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V rámci putování sochy Panny Marie Fatimské po katedrálách a poutních místech 
České republiky tuto milostnou sochu přivítalo více než 4000 poutníků na Svatém 
Hostýně v sobotu 30. září 2017. Slavnou mši svatou při této příležitosti sloužil nově 

jmenovaný pomocný biskup olomoucký, generální vikář Mons. Josef Nuzík.

Snímek Milena Machálková / Člověk a víra

www.hostyn.cz
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DUCHOVNÍ SLOVO

Milí mariánští ctitelé
a přátelé Svatého Hostýna!
Blížíme se k závěru Fatimského výročí 

a chceme se znovu zamyslet nad tím, co 
každému z nás chtěla Panna Maria přes 
pasáčky ve Fatimě sdělit.

1. Skrze modlitbu anděla jsme vybíze-
ni, abychom v krátkých modlitbách prosili 
o prohloubení Božských ctností víry, naděje 
a lásky a v úkonu klanění rostli do pravdi-
vosti našeho vztahu k Bohu, našemu Stvo-
řiteli. Současně jsme vybízeni, abychom 
žili v duchu smíru a prosili za ty, kdo Boží 
lásku nepochopili, kdo v Boha nevěří, v něho 
nedoufají, nemilují ho, a proto se mu také 
neklanějí. Zkusme to ve volných chvílích 
prožívat jako střelné modlitby během dne 
a prosit tak za obrácení hříšníků a na odči-
nění hříchů a urážek proti Neposkvrněnému 
Srdci Mariinu.

Poselství z Fatimy – impulzy do mého života
2. Dalším nesmírně důležitým duchov-

ním zdrojem pro náš každodenní duchovní 
život má být modlitba růžence, která nás 
vede k hlubšímu pochopení nejdůležitějších 
událostí dějin spásy, a tak nám pomáhá po-
chopit nesmírnost Boží lásky, která v celém 
díle vykoupení hledá štěstí člověka, a přibli-
žuje se k nám skrze lásku Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina. 
V lidském životě jde o příliš mnoho, nejde 
jen o několik let pozemského života, jde 
o šťastnou nebo nešťastnou věčnost. Proto 
za každý desátek vkládáme modlitbu: „Pane 
Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás 
pekelného ohně a přiveď do nebe všechny 
duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství 
nejvíce potřebují.“

3. Výzvy k obrácení, k pokání a prosby 
za mír můžeme asi nejlépe uskutečnit, když 
uposlechneme výzvu Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova a Neposkvr-
něného Srdce Mariina 
a očistíme svá srdce ve 
svátosti smíření před 
prvními pátky a první-
mi sobotami v měsíci, 
abychom mohli prožít 
tyto dny v duchu smí-
ru zvláště při mši svaté 
a abychom obnovili své 
zasvěcení Bohu skrze 
Neposkvrněné Srdce 
Mariino. Prosme o sílu, 
abychom dokázali pro-
žít těch 9 prvních pátků 
a 9 prvních sobot v mě-
síci za sebou s očiště-Snímek Milena Machálková / Člověk a víra

Více než čtyři tisíce poutníků přivítalo na Svatém Hostýně milost-
nou sochu Panny Marie Fatimské
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ným srdcem a v duchu smíru, abychom tak 
své duše otevřeli velkým Božím příslibům 
a milostem pro sebe i pro bližní.

Panna Maria nás ujišťuje: „Mé Neposk-
vrněné Srdce zvítězí.“ Dovolme, aby Boží 
láska zvítězila v našem srdci, podobně, jako 
zvítězila v Srdci Mariině. I náš život má být 
souhlasem a sjednocením se s vůlí Boží, jako 
to projevila Panna 
Maria při zvěstování 
svým: „Ať se mi stane 
podle tvého slova.“

V í t ě z s t v í  B o -
žího království se 
uskutečňuje přes 
jednotlivá vítězství 
v lidských srdcích. 
Buďme těmi, kteří se 
otevírají duchovním 
zdrojům, které nám 
nabízí církev i skr-
ze Fatimská zjevení, 
abychom svým živo-
tem z víry a v lásce ukazovali cestu k plnosti 
života i našim bližním.

Toto otevření našeho života Boží milosti 
nám dá radostný pohled víry do budoucnosti 
a pomůže nám vidět taktní a pokornou Boží 
lásku v tajemstvích naší spásy, které si bu-
deme připomínat v přicházejícím adventu. 
Může nás inspirovat touha a očekávání 
pravých Izraelitů, kteří toužili po příchodu 
Mesiáše a jistě se za jeho příchod modlili 
a snažili se svá srdce otevřít Božímu plánu 
spásy. Můžeme vidět, že Bůh připravuje 
i předchůdce Mesiáše, sv. Jana Křtitele, aby 
lidem pomohl k poznání a přijetí Mesiáše, 
který bude jiný, než očekávali. Nebude to 
jen moudrý, zbožný a spravedlivý král, ale 
Bůh se rozhodl k nám poslat svého Syna, 
aby k nám mluvil lidskou řečí, aby nám dal 

skutečný příklad plnohodnotného lidské-
ho života, aby se za nás mohl obětovat na 
kříži. Tento historický okamžik lidských 
dějin nám připomíná událost zvěstování  
(Lk 1,26–38). Další krásná událost je ná-
vštěva Panny Marie u Alžběty zakončená 
úžasným chvalozpěvem (Lk 1,39–56). Jistě 
můžeme rozjímat i o duchovním zápasu 

sv. Josefa, který přijal Boží plán a oženil 
se s Marií, která čekala dítě, i když věděl, 
že bude jen pěstounem a ochráncem Svaté 
rodiny (Mt 1,18–24). Jistě můžeme rozjímat 
i o cestě z Nazareta do Betléma, o nepřijetí 
v Betlémě, o chladu a chudobě v Betlémské 
jeskyni, kde se narodil Boží Syn, náš Spasi-
tel. Když se takto v modlitbách připravíme 
a ve svátosti smíření očistíme svá srdce, jistě 
zakusíme pravou vánoční radost a v duchu 
s anděly zazpíváme: „Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

Všem vám vyprošujeme, abyste vedeni 
Pannou Marií a vstoupili velkodušně do 
adventní doby i celého roku 2018 a zakusili 
její ochranu. n P. Jiří Šolc, SJ

s komunitou jezuitů  na Svatém Hostýně

Snímek František Ingr / Člověk a víra
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OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍ VALNOU HROMADOU MSH

Josef PSÍK (1946), Kojetín
Je dlouholetým členem Matice svatohostýnské (od roku 1993) a zároveň důvěrní-

kem Matice svatohostýnské ve svém bydlišti. Velký ctitel Panny Marie Svatohostýnské.  
Nesmazatelně a navždy se zapsal do historie Svatého Hostýna. Panna Maria Nanebevza-
tá, Svatý Jan Sarkander, Svatý Cyril a Metoděj, Svatý Josef, Svatá Rodina, Svatý Ignác 
a Služebník Boží Antonín Cyril Stojan – jména sedmi 
nových zvonů, které se rozezněly z věží baziliky v roce 
2012, v roce stého výročí korunovace sochy Panny 
Marie Svatohostýnské. To je bezesporu jeho dílo!

„Už dávno jsem přemýšlel nad tím, že je ostuda, 
že každá dědina má dnes nový zvon a na Hostýně ne-
jsou,“ řekl na valné hromadě Matice svatohostýnské 
v roce 2009. Zasloužilý člen MSH byl právě čerstvě 
vyznamenán otcem arcibiskupem Svatohostýnskou 
medailí.

„Svatý Hostýn si zaslouží mít sedm nových zvo-
nů.“ Myšlenka, nápad – jako z pohádky pro čtenáře 
s bohatou fantazií. I přes mnohé skeptické hlasy 
dokonce z řad vysokých duchovních představitelů 
burcoval věřící, sám pořádal sbírky. A dílo se podařilo.

Pan Josef Psík byl v roce 2011 zvolen valnou hromadou Matice svatohostýnské za člena 
výboru Matice, kde pracoval velmi obětavě dvě volební období. Podílel se na organizaci 
mnoha poutí, na Svatém Hostýně byl velmi často a rád. Když budete přicházet k bazilice na 
Svatém Hostýně a uslyšíte zvony, jejichž nádherný koncert vám bude znít v uších, věnujte 
krátkou modlitbu k Panně Marii za toho, kdo tuto nádheru na Svatém Hostýně „zavinil“.

Josef PAVELEC (1941), Chvalčov
Rodák z nedaleké Rusavy. Svatý Hostýn je jeho srdeční 

záležitostí. Od dětství přicházel k Panně Marii Svatohostýn-
ské nejen pro útěchu, pro radu a pomoc, ale sám se osobně 
podílel na chodu našeho poutního místa. A činí tak po celý svůj 
život. Patří mezi zakladatele obnovené Matice svatohostýnské.  
Od roku 1990 byl členem prvního výboru Matice svatohostýn-
ské. Působil v něm mnoho let. Svojí pracovitostí, rozvahou, 
zarputilostí a důsledností byl pro Svatý Hostýn a pro Matici 
nepostradatelný. V těžkých dobách nového fungování Matice 
byl iniciátorem a organizátorem brigád, podílel se na vybavení 
restaurací a jídelny. Na Svatém Hostýně byl i několikrát za den, 
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aby měl přehled, co se děje s majetkem Matice. I když po čase z jejího vedení odešel, na 
Svatý Hostýn nezapomínal. Vždy pozorně sledoval, co se na poutním místě děje, pomohl 
nejen radou, ale i osobně.

V roce 2009 byl na valné hromadě jako jeden z prvních zasloužilých členů Matice 
svatohostýnské vyznamenán otcem arcibiskupem Svatohostýnskou medailí jako projev 
uznání a vděčnosti za aktivní a nezištnou práci pro obnovenou Matici. V roce 2014 znovu 
kandidoval do výboru, byl zvolen a navázal tak na svoji předchozí práci ve vedení Matice 
svatohostýnské. Tři roky byl jeho platným členem. Své dlouholeté zkušenosti z práce na 
Svatém Hostýně s pečlivostí sobě vlastní ukládá nyní do kroniky novodobé Matice sva-
tohostýnské.  n Lubomír Vývoda

Ing. Josef MATELA (1946), Brusné
Jsem velmi rád, že mohu poděkovat Ing. Josefu Matelovi za jeho obětavou práci ne-

jen ve výboru Matice svatohostýnské, ale hlavně při pomoci duchovní správě na Svatém 
Hostýně. Panna Maria to tak zařídila, že se vrátil po mnoha letech z Rakovníku do své-

ho rodiště v Brusném právě v době, kdy se plánovalo provedení 
nové dlažby v bazilice. Po rozhodnutí, že se bude dělat replika 
keramické dlažby, byl jediný, který této technologii rozuměl, 
takže mohl v mnohém poradit začínajícímu výrobci v Černilo-
vě u Hradce Králové, ale především nám, ale i kladečům firmy 
Rapos. S manželkou Annou kus po kuse přebrali dodávanou 
dlažbu a jednotlivé typy roztřídili podle kvality a také podle ve-
likosti, protože ručně sypaná dlažba není stejně veliká (rozdíly 
až 3 mm). To bylo rozhodující pro určení správné rozteče při 
kladení, kterou on vypočítal. Proto nyní dlažba drží linie v obou 

směrech, zatímco původní byla rozjetá vzhledem ke kříži o 30 mm. Po celou dobu stavby 
podlahy dělal bezplatný stavební dozor vždy po celou směnu a pohlídal tak, aby topné 
hady byly opravdu z jednoho kusu, aby kladeči kladli opravdu pozorně a také aby spá-
rování provedli řídkou spárovací hmotou a potom to dokončili při druhém spárování. 
Také jim poradil, čím umýt dlažbu, která po spárování ztratila jasnost, a mnoho jiných  
věcí.

Pan Ing. Matela má také zásluhu na tom, že jsme 15. května 2012 dostali povolení 
a mohli začít stavební práce pro postavení nových zvonových stolic ve věžích, aby bylo 
možno spustit zvony k 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.  
Významným způsobem také pomohl svými znalostmi při restaurování keramického  
obrazu 1. zastavení Jurkovičovy křížové cesty.

Po těchto velkých akcích pomáhá při úklidu baziliky a řešení menších technických 
problémů důležitých pro poutníky a pro funkci duchovní správy.

Srdečné Pán Bůh zaplať! A vyprošuji hojnost Božího požehnání celé rodině.

n P. Jiří Šolc, SJ
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PŘEDSTAVUJÍ SE NOVÍ ČLENOVÉ VÝBORU MSH

Moje spolupráce s výborem Matice svatohostýnské začala již 
před několika lety. Zúčastňoval jsem se diskuzí, které se týkaly 
převážně dopravní obslužnosti, podle potřeby jsem se podílel 
i na dalších aktivitách spojených s plánovanými rozvojovými 
projekty na Svatém Hostýně. Na výzvu některých členů výboru 
Matice svatohostýnské jsem přijal kandidaturu do vedení Matice.
Je mi 58 let, jsem ženatý, téměř dvacet let jsem starostou obce 
Horní Lideč. Ve své praxi se zaměřuji hlavně na regionální pro-
jekty, které je možné následně financovat převážně z evropských 
zdrojů. Spolupracuji a vytvářím projekty také se slovenskými 

partnery. Domnívám se, že svými zkušenostmi z veřejné správy a znalostí dotačních pro-
gramů bych mohl být prospěšný při řešení provozních záležitostí i rozvojových záměrů 
spojených se Svatým Hostýnem.  n Josef Tkadlec

Letošní volby do výboru Matice svatohostýnské byly velmi napínavé, protože poprvé 
se přihlásilo devatenáct zájemců o práci ve výboru Matice. Z toho valné hromady a tedy 
i voleb se účastnilo osmnáct kandidátů. Výběr pro aktivní účastníky valné hromady byl 
tedy velmi pestrý a zajímavý.

Děkujeme všem, kteří měli chuť a odvahu do této volební akce vstoupit a „jít s kůží na 
trh“. Volební komise sečetla platné hlasy a nový výbor, který byl ustanoven dle vůle voli-
čů, již půl roku pracuje pro naše milované poutní místo. Věříme, že ti odvážní, kteří letos 
neprošli volebním sítem, nezatrpkli a přijali výsledky s pokorou. Byl bych rád, aby nadá-
le spolupracovali s novým výborem a ve svých farnostech podporovali myšlenky a zájmy 
Matice svatohostýnské.

Děkujeme vám.  n Lubomír Vývoda
předseda Matice svatohostýnské

Snímek František Ingr / Člověk a víra
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DVA NOVÍ BISKUPOVÉ

Olomoucká arcidiecéze má dva nové pomocné biskupy
Na závěr slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti konané 5. čer-

vence 2017 na Velehradě, jejímž hlavním celebrantem byl kanadský kuriální kardinál 
Marc Ouellet, prefekt vatikánské Kongregace pro biskupy, oznámil apoštolský nuncius  
v České republice arci-
biskup Giuseppe Lean-
za jména dvou nových 
pomocných biskupů 
pro olomouckou arci-
diecézi, které jmenoval 
papež František. Sta-
li se jimi P. Mgr. An-
tonín Basler (1956), 
kancléř Arcibiskupství 
olomouckého, a Mons. 
M g r.  J o s e f  Nu z í k 
(1966), generální vik-
ář olomoucký.

Kromě funkce po-
mocného biskupa byl 
každému z kandidá-
tů svěřen také čestný 
titul – tzv. titulární, 
dnes již zaniklé diecé-
ze. Mons. Antonín Ba-
sler tak byl jmenován 
titulárním biskupem 
diecéze Vaga v dnešním 
Tunisku a Mons. Josef 
Nuzík se stává titulár-
ním biskupem diecéze 
Castra Galbae na území 
dnešního Alžírska.

Úkolem pomocné-
ho biskupa je pomáhat diecéznímu biskupovi při veškerém řízení diecéze a zastupovat ho, 
diecézní biskup se s ním rovněž radí při řešení závažnějších věcí, hlavně pastorační povahy.

Oba noví biskupové přijmou biskupské svěcení v sobotu 14. října 2017 v 10 hod.  
v katedrále sv. Václava v Olomouci.  n Josef Pala

Snímek Pavel Langer / Člověk a víra
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Snímek František Ingr / Člověk a víra

VÝZNAČNÉ VÝROČÍ ČLENA VÝBORU MSH

Dlouhodobý člen výboru Matice svatohostýnské Ing. Ivo Buráň oslavil 18. října své  
70. narozeniny. Chceme mu tímto poděkovat za dosavadní práci a popřát mu do dal-
ších let Boží požehnání, ochranu Panny Marie, stálé zdraví a dostatek sil pro službu 
ve výboru. Při této příležitosti jsme mu položili několik otázek.

Co vás přivedlo na Svatý Hostýn?
Pro odpověď na tuto otázku musím jít někam 
až na konec padesátých let, kdy jsem jako 
rodilý Ostravák (s kořínkem v Uherském 
Brodě) chodil se svými rodiči na poutě. 
Svět byl tehdy nějak mnohem větší a ty 
poutě byly hlavně do Hrabyně a do Frýd-
ku, kde jsou taky mariánské svatyně. Už 
tehdy jsem věděl, že někde na konci mého 
tehdejšího světa (tři hodiny jízdy přímým 
vlakem z Ostravy a pak pěší výstup na horu 
s Pannou Marií Svatohostýnskou) je vysoko 
nad okolní krajinou blíže k nebi a zasazeno 
v krásné přírodě to pravé poutní místo. 
A když se tam kdysi poprvé potkaly rodiny 
mé budoucí manželky s mojí rodinou, tak 
bylo rozhodnuto.
Kdy a proč jste se zapojil do práce v Matici 
svatohostýnské?
Svět se pak díky automobilům zmenšil a po 
roce 1989 začala obnova tohoto poutního 
místa. Brzy po vzniku Matice svatohostýn-
ské jsme se přihlásili za její členy, několikrát 
si ověřili i vícedenní pobyt v poutním domě 
(zpočátku ještě zdevastovaném) a řekli jsme 
si s manželkou a s našimi dětmi – to je ono, 
to je to pravé spojení duchovna s přírodou, 
tady chceme být pod ochranným pláštěm 
Panny Marie často. Brzy jsem se zapojil 
do práce v revizní komisi Matice svatohos-
týnské a pak na přelomu tisíciletí jsem se 
stal členem jejího výboru. Svět už byl tehdy 
malý, a jak byl kdysi pro nás daleko Svatý 
Hostýn, tak to jsou dnes Lurdy, LaSalette, 
Čenstochová nebo Fatima. Ale my už jsme 
měli to svoje nejmilovanější místo vybrané.

Na co jste se při práci ve výboru Matice 
svatohostýnské zaměřil?
Profesně jsem informatik a tak jsem se 
v Matici zaměřil zejména na tuto oblast 
a současně na zviditelnění poutního místa 
ve sdělovacích prostředcích ať už prostřed-
nictvím internetu, nebo těch klasických 
(zde zejména činnost v redakční radě Listů 
svatohostýnských a spolupráce s TV Noe). 
Obdobím výrazného angažování výboru 
Matice svatohostýnské i duchovní správy 
na Svatém Hostýně byla příprava a vlastní 
oslava jubilea 100 let od korunovace sochy 
Panny Marie s Ježíškem. Tehdy jsem vedl 
přípravný výbor.
Celé období od přelomu tisíciletí až po sou-
časnost byla na Svatém Hostýně krásná, 
činorodá a tvůrčí léta. Chci za ně poděkovat 
především Panně Marii a taky ostatním – 
ať už to byli členové výboru, redakční rady, 
revizní komise, zaměstnanci a v neposlední 
řadě taky duchovní správě a olomouckému 
arcibiskupství. Jsem vděčný za to, že jsem 
mohl být „u toho“ a dá ‑li Pán Bůh, tak snad 
ještě i nějakou dobu budu moci.

n Václav Lednický
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

 9. června 2017
– Studie dopravní obslužnosti Svatého Hostýna
– Projekt přístavby stánku k poutnímu domu č. 1
– Grant o řešení zeleně na Svatém Hostýně
– Problematika prodejních stánků
– Přístup k venkovnímu oltáři, cesta k rozhledně, nadstřešení vstupu do poutního  

domu č. 1
– Návrhy studie dalšího rozvoje Svatého Hostýna (výstava prací studentů Fakulty archi-

tektury VUT)
– Provoz restaurace v poutním domě č. 3
– Poděkování bývalým členům výboru Matice svatohostýnské a kontrolní komise
– Nové možnosti propagace Svatého Hostýna a Matice svatohostýnské

 14. července 2017
– Obchůzka svatohostýnského areálu (Studie dopravní obslužnosti)
– Schůzka se zástupci restaurace v poutním domě č. 3
– Propagace Matice svatohostýnské na Celostátním setkání mládeže v Olomouci  

(15. – 20. 8. 2017)
– Možnosti dobré spolupráce se zástupci státní památkové péče
– Návrh na vytvoření aktivu zasloužilých členů Matice svatohostýnské
– Návrh duchovních kulturně společenských akcí Matice svatohostýnské na Svatém 

Hostýně

 11. srpna 2017
– Schůzka se zástupci restaurace v poutním domě č. 2
– Příprava programu setkání důvěrníků (3. 9. 2017)
– Návštěvy farností
– Postupné řešení úkolů z předchozích schůzí

 8. září 2017
– Studie rozvoje Svatého Hostýna
– Svatý Hostýn a národní kulturní památka
– Přijatá dotace na studii zeleně
– Problematika svatohostýnských stánků
– Setkání důvěrníků (3. 9. 2017)
– Duchovní koncert (14. 10. 2017)
– Bankomat na Svatém Hostýně
– Automat na povolenky k výjezdu
– Posílení Wi ‑Fi a telefonického signálu  n Mořic Jurečka
   zapisovatel MSH
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TŘETÍ POUŤ SCHOL A SCHOLIČEK

Uskutečnila se na Svatém Hostýně v sobotu 17. června. Protože venku pršelo a bylo 
zima, vše se odehrálo v komorním prostředí baziliky. V přehlídce vystoupily scholič-
ka z Kyjova, Potečská schola, Karlovice, rybičky z Francovy Lhoty, schola Nedašov,  

schola Mysločovice, 
scholička Kvasice, malá 
schola Ostrožská Nová 
Ves a schola Ovečky 
z Valašských Klobouk. 
Zejména při odpolední 
přehlídce schol a na ná-
sledujícím koncertu byl 
věkový průměr vystu-
pujících i přihlížejících 
a naslouchajících asi 
čtvrtinový, než je tomu 
běžně na bohoslužbách.

V samém závěru 
pěkného setkání zahrá-
la a zazpívala křesťan-

ská hudební skupina Adorare z Valašska, hrající především vlastní tvorbu. Žánr se pohybuje 
někde mezi rockem a popem, někdy je to i složitější muzika. Repertoár písní a skladeb 
je o Bohu. Celkově mladí předvedli radostnou zvěst tak, jak by to mělo bývat obvyklé, 
a věříme, že pořadatelé 
a sponzoři podpoří tuto 
pouť na Svatém Hostý-
ně i v dalších letech.

Každoroční setkání 
schol podporuje Valaš-
ská nadace, duchovní 
správa na Svatém Hos-
týně, Matice svatohos-
týnská a Zlínský kraj. 
Organizací této akce si 
vzala na starost farnost 
Francova Lhota spolu 
s Pavlem Vlčkem z Va-
lašských Klobouk.

n Ivo Buráň Snímky Ivo Buráň
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SVATÝ OTČE FRANTIŠKU, JSME TU S TEBOU NA VRŠKU

Těmito slovy parafrázoval ostravsko‑opavský biskup Mons. František Lobkowicz slo-
va při páteční večerní bohoslužbě 18. srpna 2017 při Celostátním setkání mládeže, která 
zde zněla před 22 lety na Svatém Kopečku u Olomouce z úst mladých a papeže sv. Jana 
Pavla II.: „Svatý Kopeček, plný je tvých oveček.“ Pak ze všech našich „vršků“, odkud je 
blíže k Bohu, na prvním místě vzpomněl Svatý Hostýn…

V sobotu pak bylo tzv. EXPO 2017 – povolání na olomouckých náměstích, kde se 
prezentovaly řehole, hnutí, prorodinné organizace a také naše Matice svatohostýnská 
(pod číslem 44). Výbor Matice svatohostýnské delegoval svého člena P. Františka Krále 
ze Vsetína, který spolu s Janou Kunderovou, důvěrnicí za farnost Valašská Polanka, jejím 
synem Kryštofem a Marké-
tou Hašovou z farnosti Kelč, 
prezentovali na Dolním 
náměstí život a činnost nej-
většího mariánského pout-
ního místa Moravy a co do 
počtu poutníků největšího 
v České republice.

Už od samého poledne 
přicházeli mladí po skonče-
ní dopoledního programu 
v Korunní pevnůstce, ale 
především rodiny, které byly jako bývalí mládežníci také pozváni. Na čelní stěně visel asi 
třímetrový banner s leteckým pohledem na celý „vršek“ svatohostýnský, v popředí jiný 
s bazilikou a krátkým vyjádřením poslání Matice svatohostýnské, na stole různé letáčky 
pro mladé, obrázky s Pannu Marií Svatohostýnskou, magnetky, omalovánky a publika-
ce o životě na našem poutním místě. Uprostřed stanu pak stoleček s židličkami, kde děti 
malovaly otisk ruky, kterou pak vystřihly a přilepily na kříž, symbol být s Ježíšem a pod-
porovat ho. Kříže pak byly příští sobotu na pouti rodin na Svatém Hostýně na hlavním 
podiu. Byly tam naše dětičky, ale také milí černoušci z Anglie, mladí i staří, i ti, kteří nikdy 
o Svatém Hostýně nic neslyšeli. Ptali se: „Kde prý to je?“

Z dalších reakcí uvádíme: „Takové poutní místo jako je Svatý Hostýn, není nikde 
v republice“, nebo „Je dobře, že jste tady, Panna Maria si to zaslouží“, ale i kritika: „Proč 
je právě P. Marián Kuffa na Svatém Hostýně, když je setkání rodin v Olomouci – rádi 
bychom byli i tam…“

Tři hodiny utekly jako voda a my jsme museli kvůli dalšímu programu náměstí opus-
tit. Díky všem! A třebas na shledanou u stánku v roce 2022 na Světových dnech mládeže 
v Praze, ale určitě daleko dříve u Vítězné Ochránkyně Moravy na hostýnském „vršku“.

n Jana Kunderová, P. František Král
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DEVÁTÁ POUŤ PEDAGOGŮ

Velkou osobností letošní pouti pedagogů na Svatém Hostýně, která se zde konala 
19. srpna, byl P. Marián Kuffa, hlavní celebrant mše svaté. Pro ty, kdo jeho činnost nesledují 
a nebo neviděli dokumentární film „Opřít žebřík o nebe“, je určeno několik dalších řádků.

Otec Marián se v dětství věnoval karate. S přáteli také chodil opravovat věže kostelů 
a bavilo ho horolezectví. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Nitře. Původně neplá-
noval, že by se stal knězem. Když mu bylo 
kolem 20 let, těšil se, že se ožení a bude 
mít děti. Pak se však pod ním při výstupu 
na Gerlachovský štít utrhl kus skály ‑ ná-
sledoval dvacetimetrový pád. Záchraná-
řům trvalo 13 hodin, než ho dopravili do 
nemocnice. Cítil, že Bůh mu vrátil život 
a tehdy v něm uzrálo předsevzetí „vrátit 
svůj život Bohu“ – tím, že se bude věnovat 
těm, kteří to nejvíc potřebují.

V roce 1994 začal působit jako římsko-
katolický kněz v Žakovcích na východním 
Slovensku. Na opravách rozbořené fary 
začal v nuzných podmínkách pracovat s lidmi z polepšovny, s navrátilci z vězení, včetně 
těch, kteří si odpykávali tresty za nejtěžší zločiny.

„Věděl jsem, že když od těchto lidí odejdu, budu obyčejný teoretik,“ řekl Kuffa. Postu-
pem času opravu fary dokončili a přistavěli nebo opravili další objekty. Nadále se věnuje 

lidem na okraji společnosti.
Pro účastníky pouti (pro učitele, 

vychovatele, ale i rodiče, prarodiče 
a všechny, komu není lhostejná výcho-
va mladé generace a uchování víry pro 
budoucí pokolení) byl velký zážitek už 
začátek mše svaté. Taky homilie byla 
úžasná, zcela jiná než je na Svatém 
Hostýně obvyklé.

Na zakončení pouti jsme se zú-
častnili besedy na venkovním podiu 
na téma „Jaké výchovné koncepty 
nám zaplavují školy i mnohé rodiny“. 
Otec Marián nás přesvědčil o svých 

názorech a upřímnosti a završil náplň pouti. V samém závěru následovala osobní setkání 
s tímto knězem a autogramiáda. Bylo vidět, že P. Marián Kuffa má i na Moravě mnoho 
příznivců.  n Ivo Buráň

Snímky Ivo Buráň
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SOBOTA 26. SRPNA 2017 – KRÁSNÁ TEČKA ZA PRÁZDNINAMI

Kolik rodin, dětí, kočárků, ale i zajíma-
vých a pestrých úkolů a zábav na mnoha 
stanovištích se letos sešlo o posledním 
srpnovém víkendu na Svatém Hostýně! 
Velká účast na mši svaté celebrované otcem 
arcibiskupem Janem na venkovním podiu, 
nádherné počasí, důkladná příprava Center 
pro rodiny i naší Matice svatohostýnské – 
to vše přispělo k milé atmosféře, která tu 
vládla.

Matice svatohostýnská měla pro děti 
připraven u baziliky svůj stánek s výtvarný-
mi dílničkami, kde si mohly vytvořit pěkný 
výrobek. Kdo chtěl, mohl si zahrát hru – pro-
kázat vynalézavost a obstarat asi deset věcí 
podle seznamu. Zde se mimořádně činila 
Děcka ze Skoronic. Aktivně a nápaditě se 

Snímky Ivo Buráň

tito kluci a holky zapojili do hry i do tvoře-
ní, když předtím svým zpěvem, který jde 
opravdu od srdce, zkrášlili naši bohoslužbu. 
Za své snažení – tvořit či hrát hru, mode-
lovat z keramické hlíny a přírodnin, zde ve 
stánku Matice svatohostýnské všichni malí 
poutníčci dostali sladké odměny.

Všechny děti, jichž jsme se zeptali, zda 
se doma modlí, odpověděly kladně, a proto 
si odnášely i malý modlitebníček, pro tuto 
pouť naší Maticí speciálně vytvořený.

Všem, kdo se podíleli na bohatém pro-
gramu poutě, děkujeme.

Bože, jsme vděčni za tyto rodiny, které 
přivádějí své děti sem, na posvátnou horu, 
blíž k Matce Boží.

 n Zdeňka Jančíková
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POUŤ ČLENŮ MSH A SETKÁNÍ S DŮVĚRNÍKY

První zářijovou neděli se uskutečnilo setkání s důvěrníky Matice svatohostýnské na 
Svatém Hostýně. Setkání začalo slavením mše svaté v bazilice, kterou celebroval otec  
arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po jejím skončení se sešlo 68 účastníků v Jurkovičově sále.

Představitelé nově zvoleného vý-
boru Matice svatohostýnské seznámili 
přítomné důvěrníky s vlastní činností 
výboru (Lubomír Vývoda), s opravami 
duchovních památek (P. Jiří Šolc), s no-
vými možnostmi propagace marián-
ského poutního místa (Mořic Jurečka). 
Ivo Buráň komentoval výstavu student-
ských prací možných variant budoucí 
podoby areálu Svatého Hostýna. Paní 
Dagmar Fojtů informovala o financích 
a rozpočtu prvé poloviny roku 2017. 

Důvěrníci se většinou dotazovali na situaci stran stravování poutníků, zazněl dotaz na 
možnosti dopravy starších a hendikepovaných osob z parkoviště přímo k bazilice.

Otec arcibiskup poukázal na význam služby důvěrníků ve spolupráci se členy Matice 
svatohostýnské jako duchovního společenství ctitelů a podporovatelů mariánského pout-
ního místa. Kladl důraz na neustálé budování vztahů s mladou generací formou vlastního 
svědectví. Všem členům předal pozdravení a požehnání, zvláště pak všem nepřítomným, 
starším a nemocným členům Matice svatohostýnské. n Mořic Jurečka

Snímky František Ingr / Člověk a víra
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DÍKY ZA KVĚTINY PRO PANNU MARII

V sobotu 30. září 2017 jsme se 
i na Svatém Hostýně poklonili Panně 
Marii Fatimské, jejíž socha sem dopu-
tovala. Po této slavnosti k 100. výročí 
zjevení Panny Marie portugalským 
dětem již ukončíme výstavku desítek 
květinových dárků, které děti v uply-
nulých měsících přinesly Panně Marii 
na naše poutní místo.

Letošní aktivita pro děti, jejímž 
výsledkem je výstavka v bazilice, 
vzbudila zájem poutníků a setkala 
se s kladným přijetím. Mnoho drobných i větších květů z dětských rukou oslavilo naši 
hostýnskou Paní, za což dětem i jejich blízkým, kteří jim pomohli, patří naše uznání.

Panno Maria, Lilie líbezná, prosíme, ochraňuj naše děti i celé rodiny po celý nový  
školní rok.  n Zdeňka Jančíková

Snímky Jiří Koleček
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KVĚTEN 2017
17. 5. • Čtyři autobusy poutníků ze Zlína a okolí
18. 5. • Pouť nemocných z Charity Litovel
20. 5. • Autobus poutníků z Velkého Týnce • 

autobus poutníků z Vyškova • 73 poutníků 
z Rané u Chrudimi • pouť farnosti Pustá 
Polom

23. 5. • Pouť farnosti Slušovice • autobus pout-
níků z Ratíškovic • 110 poutníků z Bánova, 
Suché Lozi a Bystřice pod Lopeníkem

23. – 24. 5. • Setkání ředitelů Charit olomoucké 
arcidiecéze

25. 5. • Farníci z Choryně
27. 5. • Dvacátá druhá pouť Radia Proglas a TV 

Noe s brněnským pomocným biskupem 
Mons. Pavlem Konzbulem • farní pouť 
z Luhačovic

28. 5. • Devátá pěší pouť poutníků z Ostravy-
-Třebovic • poutníci z Prakšic a Pašovic

29. 5. • Poutní zájezd z farnosti Pozořice a z okolí
30. 5. • Autobus poutníků ze Starého Hrozen-

kova a Komně • PROSPĚŠ = pouť z Pod-
hradní Lhoty

31. 5. • Autobus poutníků ze Zábřehu

ČERVEN 2017
1. 6. • Poutníci z Velkých Bílovic
3. 6. • Pouť lékařů a zdravotníků • farní pouť 

z Třebíče • pouť žáků a žákyň Dona Boska
5. 6. • Tři autobusy poutníků z Hroznové Lhoty
6. 6. • Poutníci z farnosti Veselí nad Moravou
7. 6. • Charita Vsetín (autobus)
8. 6. • Pouť dětí a ministrantů z farnosti Čejkovice
10. 6. • Poutníci z Rokytnice, Brodku u Přero-

va a Citova • pouť dětí a rodičů ze Zlína za 
první svaté přijímání

20. 6. • Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za 
vlastní posvěcení

21. 6. • Pouť dětí po prvním svatém přijímání 
z Valašského Meziříčí

24. 6. • Padesátka poutníků z Lukova a Kašavy 
• poutníci Fryčovic • poutníci z Tasovic

25. 6. • Pouť na ukončení školního roku farníků 
ze Žeranovic, Rackové a Horního Lapače

26. 6. • Charitní pouť z Otrokovic
27. 6. • Pouť Charity Vsetín
28. 6. • Pouť Střední církevní školy Odry a Bis-

kupského gymnázia Ostrava

ČERVENEC 2017
2. 7. • Velká pěší pouť 210 poutníků (ze Sva-

tého Kopečku • přes Svatý Hostýn • směr 
Velehrad) s Mons. Janem Peňázem • autobus 
poutníků ze Zahnašovic

3. 7. • Tři autobusy poutníků z farnosti Ostrava-
-Zábřeh • pouť mládeže z farnosti Vendryně 
(na kolech)

6. 7. • Tábor ministrantů Archa RajnochoviceSnímek Martina Mošťková / Člověk a víra
Včelařská pouť
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9. 7. • Tři autobusy poutníků z farnosti Kelč
10.  7. • Dva autobusy poutníků z Vlachovic 

a okolí
11. 7. • Farní pouť z Halenkova (tři autobusy)
16. 7. • Dva autobusy poutníků z Hněvotína, Sla-

tinic, Těšetic, Drahanovic a Senice na Hané
18.  7. • Dva autobusy poutníků z Buchlovic 

a Zlechova
19.  7. • Dva autobusy poutníků z Kunovic 

a Míkovic
21. 7. • Tři autobusy poutníků z Nivnice a Ko-

rytné – duchovní cvičení salesiánských kněží
22. 7. • Devadesát táborníků a jejich vedoucích 

(Archa Rajnochovice)
26. 7. • Poutní zájezd z Brodku, Želeče a Otaslavic
29. 7. • Farní tábor z farnosti Rusava

SRPEN 2017
2. 8. • Poutníci z Boskovic, Benešova a Ždárné
3. 8. • 98 poutníků z Uherského Brodu-Újezdce
5. 8. • Pouť myslivců a přátel lesa (pěší pouť45 

poutníků z Brumova a okolí)
8. 8. • Třicet poutníků z farností Nová Hradečná, 

Libina, Oskava
9. 8. • Pěší pouť z Kelče
10. 8. • Pouť z farnosti Všemina
11. 8. • Autobus poutníků z Bratřejova a Poz-

děchova • poutníci z Dubu nad Moravou
13. 8. • Hlavní pouť s olomouckým arcibiskupem 

Mons. Janem Graubnerem
14. 8. • Tři autobusy poutníků z farnosti Koz-

lovice
15. 8. • Pouť ze slavnosti Nanebevzetí Panny 

Marie s emeritním pomocným biskupem 
olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou

16. 8. • Pouť z Nedašova • pouť polské mládeže 
(neokatechumenát) z Varšavy

17. 8. • Dva autobusy poutníků z Březnice
22. 8. • Dva autobusy poutníků z Vlkoše u Pře-

rova, Říkovic, Bochoře a Žalkovic • autobus 
poutníků z Čeladné a Kunčic pod Ondřejní-
kem • autobus poutníků z Uherského Ostrohu

23. 8. • 150 poutníků z farností Hulín, Pravčice 
a Záhlinice

26.  8. • Farní zájezd z Ratají u Kroměříže • 
pouť ze Štípy

26. – 29. 8. • 62 účastníků exercicií, které vedl 
pomocný biskup českobudějovický Mons. 
Pavel Posád

28.  8. • Pouť učitelů a zaměstnanců Cyrilo-
metodějského gymnázia, základní školy 
a mateřské školy v Prostějově

29. 8. • Pouť zaměstnanců církevního domova 
Petrinum v Brně

30.  8. • Pouť ministrantů z farnosti Frýdlant 
nad Ostravicí

ZÁŘÍ 2017
2. 9. • Pouť střední školy Odry
3. 9. • Pouť farnosti Valašské Klobouky
5. 9. • Devadesát poutníků z farnosti Dolní Němčí
7. 9. • Poutníci z Velkého Týnce • pouť z Ost-

rožské Lhoty
8.  9. • Autobus poutníků z farností Troubky 

a Kojetín
9. 9. • Autobus poutníků ze Štěpánova, Hnojic 

a Moravské Huzové
12. 9. • Pouť z farností Strážnice, Petrov, Sudo-

měřice a Radějov

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

Snímek Ivo Buráň
Muklovská pouť
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Výzva určená dlouholetým aktivním členům MSH

Výbor Matice svatohostýnské chce zapojit do činnosti i další členy spolku. Bude projednán 
Statut poradních orgánů Matice svatohostýnské, který umožní zapojení do zvelebování 
mariánského poutního místa i těm, kteří v minulosti přispívali svým aktivním přístupem 
a dnes jsou už mimo hlavní proud (např. ze zdravotních důvodů).

Nové možnosti pobytů na Svatém Hostýně v poutní sezoně 2018

Výbor Matice svatohostýnské podporuje záměr, aby se v příštím roce pořádaly relaxačně 
duchovní pobyty určené zejména pro pohyblivé seniory. Cílem je ubytovat přihlášené 
v poutních domech na Svatém Hostýně ve všedních dnech, kdy je zde volněji. Denní pro-
gram bude koncipován tak, že snídaně a večeře bude společná, ráno bude možná účast 
na mši svaté a večer na modlitbě růžence v bazilice. Přes den bude 3x k dispozici autobus 
k návštěvě poutních a zajímavých míst v okolí Svatého Hostýna a nebo se půjde na turi-
stickou vycházku. Termíny a další informace budou na internetu.

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (od 16. října 2017 do neděle 22. dubna 2018) jsou slouženy mše svaté:
 všední dny: 7.15, 9.15
 sobota: 7.15, 9.15, 11.15
 neděle: 7.15, 9.15, 11.15, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně

Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme v neděli 31. prosince 2017.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.15 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod. je 
modlitba růžence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

Uzavření baziliky na Svatém Hostýně

V zimním období (od 1. listopadu 2017 do 31. března 2018) 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.
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ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

Milada Janálová, Lechotice, 95 let
Vlasta Nováková, Staré Město, 85 let
František Monsport, Trnávka, 71 let
Božena Tomečková, Opatovice, 92 let
Božena Kolková, Hradčovice, 90 let
Oldřich Kulišťák, Rožnov pod Radhoštěm, 80 let
Marie Zelová, Horní Nětčice, 86 let
Libuše Ondrušková, Příbor, 94 let
Karel Zemánek, Drslavice, 91 let
Eliška Jašková, Jeseník nad Odrou, 90 let
Ludmila Dočkalová, Mysločovice, 84 let
Marie Řezáčová, Vlkoš, 79 let
Marie Kotková, Radějov, 86 let
Jaromír Mikulík, Vsetín, 84 let
Božena Berková, Drslavice, 85 let
Anna Horáková, Jalubí, 87 let
Bohumila Šebestíková, Kvasice, 91 let
Josef Mucha, Cetechovice, 77 let
Marie Nejedlíková, Vnorovy, 74 let
Vojtěch Miklas, Bylnice, 71 let
Alžběta Brožovičová, Strážnice, 89 let
Ludmila Molnárová, Kopřivnice, 87 let
Marie Tobiczyková, Příbor, 94 let
Marie Kadlčíková, Jarošov, 93 let
Josef Šebesta, Smolina, 79 let
Libuše Marxová, Kajlovec, 87 let
Věra Hanáková, Sazovice, 74 let
Marie Jurčíková, Stará Ves, 91 let
Antonín Zimčík, Dolní Němčí, 80 let
Anna Kalíková, Šanov, 75 let

Vlasta Frýdlová, Libhošť, 94 let
Marie Břečková, Vnorovy, 88 let
Marie Řičicová, Vnorovy, 91 let
Marie Zdařilová, Citov, 81 let
Anna Tkáčová, Frýdland nad Ostravicí
Františka Paštová, Zábřeh, 98 let
Františka Pavlíková, Zámrsky, 90 let
Božena Josefíková, Vlčnov

Snímek Leoš Hrdlička
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