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OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP SEDMDESÁTNÍKEM

Náš jubilant se narodil 29. srpna 1948 
v Brně, ale dětství prožil ve Strážnici.  
Po maturitě se hlásil do semináře, nebyl však 
přijat, protože neměl, jak to vyžadovala pra-
xe komunistického režimu, dělnický původ. 
Rok pracoval jako dělník v ZPS v tehdej-
ším Gottwaldově. Na Cyrilometodějskou 
bohosloveckou fakultu 
a do kněžského semináře 
v Olomouci byl přijat v roce 
1968. Kněžské svěcení při-
jal 23. 6. 1973 v Olomouci 
z rukou biskupa – apo-
štolského administrátora 
olomouckého Josefa Vrany. 
Působil v duchovní správě 
v Gottwaldově-Zlíně, Va-
lašských Kloboukách a ve 
Vizovicích, kde ho zastih-
lo jmenování pomocným 
biskupem olomouckým 
(17. 3. 1990). Byl jedním 
z iniciátorů Desetiletí du-
chovní obrody národa vyhlá-
šeného v roce 1987 kardiná-
lem Františkem Tomáškem.

Biskupské svěcení přijal v Olomouci 
7. 4. 1990 spolu s dalším nově jmenovaným 
pomocným biskupem olomouckým Josefem 
Hrdličkou z rukou arcibiskupa Františka 
Vaňáka, který si ho zároveň vybral za svého 
generálního vikáře. Po jeho smrti byl zvolen 
sborem konzultorů 16. 9. 1991 administ-
rátorem olomoucké arcidiecéze. Na svátek 
sv. Václava, patrona arcidiecéze, 28. 9. 1992 
byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 
70. nástupcem na stolci sv. Metoděje. 
K slavnostní intronizaci došlo  v katedrále 

Na konci prázdnin oslaví 70. narozeniny Mons. Jan Graubner, arcibiskup  
olomoucký, metropolita moravský a protektor Matice svatohostýnské.

sv. Václava v Olomouci 7. 11. 1992 za účasti 
tehdejšího papežského nuncia v Českoslo-
vensku Giovanniho Coppy.

Za jeho episkopátu kanonizoval papež 
Jan Pavel II. v Olomouci 21. 5. 1995 společně 
moravského kněze a mučedníka blahoslave-
ného Jana Sarkandera a českou vyznavačku 

blahoslavenou Zdislavu 
z Lemberka. Tato událost 
představuje mimořádný jev 
v dějinách katolické církve, 
protože došlo ke svatoře-
čení dvou blahoslavených 
mimo Řím.

Arcibiskup Graubner 
je v rámci České biskup-
ské konference předsedou 
Komise pro Charitu a de-
legátem Rady ČBK pro 
misie. V letech 2000 až 
2010 byl předsedou České 
biskupské konference, od 
roku 2010 zastává funkci 
místopředsedy.

K četným aktivitám 
olomouckého arcibiskupa 

patří založení tradice velehradských poutí 
při příležitosti svátku křesťanských věro-
zvěstů sv. Cyrila a Metoděje a v souvislosti 
se státním svátkem České republiky spojená 
s projektem Dnů lidí dobré vůle, při kterém 
se v předvečer státního svátku prezentují 
charitativní, vzdělávací, ekologická, spor-
tovní a umělecká díla vycházející z hodnot, 
jež k nám přinesli slovanští apoštolové.

Další z jeho iniciativ je celorepubliková 
Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na 
charitativní pomoc doma i v zahraničí.

Snímek Leoš Hrdlička
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Za své nevšední aktivity byl moravský 
metropolita oceněn četnými vyznamená-
ními. V roce 2002 obdržel Evropský prsten 
Dr. Aloise Mocka – cenu, která se uděluje 
jen osobnostem či institucím, jejichž pů-
sobení stojí na evropských hodnotových 
představách o lidských právech, lidské dů-
stojnosti a demokracii, a které se zasloužily 
o duchovní, kulturní, politické, hospodářské 
a společenské sjednocení Evropy v jejích 
nových geografických hranicích.

V roce 2003 mu ministr obrany udělil 
záslužný Kříž I. stupně. Za vynikající zá-
sluhy o skautské hnutí a službu skautským 
myšlenkám mu byl předán Řád čestné lilie 
v trojlístku Zlatého stupně. V roce 2003 
mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou 
obětavou práci udělen Řád sv. Floriana 

SPOLEČNÁ POUŤ MORAVSKÝCH MATIC

Jarním sluncem prosluněná třetí velikonoční neděle (15. dubna) provázela účastníky 
páté společné pouti moravských Matic ve valašském poutním místě Zašová. Organizátoři 
letošní matiční poutě (Matice zašovská a Matice radhošťská) přivítali zástupce Matice 
cyrilometodějské, Matice svatoantonínské, Matice svatohostýnské, Matice svatokopec-
ké i Matice velehradské v poutním areálu kostela Navštívení Panny Marie i v prostorách 
bývalého trinitářského kláštera. Poutní mši svatou celebroval Mons. Jan Peňáz, předseda 
Matice velehradské, koncelebrovali místní farář P. Jiří Polášek a P. Bernard Petr Slaboch, 
OPraem., ze Svatého Kopečku u Olomouce. Homilie otce Peňáze se nesla v duchu obou 
novozákonních čtení k významu poutnictví a o mateřské starostlivosti Matic v péči o věřící 
a poutníky. Kázání ukončil slovy: „Každý z nás na této zemi, poutníkem je k věčnosti.“ Po 
mši svaté následovala komentovaná prohlídka kostela, společná polední modlitba Regina 
coeli a prohlídka areálu trinitářského kláštera.

V odpoledním programu se nám představily obě valašské Matice (Matice zašovská 
i Matice radhošťská) s velice působivým vystoupením vystoupila zašovská schola, pro-
běhla prezentace o historii trinitářského kláštera (Mgr. Jan Matyáš).

V rámci rozvíjející se církevní turistiky byla prezentována Evropská kulturní stezka 
sv. Cyrila a Metoděje. Ti, kteří vydrželi až do konce matiční poutě, navštívili společně 
přírodní poutní areál Stračka s pramenem léčivé vody. Pouť byla zakončena svátostným 
požehnáním na cestu (P. Jiří Polášek).

Dá -li Pán Bůh, příští šestá společná pouť moravských Matic v roce 2019 se uskuteční 
na Svatém Kopečku u Olomouce.  n Mořic Jurečka

Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.
U příležitosti 60. narozenin byl 28. říj-

na 2008 vyznamenán prezidentem České 
republiky Václavem Klausem, byl mu pro-
půjčen Řád T. G. Masaryka za vynikající 
zásluhy o rozvoj demokracie, humanity 
a lidských práv.

Biskupským heslem moravského me-
tropolity jsou slova Panny Marie v Káni 
Galilejské Quod dixerit vobis, facite /Co vám 
řekne, učiňte/ (Jan 2,5).

K četným blahopřáním, která na konci 
prázdnin budou směřovat do Olomouce, se 
připojuje také Matice svatohostýnská spoje-
ná v modlitbě se širokou členskou základnou 
za našeho pastýře.

AD MULTOS ANNOS!
n Josef Pala
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TRADIČNÍ HASIČSKÁ POUŤ

NOVÉ POUTĚ

Letošní XXV. mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně předcházela 27. dubna 
X. propagační jízda historických hasičských vozidel, která startovala na Velehradě. Požeh-
nání na cestu udělil startujícím místní farář P. Petr Přádka za přítomnosti velehradského 
starosty Mgr. Aleše Mergentala. Startovalo pět historických vozidel. K praporu, který hasiči 
vezli, se připínaly stuhy na jednotlivých zastávkách. Bylo jich celkem devět. Nejvíce diváků, 
zejména dětí, bylo na Velehradě. Ve Štípě vítal jízdu před poutním kostelem P. František 
Sedláček s dětmi z mateřské i základní školy. Poslední zastávka byla ve Chvalčově, kde 
starosta Ing. Antonín Stodůlka přivítal jízdu dechovkou s kulturním vystoupením mladých 
hasičů. Ze Štípy odjela část delegace hasičů s přítomným hejtmanem Zlínského kraje  
Jiřím Čunkem do Kašavy k hrobu zakladatele hasičských poutí Antonína Zaorala. Pietního 
aktu se zúčastnili kromě místních hasičů a rodiny také hasiči z družebního chorvatského 
Daruvaru. Po modlitbě lukovského faráře P. Jana Macha poděkoval zakladateli hasičských 
poutí na Svatém Hostýně za Sdružení hasičů ČR PhDr. Josef Juráň. Poděkování patřilo 
také kašavským hasičům a lukovskému okrsku za to, že v tradici těchto poutí pokračují.

Samotná hasičská pouť na Svatém Hostýně začala 28. dubna průvodem všech pří-
tomných hasičů se 118 prapory.

 Medaili „100 let státnosti“ od Sdružení hasičů ČR obdrželi olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner, olomoucký kanovník P. Petr Gatnar, svatohostýnský duchovní 
správce P. Ing. Jiří Šolc a také vedoucí slovenské a chorvatské delegace. Otec arcibiskup 
předal ocenění hasičům, kteří se podíleli na zajišťování poutí na Svatém Hostýně. Medaili 
sv. Cyrila a Metoděje obdrželi: Ing. Karel Richter, Ing. Josef Bernatík, Stanislav Pumprla 
a PhDr. Josef Juráň.  n Josef Juráň

Milí poutníci, víme, že celý náš život a všechny lidské situace mají směřovat k Boží 
oslavě a ke spáse a k našemu posvěcení. Proto se radujeme, když se objeví nová pouť, 
která nám ukazuje, že jsme ještě nějakou oblast našeho života dosud nesvěřili do Božích 
rukou a pod ochranný plášť Panny Marie.

V tomto roce máme možnost tuto radost prožít dvakrát.
V úterý 8. května o památce Panny Marie Prostřednice všech milostí zde byla 1. pouť 

společenství Mary’s Meals /Mariino jídlo/, což je česká větev společenství, které se stará 
o pomoc hladovějícím dětem, obzvláště v Africe. Na tento účel duchovní správa obdržela 
dva dary; ty již byly odeslány na účet tohoto společenství.

Další novou poutí, kterou teprve očekáváme, bude 1. pouť kuchařů a cukrářů v sobotu 
11. srpna 2018 při mši sv. v 10.15 hod. Jistě to může být i příležitost k zamyšlení, abychom 
si vážili jídla jako Božího daru a používali ho přiměřeně k obnově sil i zdraví.

n P. Jiří Šolc, SJ
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ZAHÁJENÍ POUTNÍ SEZONY NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Letošní poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájil na první květnovou neděli olomo-
ucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po slavnostní mši svaté následovala valná hromada 
Matice svatohostýnské v Jurkovičově sále. Zprávu o činnosti Matice svatohostýnské za 
uplynulý rok přednesl předseda jejího výboru Mgr. Lubomír Vývoda. Zdůraznil prioritu 
našeho poutního místa pro nejbližší dobu, kterou je nová dopravní obslužnost Svatého 
Hostýna. O dalších důležitých akcích informovali přítomné členové výboru P. Mgr. Vla-
dimír Kelnar a Josef Tkadlec (oprava okolí Vodní kaple, hrací koutek pro děti, oprava 
větrné elektrárny, nové lavice do baziliky, postupné vykupování poutních stánků, nový 
filmový dokument o Svatém Hostýně připravovaný TV Noe, nové propagační materiály 
v cizojazyčných mutacích, projekt příhraniční spolupráce se slovenským poutním místem 
Turzovka).

Již podesáté 
byli oceněni za-
sloužilí členové 
Matice svatohos-
týnské. Svatohos-
týnskou medai-
li a pamětní list 
jich získalo letos 
šestnáct. Matice 
svatohostýnská 
spolu s duchovní 
správou na Sva-
tém Hostýně tou-
to formou oceňuje 
záslužnou činnost obětavých poutníků a ctitelů Panny Marie Svatohostýnské pro zvele-
bování našeho poutního místa. Od roku 2009, kdy byly uděleny první Svatohostýnské 
medaile, ocenila Matice svatohostýnská již 189 zasloužilých věřících.

Na závěr účastníci valné hromady schválili některé dílčí změny Stanov Matice svato-
hostýnské, z. s., mezi nimiž i nové funkční období volených orgánů na pět let.

Odpoledne se v bazilice uskutečnil duchovní koncert Za nebeskou bránou, koncipova-
ný z církevních a lidových písní o svatých první poloviny liturgického roku. Byl věnován 
všem členům Matice svatohostýnské jako poděkování a uznání za jejich obětavou činnost 
pro Svatý Hostýn.

Poutníci si mohli zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. Svatohostýnský kalen-
dář 2019 provázejí historické fotografie našeho poutního místa, z nichž většina zachycuje 
momenty více než 80 let staré.

V současné době má Matice svatohostýnská celkem 6794 členů. n Josef Pala

Snímek František Ingr
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INFORMACE Z VALNÉ HROMADY MSH

Usnesení náhradní valné hromady Matice svatohostýnské, z. s.,  
konané v náhradním termínu dne 6. 5. 2018

Valná hromada, která byla svolána na den 6. 5. 2018 v 10.30 hod. nebyla usnáše-
níschopná, jelikož v termínu konání bylo dle prezenční listiny přítomno celkem 220 
členů. Dle platných stanov MSH je valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou 
přítomni všichni členové MSH. Proto byla svolána náhradní valná hromada na den 
6. 5. 2018 v 11.00 hod.

Náhradní valná hromada Matice svatohostýnské, z. s., schvaluje:
• Program jednání náhradní valné hromady.
• Volbu orgánů náhradní valné hromady – zapisovatele, ověřovatele zápisu, komisi pro 

sčítání hlasů.
• Návrh na změnu stanov, přednesený P. Mgr. Vladimírem Kelnarem a JUDr. Pavlou 

Boučkovou, takto:
 1. V Čl. VIII. se odst. 4 mění tak, že se na začátku věty doplňuje slovo „Náhradní“.
 Spojení „valné hromady MSH“ na konci věty se vypouští.
 2. V Čl. IX. odst. 3 písm. h. se mění tak, že se před stávající text doplňuje věta, která zní: 

„v období mezi valnými hromadami MSH činí samostatně veškerá majetkoprávní 
rozhodnutí potřebná za účelem zajištění běžné správy;“ a dále se pokračuje stávají-
cím textem, který zůstává v platnosti.

 3. V Čl. X. v druhé větě se vypouští slovo „výboru“ a na konci odstavce se doplňuje věta, 
která zní: „K platnosti úkonu, jehož předmětem je převod nemovitosti MSH, je nutné 
předchozí schválení protektora MSH, jímž je arcibiskup olomoucký.“

 4. V Čl. XIV. odst. 2 zní nově takto: „V případě zániku MSH připadne likvidační zů-
statek Arcibiskupství olomouckému.“ Stávající text se vypouští.

 5. V Čl. XII. v odst. 1 se na konci věty nahrazuje slovo „tříleté“ slovem „pětileté“, a slovo 
„tříleté“ se vypouští.

• V souladu se schválenou změnou čl. XII. odst. 1 Stanov Matice svatohostýnské, z. s., 
prodloužení funkčního období stávajících zvolených orgánů MSH ze tří na pět let.

• Hospodářský výsledek za rok 2017 – zisk ve výši 1 192 971 Kč
• Zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2017, tj. zisk ve výši 1 192 971 Kč, na účet 

901 – na účet jmění.

Náhradní valná hromada Matice svatohostýnské, z. s., ukládá:
• Předsedovi výboru MSH Mgr. Lubomíru Vývodovi, aby podal návrh na změnu zapsaných 

údajů a zároveň aby založil vyhotovení úplného znění Stanov Matice svatohostýnské, 
z. s., se zapracováním změn schválených náhradní valnou hromadou do spolkového 
rejstříku.
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• Vedoucí hospodářské správy MSH Dagmar Fojtů provést ve spolupráci s Arcibiskupstvím olo-
mouckým uvedení evidenčního stavu Katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem.

Náhradní valná hromada Matice svatohostýnské, z. s., bere na vědomí:
• Kontrolu usnesení z minulé valné hromady.
• Ověření usnášeníschopnosti: na začátku náhradní valné hromady přítomno 220 členů.
• Zprávu o činnosti a hospodaření Matice svatohostýnské, z. s., v uplynulém volebním 

období, přednesenou předsedou výboru MSH Mgr. Lubomírem Vývodou.
• Rozbor hospodaření za rok 2017, přednesený Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy.
• Zprávu kontrolní a revizní komise Matice svatohostýnské, z. s., přednesenou předsedou 

kontrolní komise Ing. Jindřichem Pokorným.

SEZNAM VYZNAMENANÝCH ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ MSH

Marie Bartusková, Ludgeřovice
Ludmila Bednaříková, Hvozdná
Anna Bittnerová, Hrubá Vrbka
František Cícha, Nedašov
Petr Cívela, Napajedla
Jana Dostálová, Žeravice
Dagmar Ingrová, Staré Město
Anna Konečná, Kroměříž

Ludmila Kostihová, Kroměříž
Vojtěch Kráčmar, Šumice
František Macíček, Mořkov
Jarmila Maliňáková, Všemina
Božena Masopustová, Fryčovice
Hana Matušková, Blatnička
Marie Stará, Mirošov
Ludmila Tomečková, Doloplazy

Snímek František Ingr
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DUCHOVNÍ SLOVO

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

Až budete číst tyto Listy svatohostýnské, 
bude se již chýlit ke konci měsíc červen, 
který je zasvěcen úctě Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova. O slavnosti Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova jsme se snažili hlouběji pochopit 
Ježíšovu lásku vůči nám lidem, která se 
projevila v jeho krajním nasazení pro naši 
spásu v oběti na kříži, jež skončila otevřením 
jeho Srdce vojínovým kopím. Ježíš pro nás 
dal úplně všechno, do poslední kapky své 
krve. Prosme proto o hlubší pochopení této 
nezměrné lásky, o to, abychom touto láskou 
byli uchváceni a mohli jí být i proměněni. 
O prvních pátcích v měsíci si to znovu při-
pomínáme a snažíme se mši svatou prožít 
v duchu smíru k Nejsvětějšímu Ježíšovu 
Srdci. Myslím, že největší radost Ježíšovu 
Srdci uděláme, když uvěříme v jeho lásku 
a ve 12 příslibů, které Ježíš skrze sv. Markétu 
Marii Alacoque dal těm, kteří jeho Nejsvě-
tější Srdce zbožně uctívají. Připomeňme si 
alespoň některé přísliby:

1. Ctitelům svého Srdce dám všechny 
milosti potřebné v jejich stavu a požehnám 
všem jejich podnikům.

2. Budu jim útěchou ve všech těžkostech.
3. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčer-

patelný pramen milosrdenství.
4. Vlažní dosáhnou bývalé horlivosti 

a duše horlivé dospějí brzy k vysoké doko-
nalosti.

Nejsilnější je snad ten příslib dvanáctý, 
který zní:

12. Dám milost vytrvání v dobrém těm, 
kteří po devět prvních pátků v měsíci po 
sobě přistoupí v duchu smíru ke svátosti 

smíření a k svatému přijímání. Nezemřou 
v nemilosti a moje Božské Srdce jim bude 
v tomto posledním okamžiku bezpečným 
útočištěm.

Nenechejme bez odpovědi tento i ostatní 
velké přísliby Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
svým ctitelům! Doprovázeni přímluvou 
a ochranou Panny Marie se plně otevřme 
tomuto pozvání, aby Ježíšova oběť nebyla 
pro nikoho z nás nadarmo.

• • •
V tomto duchovním slově chceme také 

Bohu poděkovat za život a kněžské působe-
ní P. Františka Měsíce, SJ, kterého Pán po 
krátké nemoci povolal k sobě na věčnost na 
letošní první pátek v měsíci březnu. Zkusme 
vzpomenout na některé situace z jeho života, 
jež nás i v budoucnosti mohou povzbudit. 
Na jeho životě již v mládí můžeme vidět 
touhu jít za ideálem a rozhodnost a vytrva-
lost. Inspirován otci Tovaryšstva Ježíšova 
na gymnáziu na Velehradě a veden Duchem 
Božím vstoupil do noviciátu 14. srpna 1949, 
tedy ve svých 16 letech. Přestože již velmi 
brzy propuklo pronásledování církve, a tím 
i řeholních řádů, tak i přes internaci v Bo-
hosudově, v Hájku a na Klíčavské přehradě 
vytrval na cestě sv. Ignáce a 15. srpna 1951 
skládá své první sliby. Pokračuje ve stu-
diu na gymnáziu ve Valašském Meziříčí 
a v přípravě na kněžství i při zaměstnání 
rentgenového laboranta. Nezlomilo ho ani 
vězení v letech 1959 až 1960. Po Pražském 
jaru mohl v letech 1968 až 1971 dokončit 
teologická studia a 5. července 1971 byl 
v Brně vysvěcen na kněze.

Nastoupil jako kaplan v Luhačovicích 
a Slavičíně a potom rozvíjel od roku 1975 
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svou kněžskou činnost v mnoha farnostech. 
Tu zaměřoval především na děti a vyučo-
vání náboženství, které se snažil dělat za-
jímavé s kytarou, či různými znalostními 
kvízy a soutěžemi. Věnoval se také mládeži 
a snažil se jim umožnit setkávání a přitom 
je duchovně doprovázet, doplňovat jejich 
náboženské poznání a uvádět je do života 
modlitby. Byl proto často překládán do 
různých farností, avšak nenechal se zlomit 
a začínal vždy znovu.

Otec František nebyl rád ve středu po-
zornosti, a proto se odmítal účastnit různých 
oslav apod. Když s ním při jeho osmdesátce 
chtěli udělat rozhovor do Listů svatohostýn-
ských s jeho fotografií, tak to rázně odmítl 
s poznámkou, že na případné fotografii 
bude jen „ODVRÁCENÁ TVÁŘ MĚSÍCE“.

P. František Měsíc pohřben na Svatém Hostýně
Poslední rozloučení s oblíbeným knězem se konalo za velké 

účasti věřících v sobotu 10. března 2018 v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie na Svatém Hostýně. Zádušní mši svatou celebroval 
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu s více než třiceti 
kněžími, mezi nimiž byl také olomoucký pomocný biskup Mons. 
Antonín Basler.

Na závěr bohoslužby se se zesnulým rozloučil starosta Podhradní 
Lhoty Petr Horáček, předseda Matice svatohostýnské Mgr. Lubo-
mír Vývoda, jezuitský provinciál P. Josef Stuchlý (který také vedl 
pohřební obřady na svatohostýnském lesním hřbitůvku) a svatohostýnský duchovní 
správce P. Jiří Šolc.

P. František Měsíc se řadil mezi kněze „rekordmany“ v počtu spravovaných farností. 
Během svého 47letého kněžského života působil postupně na 25 místech olomoucké 
arcidiecéze.  n Josef Pala

Po návratu na Svatý Hostýn zastával 
úlohu kaplana a subministra domu a v letech 
2001až 2006 byl promotorem celosvěto-
vé sítě Apoštolátu modlitby v naší vlasti. 
Obětavě se dle svých sil až do konce života 
věnoval službě věřícím ve svátosti smíření. 
Byl oblíbeným zpovědníkem, jenž usiloval 
vést na hlubinu ty, kteří k němu přicházeli, 
a činil to s taktem a láskou, takže mnozí 
tato setkání s ním považovali za pohlazení 
po duši. Rovněž vedl věřící k vnitřní radost-
nosti třeba výrokem: „Radost z Hospodina 
je naše síla.“ I my na něho vzpomeňme ve 
svých modlitbách a snad můžeme i skrze 
něho vyprošovat Tovaryšstvu Ježíšovu hojná 
a opravdová kněžská a řeholní povolání.

Žehná a vše dobré vám přeje a vyprošuje

n P. Jiří Šolc, SJ
s komunitou jezuitů  
na Svatém Hostýně
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

NÁKLADY
Spotřeba materiálu ............... 551 532
Spotřeba energie ................ 1 308 280
Prodej zboží –  za nákup ........ 525 407
Větrná elektrárna .................. 289 996
Oprava a udržování ............ 1 209 134
Služby ................................... 704 352
Nájemné nemovitostí ............ 420 100
Mzdové náklady,  
sociál., zdravot. .................. 2 721 753
Odpisy ............................... 1 634 380
Přeúčtování nákladů ............. 742 538
Ostatní náklady ..................... 340 288

Celkové náklady ............. 10 447 760 

TŘŽBY (PŘÍJMY)
Větrná elektrárna ............... 1 153 922
Listy svatohostýnské ............. 144 500
Tržby za služby ................... 2 315 610
Ubytování .......................... 3 567 083
Rozhledna ............................ 298 690
Parkovné ............................... 471 503
Muzeum ................................. 31 000
Prodej zboží .......................... 732 483
Členské příspěvky 
a dary členů ........................ 1 759 449
Ostatní dary nečlenů,
bazilika ................................. 355 496
Přeúčtování nákladů ............. 742 535
Provozní dotace na OB ............ 57 000
Ostatní výnosy ........................ 11 460

Celkové tržby .................. 11 640 731

Hlavní ukazatelé hospodaření za rok 2017

Co se udělalo z hlediska větších oprav a investic v roce 2017
• V lednu a únoru probíhala oprava jídelny a výdejny jídel včetně nové elektroinstalace 

v poutním domě č. 3.
• Byl přistaven nový přístřešek před vchodem poutního domu č. 3 včetně zasklení a ople-

chování.
• Ke konci roku začala oprava pískovcového chodníku včetně nového podloží mezi poutním 

domem č. 3 a bazilikou; pro nepříznivé počasí byl chodník dodělán až v dubnu letošního roku.
• Byly opraveny lavičky před podiem a také u 11. zastavení Jurkovičovy křížové cesty.
• Proběhla oprava odpadového potrubí na panských WC v restauraci poutního domu č. 3.
• Od prosince 2017 máme na Svatém Hostýně nový bankomat, který provozuje firma 

Euronet.
• Od října loňského roku do konce dubna letošního roku probíhala výsadba zeleně na vr-

chu Svatého Hostýna, bylo vysazeno 84 kusů nových stromů a 59 keřů, byly provedeny 
ořezy a úpravy korun stromů.

• Stav finančních prostředků na začátku roku 2017 činil 6 960 545 Kč.
• Stav finančních prostředků na konci roku 2017 byl 8 991 540 Kč.
• Stav finančních prostředků k 4. 4. 2018 činil 8 868 190 Kč.
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POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S FRANTIŠKEM POLÁŠKEM

Takřka v předvečer svých 90. narozenin zemřel náhle 11. dubna 2018 bývalý jednatel 
Matice svatohostýnské pan František Polášek ze Želechovic nad Dřevnicí. Byl nadšeným 
ctitelem Panny Marie a to se projevovalo i jeho vztahem k našemu poutnímu místu. Patřil 
do rodiny členů Matice svatohostýnské od jejího obnovení po roce 1990 a v roce 1996 byl 
valnou hromadou zvolen do jedenáctičlenného výboru jako jednatel Matice svatohostýn-
ské. Tuto funkci zastával do května 1999 velmi zodpovědně, jeho pečlivé zápisy z jednání 
výboru jsou i po letech zřetelným dokladem o činnosti Matice svatohostýnské, jejímž byl 
také důvěrníkem v Želechovicích nad Dřevnicí i v sousední Lípě až do konce svého života.

Jeho obdivuhodná životní vitalita se 
projevovala i v dalším zapojení do služby 
jiným – byl aktivním členem spolku hasičů, 
členem KDU -ČSL, až do konce života slou-
žil v želechovickém kostele jako kostelník. 
Pan Polášek byl oceněn za dlouholetou 
práci pro Svatý Hostýn mezi prvními už 
v roce 2009 otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem (na snímku). Neustále se 
zajímal o to, co se na Svatém Hostýně 
děje a udržoval kontakt mezi výborem, 
hospodářskou správou a členy Matice 
svatohostýnské ve své farnosti.

O jeho oblíbenosti svědčil i zcela zaplněný kostel v Želechovicích nad Dřevnicí při po-
sledním rozloučení v sobotu 14. dubna 2018. Pohřebního obřadu se zúčastnili čtyři kněží.

Zesnulému Františku Poláškovi právem patří naše poděkování. Jsme přesvědčeni, že 
Pán odplatí jeho celoživotní snažení, neboť před něho nepředstoupil s prázdnýma rukama.

Odpočinutí věčné dej mu, Pane!  n Václav Lednický

Snímek Ivo Buráň

Co připravujeme
• Po složitém vyjednávání s úřady bylo vydáno stavební povolení na přístavbu stánku 

k poutnímu domu č 1; máme již vyřízenou dotaci na vnitřní vybavení stánku za 300 tisíc 
korun.

• Od konce května již funguje automat na výdej povolenek na parkovišti u hřbitova  
v Bystřici pod Hostýnem k výjezdu na Svatý Hostýn.

• Dále se vyřizuje stavební povolení na dopravní obslužnost vrcholu Svatého Hostýna.  
Je to velmi složitý projekt, který zahrnuje celkem šest etap. Stavební povolení bude vy-
řízeno do konce roku 2018.  n Dagmar Fojtů

vedoucí hospodářské správy MSH
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

 9. března 2018
– Problematika pronájmu penzionu Ovčárna po nečekaném úmrtí posledního nájemce
– Návrh potřeb dalšího rozvoje Svatého Hostýna
– Prohlášení Svatého Hostýna za národní kulturní památku
– Ocenění zasloužilých členů Matice svatohostýnské na valné hromadě
– Informace o prezentaci Svatého Hostýna na Katolických dnech v německém Münsteru 

(květen 2018) – vícedenní setkání katolických věřících z německy mluvících zemí
– Fond malých projektů (příhraniční spolupráce se slovenskými poutními místy, kon-

krétně s Turzovkou)
– Společná pouť moravských Matic (15. 4. 2018)
– Propagační informační materiály o Svatém Hostýně v jazykových mutacích pro pout-

níky a turisty
– Potřeba jednotného grafického vyznění informačních tiskovin a materiálů
– Jednotné mobilní stánky pro účely organizace poutí
– Vybavení Svatého Hostýna defibrilátorem pro záchranu lidských životů
– Oslavy 150. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze (16. 5. 1868), 

jeden z kamenů byl přivezen z Hostýna
– Výstava reliéfových řezeb a intarzií „Tomáš Baťa“
– Dopravní obslužnost Svatého Hostýna, územní řízení
– Nemovitosti v nájmu Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně, prověření aktuálního 

stavu
– Instalace automatu na pamětní mince na Svatém Hostýně

 13. dubna 2018
– Realizace projektu přístavby stánku k poutnímu domu č. 1 v roce 2018
– Hlavní úkoly (projekty) pro Matici svatohostýnskou na období do roku 2020, zvolené 

priority
– Příprava nájemních smluv pro stánkaře
– Příprava programu pro valnou hromadu Matice svatohostýnské

 4. května 2018
– Schválení programu Matice svatohostýnské
– Výběrové řízení pronájmu penzionu Ovčárna (I. kolo)
– Dodatek smlouvy Dopravní obslužnosti
– Změna Stanov Matice svatohostýnské, z. s., příprava pro valnou hromadu
– Problematika hygieny některých sociálních zařízení na Svatém Hostýně

n Mořic Jurečka
zapisovatel MSH
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NÁVŠTĚVA FARNOSTI VLČNOV

Je světoznámá, byť je maličká, malebná… díky své jízdě králů. Je to obec Vlčnov.  
Známá je také kvůli hluboce zakořeněné víře a úctě k Panně Marii. Jen pár kilometrů 
odsud uctívají brodskou Madonu, několik desítek kilometrů vzdušnou čarou pak Pannu 
Marii Svatohostýnskou. Dříve v bočním výklenku, dnes na velmi čestném místě v levé 
straně kostela se tyčí její socha.

Koncem měsíce dubna se stal farní kostel sv. Jakuba Staršího místem setkání zdej-
ších členů a členek Matice svatohostýnské. Po mši svaté, kterou celebroval zdejší farář 
P. Ladislav Kunc a P. František Král, zůstalo v kostele na čtyřicet členů Matice svatohos-
týnské i nečlenů – ctitelů Panny Marie Svatohostýnské. V úvodu předseda výboru MSH 
Mgr. Lubomír Vývoda infor-
moval o současném dění na 
Svatém Hostýně. V dalším 
příspěvku vedoucí hospo-
dářské správy MSH Dagmar 
Fojtů referovala o činnosti 
zaměstnanců hospodářské 
správy, kteří se starají o chod 
a provoz Matice svatohostýn-
ské. Pak se ujala slova stále 
vitální bývalá členka výboru 
Mgr. Marie Loučková, uči-
telka v. v., která způsobem 
sobě vlastním poděkovala 
za práci pro Svatý Hostýn 
všem zdejším členům a členkám a také dosavadní důvěrnici paní Jiřině Kryštofové, která 
se ze zdravotních důvodů nemohla setkání zúčastnit. Připomněla „farníky hostýnské“, 
nikoli místní (žádní tam nebydlí), ale všechny poutníky, o kterých říkával Mons. Antonín 
Cyril Stojan, první protektor Matice svatohostýnské, že oni všichni jsou členové Matice.  
Po následné diskuzi se novou důvěrnicí pro farnost Vlčnov stala paní Zdislava Mikulcová. 
Potom byly rozdány upomínky ze Svatého Hostýna – oplatky, růžence, ale také hostýn-
ská zázračná voda. Nakonec jsme se setkali všichni pod sochou hostýnské Madony, kde 
jsme zazpívali naši oblíbenou píseň „Nastokrát buď pozdravena, ó, Matičko Hostýnská“ 
a následovalo společné focení.

Po setkání v kostele navštívili členové výboru – Lubomír Vývoda, P. Král a Marie 
Loučková – na chviličku dům manželů Kryštofových, kde osobně poděkovali paní Jiřince 
Kryštofové a jejímu manželovi.

Kéž Panna Maria Svatohostýnská chrání Vlčnov, jeho obyvatele, farníky a zvláště členy 
Matice svatohostýnské a její ctitele!  n P. František Král
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POUŤ RODIN NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Děti píší a malují o životě své farnosti – a ta naše (zbožná) Morava  
je jistě krásná zem…

Největší diecézí v naší stoleté republice je arcidiecéze olomoucká. Čítá 418 farností 
v 21 děkanátech. Boží lid zde v současnosti vede přes 300 duchovních otců. Velmi pěkná 
přehledná mapa farností, nedávno vydaná naší arcidiecézí, informuje i návštěvníky naší 
baziliky u severního vchodu. A současně nabízí malým svatohostýnským poutníkům, aby 
si tu svoji farnost (její území na vystřižené malé mapce – samolepce) nalepili do velké 
mapy, celku, jehož jsme součástí a spojuje nás víra, také naše moravská, cyrilometoděj-
ská sounáležitost.

Děti a mladí lidé letos zachytili v obrázcích a vyprávěních své zážitky, které prožívají ve 
farnosti. Na výstavce v bazilice tak můžeme nahlédnout do mysli dětí: jak jsou bohosluž-
by a celkově život farního společenství vnímány dětskýma očima. Uvědomíme si, jak se 
postupně vyvíjí jejich chápání obřadů, mší svatých apod. Dětské práce jsou vytvořené od 
srdce, autenticky ukazují, co je pro děti významné, co je oslovuje a zůstává ve vzpomínkách.

Například více obrázků je o tom, jak si děti „jdou pro křížek“ na konci mše svaté. Je to 
„jejich“ důležitá chvilička, jsou aktivní, přímo zapojeny do dění v kostele. Naplnila se i naše 
očekávání: Starší děti dovedly slovy ocenit a vyzvedly, když se ve farnosti pořádají rozma-
nité akce, při nichž se farní rodina setkává, posilují se lidské vztahy. A to je velmi cenné.

Tuto letošní aktivitu Matice svatohostýnské vyhodnotí několikačlenná porota na za-
čátku července. Oceníme autory všech příspěvků a zveme již nyní na arcidiecézní pouť 
rodin na konci prázdnin, kde budou předány odměny. Nejzdařilejší práce obdrží hlavní 
ceny: bezplatný víkendový pobyt na Svatém Hostýně pro rodinu.

Naše poděkování posíláme rodičům, prarodičům, učitelům, katechetům i všem, kdo 
děti k zapojení do soutěže povzbudili.  n Zdeňka Jančíková

Setkání rodin na Svatém Hostýně
Každoročně bývá na našem poutním místě velká pouť rodin na závěr prázdnin. V letoš-

ním roce se souběžně koná i celosvětové setkání rodin se Svatým otcem v irském Dublinu, 
proto zvlášť chceme na naši pouť pozvat a obě poutě symbolicky propojit. Pouť není určena 
jen pro rodiny s malými dětmi, ale pro všechny, protože každý patříme do rodiny, ať jsme 
malí nebo velcí, mladší nebo starší – na Svatém Hostýně můžeme společně tvořit velkou 
rodinu církve, do níž všichni patříme. Smyslem pouti je oživit a upevnit víru – přijít na 
posvátné místo, děkovat, prosit a především setkat se s Kristem. Nechejme se povzbu-
dit Božím slovem při duchovním programu, najděme si čas na setkání s Bohem v tichu 
soukromé modlitby. Udělejme si i čas na setkání s věřícími, všimněme si jeden druhého, 
potěšme se radostí dětí ze splnění soutěžních úkolů.

Program celého dne bude pestrý. Pro zdatné poutníky je příležitost hned zrána – mo-
hou se připojit k pěším poutníkům z Bystřice pod Hostýnem (vychází se v 8 hodin ráno 
od hřbitova). Celá pouť bude mít dva duchovní vrcholy. Tím prvním je slavná mše svatá 
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POZVÁNKA NA KONCERT

na venkovním podiu, kterou bude sloužit Mons. Jan Graubner spolu s kněžími, které 
zvlášť zveme i s jejich farními rodinami na tuto pouť. Druhým vrcholem bude modlitba 
svatého růžence, který k pouti a ke Svatému Hostýnu neodmyslitelně patří. Tentokrát jej 
chceme společně obětovat za našeho otce arcibiskupa Jana, který s námi na pouti oslaví 
své životní jubileum. Během dne bude připraven bohatý program pro děti; mohou se těšit 
na loutkové divadlo Dana Taraby i na skákací hrad. Na stanovištích budou pro soutěživé 
děti připravené hry a úkoly spojené s životem lidí v různých částech světa, takže se budou 
moci pomyslně přenést do Afriky za černoušky, mezi indiány nebo za polární kruh, kde 
za splnění úkolu mohou vyhrát zmrzlinu… 

Přijďte poděkovat Panně Marii za ochranu v době prázdnin a vyprosit si potřebné 
milosti pro nadcházející školní rok. Těšíme se na vás v sobotu 25. srpna 2018.

n Markéta Matlochová
Centrum pro rodinný život Olomouc

Za nebeskou branou II.
(od svaté Máří do Tří králů)

Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská zvou členy Matice 
svatohostýnské a poutníky na duchovní koncert Za nebeskou branou I. (od svaté Máří 
do Tří králů) – světci v lidových i církevních písních, pranostikách, obyčejích, který se 
koná v neděli 2. září v 13.30 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

Účinkují: soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny 
Laureát Strážnice 2010, kvartet Komorního sboru P. J. Vejvanovského z Nového Jičína, 
sólisté chrámového sboru ze Štramberka.

Tento duchovně koncipovaný pořad je poděkováním a zároveň dárkem všem členům 
Matice svatohostýnské za jejich dlouholetou činnost pro zvelebování našeho mariánského 
poutního místa.

Akce se realizuje v rámci pouti členů Matice svatohostýnské a setkání důvěrníků.
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Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně       n (jpa)

ÚNOR 2018
18. 2. • Duchovní obnova farnosti Olomouc-

-Hejčín
24. 2. • Kurz Animáro

BŘEZEN 2018
3. 3. • Pouť 60 poutníků ze slovenské farnosti 

Skalité
10. 3. • Pohřeb jezuity P. Františka Měsíce
16. 3. • Pěší pouť 390 poutníků ze Svatého Ko-

pečku u Olomouce na Svatý Hostýn
24. 3. • Poutníci z Oder, Mankovic a Veselí 

u Oder

DUBEN 2018
7. 4. • Osmdesát poutníků z Čech a Moravy 

s pomocným biskupem českobudějovickým 
Mons. Pavlem Posádem

17. 4. • Poutníci ze slovenské Tepličky nad 
Váhom

21. 4. • Poutníci z farnosti Spálov
25. 4. • Poutní zájezd Charity Zlín
28. 4. • Hasičská pouť s olomouckým arcibis-

kupem Mons. Janem Graubnerem

Povolenky k výjezdu na Svatý Hostýn
Od 23. 5. 2018 začal fungovat automat na výdej povolenek na Svatý Hostýn na parko-
višti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem. Automat je označen „Povolenky k výjezdu na 
Svatý Hostýn“. Návštěvníci, kteří pojedou na Svatý Hostýn, si povolenky v automatu 
sami vytisknou. Povolenky už nebude vydávat Městská policie v Bystřici pod Hostýnem. 
I nadále bude počet povolenek omezen, ale bude navýšen odpolední výdej o 50 kusů. Tato 
povolenka bude sloužit jak výjezdu z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn, tak bude 
sloužit k vjezdu do areálu Svatého Hostýna.

KVĚTEN 2018
1. 5. • Poutníci z Veřovic • poutníci z Věžnic 

a Polné
3. 5. • Pouť nemocných s Charitou Litovel
5. 5. • Pouť 64 poutníků ze slovenské farnosti 

Dolné Krškany
6. 5. • Pouť bohoslovců a jejich představených 

z Arcibiskupského kněžského semináře 
v Olomouci • pouť slovenských kněží s du-
chovní obnovou

8. 5. • Poutníci z Dubňan • poutníci z Prušánek 
a Josefova • poutníci z Moravské Nové Vsi • 
pouť Mary’s Meals s Mons. Vojtěchem Ší-
mou • 35 poutníků z děkanátu Přerov

11. 5. • Poutníci LaSalettské rodiny z Bozkova 
a Mělníku

12. a 13. 5. • Farníci a cyklopoutníci z Dolní 
Bečvy

14. 5. • Pouť maminek z centra „Slůně“ v Kelči • 
pouť farnosti Zábřeh • farní pouť z Ludslavic

15. 5. • Pouť Charity sv. Anežky z Otrokovic • 
40 poutníků z Mutěnic • autobus poutníků 
z Ratíškovic • pouť studentů Stojanova 
gymnázia z Velehradu
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SVATÝ HOSTÝN A NÁRODNÍ DIVADLO

Nesmazatelná stopa moravského poutního místa  
v základech Národního divadla

Dne 16. května 1868 byly položeny základy Národního divadla v Praze. Na světě ne-
existuje budova, která by ve svých základech skrývala tolik základních kamenů z mnoha 
historicky významných míst země, jako naše Zlatá kaplička. Přesný počet není znám. 
Nicméně v evidenční knize je pod číslem 19 veden kámen z Hostýna a pod číslem 21 
dokonce „soudek svatohostýnské 
vody“, který byl, neznámo kde, 
v základech zazděn. Vlastenecká 
a obrozenecká vůle našich předků, 
ohromující duchovní síla poutníků 
a mariánská zbožnost Moravanů 
doprovázely namáhavou a strasti-
plnou cestu pískovcového kamene 
z Hostýnských vrchů do Prahy po-
čátkem května před 150 lety.

Na pozvání organizátorů oslav 
150. výročí položení základního 
kamene Národního divadla se vydali 
i zástupci Matice svatohostýnské v sobotu 12. května 2018 do naší Matičky stověžaté 
(Mgr. Lubomír Vývoda, PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., MUDr. Mořic Jurečka).

Po přivítání ředitelem Národního divadla MgA. Janem Burianem na balkonovém pro-
stranství střechy historické budovy následovaly prohlídky základních kamenů ve sklepení 
a divadelní rekonstrukce událostí kolem roku 1868 v podání herců činohry Národního 
divadla na náměstí V. Havla. Poté ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd a zástupci delegací z míst 
původu základních kamenů přednesli své zdravice. Předseda výboru Matice svatohostýnské 
Mgr. Lubomír Vývoda předal symbolický kamínek, pamětní medaili a láhev svatohostýn-
ské vody. Poukázal na odkaz našich předků a zdůraznil význam duchovního požehnání 
Matky Boží Svatohostýnské pro činnost Národního divadla a pro ochranu české kultury.

V reprezentačních prostorách historické budovy jsme byli přítomni slavnostnímu 
odhalení bronzové busty českého šlechtice Karla III. Schwarzenberka, významného 
mecenáše a jednoho z hlavních iniciátorů myšlenky založení Národního divadla. Z ne-
plánovaného setkání se současným českým politikem Karlem Schwarzenberkem a jeho 
synem vyplynulo milé pozdravení Matici svatohostýnské.

Na kameni z Hostýna je vyrytá část staročeského verše z Rukopisu královédvorského:
„Mrzkost jest poroba Hospodinu“
ta matka běd. Tak to zpíwal na Hostýnu, w proud Tatar se řítě děd.
z Hostýna z Moravy  n Mořic Jurečka
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K 70. VÝROČÍ ORELSKÉ POUTI NA SVATÉM HOSTÝNĚ

„Měsíc srpen byl v dřívějších dobách 
v naší vlasti i v Orlu měsícem, kdy byla do-
končena sklizeň obilí a vděční orlové se od 
roku 1930 shromažďovali druhou neděli po 
svátku Nanebevzetí Panny Marie na Svatém 
Hostýně. Vždy to bylo v hojném počtu. Byl to 
pro ně svátek po dnech lopotivé a namáhavé 
práce, byl to pro ně odpočinek na těle a velké 
občerstvení ducha. V poválečném období to 
byly desetitisíce účastníků orelské poutě, 
jimž vyhrávalo něko-
lik krojovaných kapel, 
byl slyšet zpěv, slova 
kazatelů, slova kněží 
i funkcionářů Orla, 
vlály orelské prapory, 
studená svatohostýn-
ská voda v prostoru 
Vodní kaple přišla 
vhod k občerstvení 
zvláště pěším poutní-
kům.“ Tak vzpomíná 
Ing. Antonín Zelina, 
někdejší starosta Orla, na památnou pouť, 
kdy ve dnech 28. a 29. srpna 1948 velké 
množství orlů, jejich příznivců a jiných 
poutníků (historické prameny uvádějí 100 
až 120 tisíc osob) přijelo na Svatý Hostýn. 
Bylo vypraveno pět zvláštních vlaků a asi 250 
autobusů. Další účastníci přicestovali nor-
málními linkami ČSD, ČSAD, auty a pěšky.

Tato pouť před 70 lety byla zvláštní. 
Konala se v době poúnorové, kdy v únoru 
1948 převzali moc i řízení našeho státu 
komunisté. Snažili se zbavit všech svých 
odpůrců i lidí, kteří jim z jakéhokoliv důvodu 
nevyhovovali. V politických procesech byli 

„Je nutné odporovat zlu i za cenu vlastní oběti.“ (Štěpán Daněk)

režimu nepohodlní lidé odsouzeni k smrti 
nebo vězení za vymyšlené trestné činy (vlas-
tizrada, špionáž apod.). Poúnorové vedení 
tvrdě potlačovalo učení církve a křesťanství, 
jež se opírá o tisícileté zkušenosti lidstva 
a vede ke šťastnému životu. Nastolili u nás 
ateismus, který jak vidíme již dnes, má špat-
ný dopad na společnost.

Aby Orel činnost dále nevyvíjel, rozhodli 
se komunisté zdiskreditovat a zlikvido-

vat jeho vedení. Čelní 
funkcionáři ústředí 
Orla, další vedoucí 
i běžní členové byli 
obviněni z protistátní 
činnosti, dáni do vazby 
a při vyšetřování byli 
násilím a mučením 
donuceni podepsat 
předem napsané pro-
tokoly. V nich se mu-
seli přiznat k tomu, co 
nikdy neudělali. Byli 

nespravedlivě odsouzeni, vsazeni do vězení 
nebo pracovních táborů, často v uranových 
dolech. Byli zbaveni občanských práv. Byl 
jim zabavován majetek, který propadl státu, 
často byli odsouzeni i k peněžité pokutě. 
Členové jejich rodin rovněž trpěli. Nemohli 
studovat, nebo nedostali přiměřenou práci 
svému vzdělání a byli i jinak ve společnosti 
pronásledováni a znemožňováni.

Jak dále připomíná Antonín Zelina, toto 
bezpráví se dělo ve vyspělé společnosti. 
V politických procesech po únoru 1948 bylo 
v ČSR soudně zbaveno svobody, majetku, 
občanských práv, vystěhováno z majetku 
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více než 100 tisíc našich spoluobčanů. 
Šlo většinou o vynikající, vysoce vzdělané, 
morálně bezúhonné osobnosti, které byly 
schopny dobře a zodpovědně řídit naši zemi.

Vzpomínku na smutné a těžké události 
totalitní doby před 70 lety zakončíme infor-
mací, která nás může naplnit optimismem: 
Část mladé generace, zejména je -li dobře 
vedena svými vychovateli v rodině či ve 
školách, se v některých projektech snaží 
poučit z minulosti.

Například ve známém počinu organi-
zace Post bellum Historie paměti národa se 
daří za pomoci dětí uchovat cenná svědectví 
o lidech pronásledovaných totalitními systé-
my. V tomto projektu letos bratři Dominik, 
Filip a Michal Šlampovi, žáci malenovické 
základní školy, zpracovali životní příběh 
svého pradědečka Štěpána Daňka. Jako 
starosta Orla ve Zlíně byl s mnoha jinými 
odsouzen a vězněn v Jáchymově. Záminkou 
k zatčení a odsouzení byly schůzky několika 
významných osobností Orla během pouti 
v Blatnici pod Svatým Antonínekm a během 
hostýnské orelské pouti, které komunistická 
moc odsoudila jako ilegální.

Práce bratrů Šlampových získala mezi 
devíti týmy 2. místo. Dosvědčuje, že naše 
děti a mladí přemýšlejí a chtějí znát pravdu 

o době, kdy žily a trpěly mravně bezúhonné, 
pozoruhodné osobnosti, které nám mohou 
být příkladem. Dokladem jejich přemýšlení 
je následující ukázka z této šedesátistrán-
kové práce:

V několika výpovědích se opakovaně pa-
mětníci vyjádřili, že v každé i těžké době zá-
leželo na tom, jací lidé byli kolem nich. Když 
se museli Daňkovi na Štědrý den vystěhovat 
ze zlínského bytu, pomohli jim někteří dobří 
lidé. Když měl pradědeček Štěpán rok před 
odchodem do penze opustit místo vedoucího 
oddělení Práce a mzdy v důsledku komunis-
tických prověrek, tehdy slušní lidé, kteří tam 
byli, ctili právo a umožnili mu, aby poslední 
rok na tom pracovním místě dosloužil. To nás 
vede k závěru: Za všech okolností a v různých 
politických systémech a dobách záleží velmi 
na lidech, kteří mohou být jak dobří, tak i zlí.

Naše bádání uzavřeme slovy, která někdo 
moudrý vyslovil: „Nemůžeme si určit délku 
života, ale můžeme si určit, jestli prožijeme 
jeho hloubku a šířku.“ Děkujeme našemu 
pradědečkovi, že svými činy, vlastnostmi, svou 
službou lidem, jak jsme vše mohli poznat, 
nám i ostatním ukázal hloubku a šíři života.

Práce je dostupná na:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/
zlin/zlin-2017-2018/danek -stepan/

n Zdeňka Jančíková
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