají na jeviště dějin. Druhá světová 
válka mnoha lidmi otřásla a tak byli ochotni přijímat poselství z Fatimy. Občas se zdálo, 
jako by ho chtěl vyslechnout celý svět. Ale tato ochota pomalu, postupně mizela.

S atentátem na papeže Jana Pavla II. se Fatima znovu více dostala do povědomí, krátký 
čas se o ní mluvilo. Atentát byl spáchán, jak víme, na výroční den Fatimy, 13. května 1981, 
přesně v hodinu, v níž se Boží Matka zjevila. Brzy však opět nastalo kolem Fatimy ticho.
Za 10 let po tomto atentátu, v srpnu 1991, na výročí čtvrtého mariánského zjevení, se 
v Rusku začal puč stalinistů. V předvečer svátku Panny Marie Královny, 22. srpna, dostává 
světová veřejnost osvobozující zprávu o potlačení puče.
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A co můžeme v roce 2017 očekávat?
To přirozeně nevíme. A vyjadřovat se o tom, by jasně překračovalo historický pohled.  
Ať se však v roce 2017 přihodí cokoliv, je možno zdůraznit tři závěry:
• Historický pohled na mariánská zjevení ve Fatimě nás odvádí od zkráceného pozitivis-

tického náhledu na dějiny a přivádí k hlubokému zamyšlení nad historií. Proč se Madona 
chtěla zjevit na jediném místě na Západě, které nese jméno nejmilejší Mohamedovy 
dcery, totiž Fatimy, která v islámském světě (především mezi šiity) má úlohu, kterou 
má u katolíků Maria?

• Měli bychom zkusit rozpoznávat znamení doby a více důvěřovat Boží prozřetelnosti. 
Církev nelze zničit zvenčí a ani zevnitř!

• Fatimské poselství je v nejvyšší míře aktuální. Bůh se v novější historii jen zřídka tak 
zřetelně vyjádřil, jak se to stalo ve Fatimě. Pomysleme jen na sluneční zázrak. Neměli 
bychom Fatimu nadále tak zanedbávat, jako dosud.

Oslavujeme Pannu Marii, která se roce 1917 šestkrát zjevila u Fatimy v Portugalsku třem 
dětem ve věku 7 až 10 let. Účelem Mariiny návštěvy bylo chránit lidstvo před zlem, které 
na sebe svými hříchy přivolává. Zejména chránit lidi před peklem. K tomu mají napomá-
hat oběti, modlitba růžence i uctívání jejího Neposkvrněného Srdce, jak si přeje její Syn.

Modlitební program s Pannou Marií Fatimskou
Připravuje se na září 2017 na poutních místech na Moravě a ve Slezsku a v sobo-
tu 30. září 2017 v 10 hod. bude i na Svatém Hostýně. Pořadatelem je Fatimský  
apoštolát v ČR.

S využitím informací na slovenském katolickém internetu zpracoval Ivo Buráň
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VÝZNAMNÉ  ŽIVOTNÍ  JUBILEUM  MONS. JOSEFA  HRDLIČKY

V polovině ledna oslavil své 75. narozeniny dnes již emeritní pomocný biskup olo-
moucký Mons. Josef Hrdlička, který pak v souladu s kanonickým právem rezignoval 
na svůj úřad. Papež František tuto rezignaci přijal k 1. únoru 2017.

Biskup Josef Hrdlička zanechává vý-
znamné dílo nejen v církvi, ale i v kultuře. 
Je významným literátem, autorem duchovní 
literatury, překladatelem poezie, ale také 
tvůrcem řady písní v Kancionálu. Známý je 
také v oblasti hudby a církevního školství. 
Mnozí ho znají jen prostřednictvím jeho 
knížek, ale většina věřících olomoucké ar-
cidiecéze se s ním osobně mohla setkat při 
četných poutních slavnostech, kterých se 
rád účastní, a při nichž dovede svým jasným 
slovem všechny oslovit, a to nejen věřící.

Náš jubilant patří k velkým ctitelům Sva-
tého Hostýna, o čemž svědčí jeho vyznání 
k našemu poutnímu místu, které napsal pro 
Listy svatohostýnské v roce 2001.

„Pokaždé, když se sám v tichosti modlím 
v hostýnské svatyni, napadá mi, jak hluboce 
toto místo ovlivnilo můj život. Vím, že se právě 
zde za mne modlila má matka, když čekala mé 
narození. Mihne se vzpomínka na první pouť 
v dětském věku, první letmé setkání s tímto 
místem. A pak modlitby bohoslovce a ještě 
o něco později týden exercicií před kněžským 
svěcením. Právě zde jsem čerpal sílu pro své 
rozhodující ANO.

V pohledu na Matku Boží se doslova 
utvářely mé nejdůležitější životní kroky. 
A když nyní jako biskup sloužím zde mše 
svaté s množstvím poutníků, ať už o hlavní 
pouti, či orelské nebo muklovské, o dušičkové 
pobožnosti nebo o silvestrovské noci, vnímám 
to jako Boží dar, a to tak veliký, že ho nemohu 
obsáhnout. Je větší, než může být můj dík, je 
větší než rozměr mého srdce.

A to jde o osud a příběh jednoho člověka. 
Často zahleděn do tváře Matky s Děťátkem, 
musím myslet na to, kolik tisíců, statisíců, 
milionů lidských pohledů za celá staletí v to-
lika pokoleních, bylo zahleděno k této tváři. 
A v každém tom pohledu se chvěl jeden lidský 
osud, kříže často nevýslovně těžké. Kolik 
slzí zde bylo prolito, kolik bolestí a břemen 

nadlehčeno, kolik naděje a posily načerpáno, 
kolik vin a hříchů smířeno! Kdo může spočí-
tat modlitby proseb i díků, jimiž jsou doslova 
promodleny stěny a všechna místa chrámu...“

Vážený otče biskupe Josefe, v těchto 
dnech na Vás ve svých modlitbách myslí 
tisíce poutníků svatohostýnských, kteří 
se těší na každé další setkání s Vámi na 
půdě Svatého Hostýna. n Josef Pala

Snímek Ivo Buráň
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CO  NÁS  ČEKÁ  NA  SVATÉM  HOSTÝNĚ  V  ROCE  2017

Letošní rok je pro Matici svatohostýnskou významný a zároveň přelomový tím, že 
proběhnou květnové volby nového výboru Matice svatohostýnské. Nové stanovy určují 
nově jeho pětileté funkční období. O složení výboru rozhodnete vy, členové Matice sva-
tohostýnské, na valné hromadě. Dle výsledku voleb se bude odvíjet i další směřování 
činnosti Matice svatohostýnské.

Máme však před sebou témata, která jsou již rozpracovaná a na jejichž realizaci se 
v průběhu roku 2017 moc nezmění. Do konce března bude podán projekt na dotace, Re-
vitalizace zeleně na vrchu Svatého Hostýna“; jedná se výsadbu nových stromů (84 ks) 
a 59 keřů, ošetření stromů včetně povýsadbové péče a také kácení (11 ks) nebezpečných 
stromů na vrchu Svatého Hostýna. Dlouhodobě se pracuje na projektu dopravní obsluž-
nosti, který je rozdělen na šest etap. Všechny se řeší současně. Nyní se vyřizují vyjádření 
s dotčenými orgány. Předpoklad vyřízení stavebního povolení je do konce roku 2017 tak, 
abychom již v dalším roce byli připraveni na dotace, bez kterých bychom tento rozsáhlý 
projet nemohli uskutečnit. Přístavba stánku u poutního domu č. 1 vázla dlouhodobě na 
stanovisku památkářů. Koncem roku 2016 nám bylo konečně posláno kladné stanovisko 
na jeho realizaci. Při dobrém průběhu jednání s dotčenými orgány by mohlo být staveb-
ní povolení vyřízeno do poloviny letošního roku. Na podzim bychom mohli přístavbu 
realizovat. Do poloviny roku 2017 bylo projektantem Ing. Strnadelem slíbeno stavební 
povolení na opravu komunikace cesty od 14. zastavení křížové cesty k rozhledně, včetně 
nového oplocení vodojemů a větrné elektrárny.

K 31. 12. 2016 podal výpověď z pronájmu restaurace v poutním domě č. 3 pan Roze-
hnal. Na základě výběrového řízení byla 5. 1. 2017 podepsána smlouva s novým nájemcem, 
firmou KaZa Gastro, s. r. o. V současné době se provádí úpravy vnitřních prostor před zno-
vuotevřením této restaurace na začátku nové poutní sezony. n Lubomír Vývoda

předseda Matice svatohostýnské

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

Významné pouti
Přehled poutí děkanátů za obnovu rodin a kněžská povolání v roce 2017 na Svatém Hostýně:
 10. června – děkanát Valašské Meziříčí
 7. října – děkanáty Zlín a Vizovice
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NÁVRH  NA  ZMĚNU  VE  STANOVÁCH  MSH

Z  VAŠICH  DOPISŮ

Na valné hromadě 1. května 2016 byly schváleny nové stanovy pro Matici svatohostýn-
skou jako spolek v návaznosti na nový Občanský zákoník. Tyto stanovy byly akceptovány 
Krajským soudem v Brně při zápisu do rejstříku spolků. Bohužel se nám do nich dostala 
nepřesnost, kterou považujeme za rozumné změnit, což však může jen valná hromada. 
Výbor Matice svatohostýnské vám proto předkládá následující návrh a obrací se na vás, 
abyste se nad ním zamysleli tak, abychom na letošní valné hromadě mohli o této změně 
diskutovat a následně ji schválit:

V kapitole VIII. Valná hromada MSH, bod 3 našich stanov se uvádí: „Je usnášeníschop-
ná, pokud jsou přítomni všichni členové MSH.“ Tato věta je v rozporu s § 252 Občanského 
zákoníku, který říká: „Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku.“ 
Proto navrhujeme, aby bod 3 byl formulován takto:

Je usnášeníschopná za účasti většiny členů MSH. Není-li tato podmínka splněna, 
proběhne následně jednání náhradní valné hromady konané ve stejný den, ale v jinou 
hodinu. Pozvání na náhradní valnou hromadu obdrží členové MSH spolu s pozván-
kou na řádnou valnou hromadu. Usnesení může náhradní valná hromada přijmout 
za účasti libovolného počtu členů.

V kapitole XII. Ustanovení k orgánům MSH, bod 1 je uvedeno: „Funkční období vole-
ných orgánů MSH je pětileté.“ Část členů stávajícího výboru navrhuje změnu na období 
tříleté, jak tomu bylo doposud. Rozhodnutí necháváme na valné hromadě.

Pokud se domníváte, že by bylo vhodné upravit či doplnit stanovy i jiných ustanoveních, 
pošlete váš návrh co nejdříve na adresu Matice svatohostýnské, aby mohl být zveřejněn 
na našich webových stránkách ještě před konáním valné hromady.

n Václav Lednický

Poděkování za možnost sledování přenosů z baziliky
Požehnaný den! Bohu díky a upřímné Pán Bůh zaplať za mše svaté. Přeji kněžím, sestřič-
kám a ministrantům Boží požehnání a ochranu Panny Marie při službě u oltáře.
Účast na mši svaté skrze internet je velkým požehnáním! n M. Kubová

Chci vám poděkovat za vysílání růžence. 
Zvláště v zimním období je to od vás velmi obětavé, když musíte znovu do baziliky. Je to 
pro mě radostné i na dálku se s vámi setkávat a modlit se. Velmi si toho vážím.

n Milena Bartoníková
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MATICE  SVATOHOSTÝNSKÁ  PRO  DĚTI  A  MLADÉ  V  ROCE  2017

Květina pro Pannu Marii
Milé děti, mladí přátelé,
i letos na vás všechny myslíme a chceme se s vámi opět setkat. Na přání otce arcibiskupa 

Jana Graubnera se můžete těšit na pěkné aktivity, které pro vás tentokrát Matice svato-
hostýnská připraví jako součást Arcidiecézní pouti rodin na konci prázdnin. Sejdeme se 
v sobotu 26. srpna. Bližší informace uveřejníme červencových Listech svatohostýnských.

A jaký vás čeká úkol?

Letošní setkání se bude časově blížit dvěma mariánským svátkům, které si připomene-
me krátce nato v měsíci září. Proto se letošní úkol pojí s oslavou narození a svátku jména 
Panny Marie.

Přineste, při-
vezte Panně Marii 
na Svatý Hostýn 
dárek – pěknou 
kytici, květinu, 
kvítek, věneček – 
tak jak to dělává-
me při přání k na-
rozeninám, svátku 
u svých blízkých.

Květinový dá-
rek sestavte, vy-
tvořte libovolným 
způsobem. Může-
te květy natrhat, upravit a zavázat, ale mnozí z vás máte fantazii a tak třeba svoji květinu 
vytvoříte zajímavou výtvarnou technikou. Kytičku můžete samozřejmě i sami vypěstovat 
a nebo třeba vymodelovat, aranžovat z přírodních materiálů či přijít s jiným originálním 
nápadem.

Dárky nebudou porovnávány, nesoutěží mezi sebou. Připutujte na naše setkání na 
konci prázdnin a přineste Panně Marii dárek jako projev lásky a vděčnosti.

Pokud své výtvory pošlete nebo přinesete na Svatý Hostýn dříve, tj. v předstihu, ode-
vzdejte je na recepci poutního domu č. 3. Nezapomeňte připojit své jméno, adresu, věk 
a e-mailový i telefonický kontakt.

Z vašich dárků uspořádáme v bazilice výstavku.
Těšíme se na vás.  n Zdeňka Jančíková

Snímek Leoš Hrdlička
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ŘEŠENÍ  DOPRAVNÍ  OBSLUŽNOSTI  SVATÉHO  HOSTÝNA

Výbor Matice svatohostýnské stanovil jako jeden z nejnaléhavějších úkolů řešení vý-
jezdu a parkování osobních automobilů a autobusů na vrcholu Svatého Hostýna. Proto 
objednal začátkem roku 2016 u projektové kanceláře A–S, Ing. Alster, Zlín zpracování 
projektové dokumentace s názvem „Hostýn – dopravní infrastruktura a informační cen-
trum“. Zpracování tohoto projektu bude stát kolem 1 mil. Kč, realizace celé stavby bude 
kolem 50 mil. Kč. Nejsme schopni realizovat celou stavbu najednou a akce překračuje 
naše finanční možnosti, a proto budeme usilovat o dotace z různých fondů. S realizací 
bychom chtěli začít v příštím roce, letos je třeba dopracovat projektovou dokumentaci 
a následně všechna povolovací řízení.

Koncem roku 2016 byla akce rozdělena do šesti etap (staveb), se kterými vás chceme 
tímto příspěvkem seznámit.

Odhad investičních nákladů
Stavba č. 1 – Úprava točny ................................................................... 10 292 000 Kč
Řeší úpravu stávající točny autobusů hromadné dopravy tak, aby bylo umožněno kromě 
otáčení a odbavování cestujících také parkování šesti autobusů pro organizované návštěvy.
Stavba č. 2 – Příjezdová komunikace k poutním domům ..................... 9 339 000 Kč
Řeší novou komunikaci vedenou ve svahu nad stávající točnou a silnicí tak, aby stávající 
příjezd k poutním domům mohl být používán jen jako pěší zóna.
Stavba č. 3 – Záchytné parkoviště pro osobní automobily .................... 4 239 000 Kč
Řeší rekonstrukci stávajícího parkoviště pro osobní automobily pod točnou pro možnost 
zaparkování cca 74 automobilů včetně příjezdu k restauraci Ovčárna.
Stavba č. 4 – Parkoviště pro zázemí poutních domů ............................. 7 566 000 Kč
Řeší úpravy na plochách u poutních domů a hospodářského zázemí, budou zde vytvořeny 
plochy pro autobusy přivážející poutníky se sníženou pohyblivostí a pro osobní automobily 
návštěvníků poutních domů s kapacitou cca 49 míst.
Stavba č. 5 – Pěší zóna ........................................................................... 7 167 000 Kč
Řeší úpravy ploch stávající příjezdové cesty do areálu a mezi poutními domy tak, aby byla 
vytvořena plnohodnotná pěší zóna s maximálně možným omezením automobilového 
provozu.
Stavba č. 6 – Informační centrum .......................................................... 4 776 000Kč
Řeší náhradu nevyhovujících bývalých veřejných WC nad točnou novým objektem WC 
a s informačním centrem areálu.
Celkem ................................................................................................. 43 379 000 Kč
DPH ....................................................................................................... 9 109 590 Kč
Součet .................................................................................................. 52 488 590 Kč

n Václav Lednický
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STRUČNĚ  Z  JEDNÁNÍ  VÝBORU  MSH

BOHOSLUŽBY  NA  SVATÉM  HOSTÝNĚ

V letním období (od 24. dubna do 15. října 2017) jsou slouženy mše svaté:
 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, 15.15
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.).

  9. prosince 2016
– Výsledek výběrového řízení nového nájemce restaurace v poutním domě č.3, příprava 

smlouvy o pronájmu
– Slavnostní schůze na závěr roku 2016 se zaměstnanci Matice svatohostýnské

  13. ledna 2017
– Vyjádření NPÚ Kroměříž k přístavbě stánku č. 1 – změna tvaru střechy
– Příprava žádosti o dotaci na řešení zeleně na Svatém Hostýně
– Stav odkupu stánků pro Matici svatohostýnskou
– Vyjádření NPÚ v Bystřici pod Hostýnem k dlouhodobým záměrům Matice svatohos-

týnské
– Příprava společnosti KaZa Gastro na otevření restaurace v poutním domě č. 3 – úpravy 

interiéru restaurace
– Smlouvy na pronájem stánků v roce 2017

   10. února 2017
– Stav řešení projektu dopravní obslužnosti Svatého Hostýna (podrobněji v tomto čísle)
– Povolovací řízení na realizaci přístavby stánku č. 1
– Příprava výstavy prací studentů VUT Brno v muzeu (návrhy řešení dalšího rozvoje 

Svatého Hostýna)
– Stav úprav interiéru restaurace v poutním domě č. 3
– Návrh změn ve stanovách (pro předložení valné hromadě)
– Návrh hlavních bodů jednání valné hromady, příprava pozvánky
– Kandidáti do nového výboru Matice svatohostýnské n Václav Lednický

zapisovatel MSH
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PŘEHLED  POUTNÍCH  SLAVNOSTÍ  V  ROCE  2017

 NE 19. 3. Svatojosefská pouť mužů
 PÁ – SO 31. 3. – 1. 4. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
 SO 29. 4. Dvacátá čtvrtá hasičská pouť
 NE 7. 5. Dvanáctá prvomájová pouť rodin
   Desátá pouť bohoslovců za povolání 
   Valná hromada Matice svatohostýnské  
   Pouť Klubu křesťanských žen
 NE 14. 5. Patnáctá pouť podnikatelů
 NE 21. 5. Patnáctá pouť včelařů
 SO 27. 5. Dvacátá druhá pouť Radia Proglas a TV Noe
 SO 3. 6. Sedmá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
   Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
 PO 5. 6. Sedmnáctá pouť píšících křesťanů
 SO 10. 6. Čtvrtá pouť autoveteránů 
 SO 17. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
   Třetí pouť schól
 ÚT 20. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
 PÁ 23. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
 SO 24. 6. Osmá pouť zrakově postižených 
 PÁ – SO 30. 6. – 1. 7. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn 
 SO 1. 7. Pouť dětí na začátku prázdnin
 NE – ÚT 2. – 4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad 
 SO 8. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
 NE 6. 8. Pátá pouť dechových hudeb
 NE 13. 8. Hlavní pouť
 ÚT 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost 
 SO 19. 8. Devátá pouť pedagogů 
 NE 20. 8. Tradiční orelská pouť
 SO 26. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin 
 SO 2. 9. Dvacátá pátá muklovská pouť
 NE 3. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
 SO 16. 9. Dvacátá sedmá františkánská pouť
 ÚT – ČT 26. – 28. 9. Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
 SO 30. 9. Setkání Salesiánské rodiny s hlavním představeným řádu
 NE 1. 10. Růžencová pouť
 SO 14. 10. První den dušičkové pouti
 NE 15. 10. Druhý den dušičkové pouti
 SO 21. 10. Devatenáctá svatohubertská pouť
 NE 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku
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DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  NA  SVATÉM  HOSTÝNĚ  V  ROCE  2017

 4. – 8. 4. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Poznat, milovat 
a následovat Ježíše Krista

 21. – 23. 4. Duchovní obnova, vede biskup Mons. Pavel Posád
 28. – 30. 4. Víkendová duchovní obnova pro seniory, vede P. Stanislav Peroutka, SJ
 28. 5. – 2. 6. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východ-

ního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení
 11. – 15. 7. Ignaciánské exercicie, vede P. Josef Čunek, SJ
 22. – 26. 8. Duchovní obnova pro mladé (15 až 40 let) s P. Jiřím Pleskačem, knězem 

katolické církve východního obřadu
 26. – 29. 8. Duchovní obnova, vede biskup Mons. Pavel Posád
 5. – 9. 9. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Pociťovat zranění 

srdce s Ježíšem mučeným a trpícím
 22. – 24. 9. Víkendová duchovní obnova pro seniory, vede P. Stanislav Peroutka, SJ
 13. – 15. 10. Duchovní cvičení pro mladé (16 až 25 let), vede P. Miroslav Herold, SJ; 

téma: Ví Bůh, co si mám se sebou počít?
 27. – 29. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východ-

ního obřadu; téma: O mši svaté
 12. – 17. 11. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východ-

ního obřadu; téma: Vnitřní uzdravení
 24. – 26. 11. Duchovní obnova pro hasiče a pro členy Matice svatohostýnské, vede 

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký (první skupina)
 1. – 3. 12. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, vede Mons. Jan 

Graubner, arcibiskup olomoucký (druhá skupina)
 5. – 9. 12. Ignaciánské exercicie, vede P. Josef Čunek, SJ
 12. – 16. 12. Ignaciánské exercicie vede P. František Lízna, SJ, téma: Pociťovat veli-

kou radost 
s  Ježíšem 
zmrtvých-
v s t a l ý m , 
kontempla-
ce o lásce

Přihlášky:
Matice svatohostýnská, 
Svatý Hostýn č. 115, 
768 61 Bystřice pod Hostý-
nem, tel.: 573 381 693–4, 
www.hostyn.cz,
e-mail:matice@hostyn.cz Snímek Leoš Hrdlička
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LISTOPAD 2016
13. 11. • Mši svatou na poděkování za udělené 

dary ve Svatém roce milosrdenství s uzavře-
ním Svaté brány v bazilice sloužil olomoucký 
generální vikář Mons. Josef Nuzík

20. 11. • Dětská pouť za účasti olomouckého 
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera

24. 11. • Duchovní obnova pro ředitele Charit 
z ostravsko-opavské diecéze

24. – 26. 11. • Rekolekce pro hasiče vedl olo-
moucký arcibiskup Mons. Jan Graubner

PROSINEC 2016
2. – 4. 12. • Rekolekce pro členy Matice svato-

hostýnské vedl olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner

LEDEN 2017
1. 1. • Půlnoční novoroční mši svatou na Sva-

tém Hostýně sloužil olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner

13. 1. • Exercicie pro mládež vedl pomocný 
biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád

SPOLEČNÁ  POUŤ  MATIC

Společná pouť moravských Matic (Matice 
svatoantonínské, Matice svatokopecké, 
Matice svatohostýnské a Matice velehrad-
ské) se uskuteční na Velehradě v neděli 
2. dubna 2017.
Program pouti:
 10.00 mše svatá v bazilice (slouží ji 

Mons. Jan Peňáz)
 11.15 komentovaná prohlídka baziliky
 12.00 oběd
 13.00 představení přítomných Matic a zdravice v Sále kardinála Tomáše Špidlíka
 14.15 křížová cesta v bazilice (čtou zástupci všech Matic)
 15.00 prohlídka expozic, nebo malý okruh po poutních zastaveních v blízkém okolí 

(s výkladem Mons. Jana Peňáze)
Oběd je pro členy výborů Matic objednán na Stojanově, pro ostatní účastníky pouti bude 
domluven dle zájmu ve velkokapacitní jídelně Vega centrum.
Bližší informace poskytne: Mons. Jan Peňáz, 679 05 Křtiny 72, tel.: 736 529 221,  
www.poutnik-jan.cz

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

Snímek Jiří Husek
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MARIANKY  NÁSLEDUJÍ  PANNU  MARII

V loňském roce vyhlásila Matice svatohostýnská akci Pouť k Branám milosrdenství.  
Zúčastnila se jí i skupina marianek z Klokočůvku u Oder se svou vedoucí Kateřinou  
Kučerkovou, která nám píše nejen o pouti, ale i o novém mariánském společenství.

O pouti jsem se dozvěděla z internetových stránek Svatého Hostýna. Nápad se mi 
moc líbil, a tak jsme s děvčaty z různých farností vyrazily na pěší pouť. Deníčky jsem jim 
rozdala, vysvětlila rodičům, o co jde, a už bylo na nich, jak s tím naloží. Někteří putovali 
opakovaně na Svatý Hostýn, jiní vyrazili i k jiným Branám.

Marianky jsou děvčata, která chtějí ve svém životě následovat Pannu Marii. Tyto dru-
žinky, které vznikaly už za dob první republiky, existují i v Polsku nebo na Slovensku. První 
mariánské družiny založil v Čechách v 16. století sv. Edmund Kampiánský. Obdobu pro 
chlapce založil sv. Dominik Savio.

My jsme se daly dohromady s P. Markem Dundou, který mariankovské družinky za-
ložil před 15 lety ve své 
farnosti.

Marianky jsou trošku 
víc než jen „spolčo“ děv-
čat. Mělo by jít o postoj – 
formaci do celého života. 
Otec Marek říkává, že 
se nesmírně těší, až ma-
rianky vyrostou, budou 
dospělé a začnou do 
naší společnosti vnášet 
jiného ducha.

Marianky se mají 
rády, nekonkurují si, 
mohou se na sebe spoleh-
nout a snaží se prohlubo-
vat svůj duchovní život 
podle příkladu Panny 
Marie. Setkáváme se jednou za šest týdnů, vždy na 24 hodin. Jde o setkání s přespáním, 
na kterém si vykládáme, modlíme se, zpíváme, tvoříme a máme setkání a mši svatou 
s knězem, který nám vypráví o životě Panny Marie nebo jiných svatých.

Nevím, jak dlouho bude „mé“ marianky setkávání těšit, protože tlak okolí bývá velký. 
Ale mám z nich vždy obrovskou radost, protože jsou vnímavé, krásné… Je to Boží dar a já 
se za ně mohu jen přimlouvat.

Naše mariankovské heslo je: S Marií chci Bohu říct svoje ANO a nic víc. Víc není po-
třeba říkat.  n Kateřina Kučerková

Marianky s hercem Víťou Marčíkem
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VALNÁ  HROMADA  MATICE  VELEHRADSKÉ

VZPOMÍNKA  NA  OBĚTAVÉHO  ČLENA  MATICE  SVATOHOSTÝNSKÉ

Dne 4. února 2017 byl povolán na věčnost pan Václav Kocián 
z Kozlovic ve věku nedožitých 75 let. Pohřební obřady za zesnu-
lého se konaly 11. února 2017 v kostele sv. Barbory a sv. Michaela 
v Kozlovicích, kde byl pak pohřben na místním hřbitově.

Pan Kocián byl členem výboru Matice svatohostýnské v letech 
1999 až 2002 a následně členem kontrolní komise Matice svato-
hostýnské (2002–2005), poté pracoval jako důvěrník MSH ve 
farnosti Kozlovice. Byl iniciátorem akce „Sami – sobě“, což bylo 
poskytování úročených půjček našimi členy Matici svatohostýn-
ské na rekonstrukci poutního domu č. 1, která byla realizována 
v roce 2002 (akce byla velmi úspěšná a shromáždili jsme tak 
téměř 5 mil. Kč).

S vděčností vzpomínáme na jeho úsilí o zvelebování Svatého Hostýna.
Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.
Odpočinutí věčné dej mu, Pane!  n Václav Lednický

Na pozvání Matice velehradské jsem navštívila jako zástupce výboru Matice svatohos-
týnské v neděli 12. února 2017 tzv. „zimní pouť“ ve velehradské bazilice. Po slavnostní 
mši svaté se účastníci posilnili 
obědem v jídelně Stojanova 
gymnázia a pak už následovalo 
jednání valné hromady Matice 
velehradské. Zahájil jej její 
předseda Mons. Jan Peňáz. 
Zaplněný Zimní sál přivítal 
kromě protektora Matice ve-
lehradské, otce arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera i další 
hosty, mezi jinými prof. P. Pav-
la Ambrose z Cyrilometoděj-
ské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, bývalého hejtmana Zlínského 
kraje Františka Slavíka, europoslankyni za KDU -ČSL Michaelu Šojdrovou a další. Hlavní 
zprávu o činnosti Matice velehradské přednesl Mgr. Petr Hudec. Jednání mělo klidný ráz. 
V rámci naší zdravice jsme vyjádřili radost z plánovaného setkání moravských Matic, které 
se uskuteční letos 2. dubna na Velehradě.  n Zdeňka Jančíková

Snímek František Ingr
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ZEMŘELÍ  ČLENOVÉ  MATICE  SVATOHOSTÝNSKÉ

Marie Langrová, Kašava, 78 let
Věra Vincourková, Kelčice, 89 let
Florian Štěpán, Kašava, 87 let
Květoslava Pitronová, Opatovice, 93 let
Jana Dudová, Sudoměřice, 69 let
Vojtěch Zvoníček, Bylnice, 82 let
Jarmila Holišová, Zubří, 88 let
Ludmila Němcová, Babice, 87 let
Marie Šedá, Kroměříž, 91 let
Blažena Šrámková, Tasov, 92 let
Karel Volek, Kelč, 85 let
Libuše Večeřová, Mysločovice, 76 let
Marie Koželová, Domanín, 79 let
Jan Otrusina, Domanín, 87 let
Marie Vlčnovská, Pašovice, 94 let
Anna Fluksová, Zubří, 94 let
Emilie Šarmanová, Kašava, 85 let
Ludmila Sedlářová, Holešov, 75 let
Josef Drábek, Mysločovice, 86 let
Miloslav Zálešák, Hradčovice, 91 let
František Pijáček, Drslavice, 86 let
Marie Gregůrková, Hradčovice, 88 let
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Výzva
Matice svatohostýnská má zájem o odkoupení stánků, které jsou v osobním vlastnictví. 
Obracíme se na majitele stánků podél obou stran schodiště k bazilice, aby nabídli Matici 
svatohostýnské odkoupení svého stánku.
Kontaktujte vedoucí hospodářské správy MSH paní Dagmar Fojtů.

Alois Sobotka, Příbor, 65 let
Marie Miškářová, Lopeník, 87 let
Věra Hanáková, Vsetín, 80 let
Miloslava Zátorská, Křtomil, 82 let
Lubomír Kalík, Šanov, 67 let
Helena Sommerová, Vítkov, 85 let
Jaroslava Straková, Vrbka, 92 let
Alois Ondřej, Staré Zubří, 90 let
Libor Čechák, Kyselovice, 54 let
Václav Polášek, Lubina, 77 let
Miluše Dohnalová, Vizovice, 95 let
Jarmila Kudličková, Dědice, 70 let
Ladislav Vývoda, Horní Újezd, 84 let
Václav Kocián, Kozlovice, 74 let
Drahomíra Špaltová, Držovice, 92 let     
Marie Juřicová, Poteč, 90 let
Adolfina Rožnovská, Příbor, 100 let
Rosálie Ňorková, Kuželov, 83 let
Alžběta Hudečková, Hrubá Vrbka, 90 let
František Ševečka, Kuželov, 76 let
Anna Kočicová, Bánov, 69 let
Ludmila Hrubošová, Jarošov, 82 let
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Jednání valné hromady Matice svatohostýnské

Snímky Ivo Buráň


