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VÝSTAVA O ZLOČINECH KOMUNISMU

V závěru letošního roku si celá naše země 
bude připomínat 30. výročí pádu komuni-
stické totality. Jako věřící křesťané víme, že 
svoboda je velkým a nezaslouženým Božím 
darem, za který také vděčíme sv. Anežce 
i bezpočtu lidí, kteří pro ni trpěli, přinášeli 
oběti a nepřestali doufat. Na ony události 
i to, co jim předcházelo, na podmínky, ve 
kterých se v tehdejší šedi socialistického 
Československa odehrávaly naše životy, by-
chom neměli zapomínat. Už proto, že „stačí 

chvíle nepozornosti, a to, co demokracii trvá 
vybudovat roky, si zlo nebo totalita vezme 
přes noc“, jak před nedávnem poznamenal 
bývalý slovenský prezident Andrej Kiska.

Příspěvkem Matice svatohostýnské k to-
muto výročí je panelová výstava fotografií 
a dokumentů k období tzv. normalizace 
po roce 1968 až po sametovou revoluci 
17. 11. 1989. Opomenuta nemůže být ani 
perzekuce církve. Tuto výstavu připravil 
plk. v. v. Josef Musil, plk. v. v. PhDr. Eduard 
Bejček, CSc., historik PhDr. Jan Stříbrný, 
Vojenský spolek rehabilitovaných AČR 

a Arcibiskupství pražské, záštitu nad vý-
stavou převzal pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka, OP.

Tato výstava se konala kupř. v Plzni, 
Jihlavě, Pardubicích, v Praze na půdě Ka-
tolické teologické fakulty UK, Poslanecké 
sněmovny nebo Senátu České republiky.

Na Svatém Hostýně byla zahájena v Jur-
kovičově sále 7. září 2019 v den XXVII. 
muklovské pouti. Až do 17. listopadu si na 
našem poutním místě mohou návštěvníci 

připomenout okupaci 
Československa vojsky 
Varšavské smlouvy v srp-
nu 1968, oběť Palacho-
vu a jeho následovníků, 
plán na genocidu národa 
v rámci akce Norbert, pří-
pravu na vpád do Polska 
v roce 1980 a další zločiny 
komunismu, které měly 
zůstat navždy utajeny, 
včetně jejich obětí.

Zájemci o výstavu 
mohou požádat o vstup 
na recepci v poutním 
domě č. 3.

Stále platí, že k rozvoji zdravé a de-
mokraticky zralé společnosti nestačí jen 
občasná masová občanská neposlušnost, 
ale především každodenní osobní vytrvalost 
ve službě spravedlnosti a odolávaní lžím  
a polopravdám.

(Mons. Václav Malý, biskup)

Nepřidáš se k většině, páchá ‑li zlo.
(Ex 23,2)

n P. Vladimír Kelnar

Snímek Ivo Buráň
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ROZHOVOR S NOVÝM DUCHOVNÍM SPRÁVCEM

K 24. dubnu 2019 převzal duchovní správu na Svatém Hostýně P. Ing. Josef Stuchlý,  
M. A., SJ, bývalý provinciál českých jezuitů, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.

Když jsem před rokem připravoval 
rozhovor s nově jmenovaným svatohos-
týnským rektorem P. Josefem Čunkem, 
nemyslel jsem si, že za rok budu zpoví-
dat nového rektora. Je vaše jmenování 
definitiva?

Správnou odpověď zná jen Pán Bůh, já 
se mohu jen domnívat, že moje působení 
na Svatém Hostýně bude dlouhodobější 
než u otce Čunka. Proč? Josef byl jmeno-
ván v době, kdy jsme očekávali jmenování 
nového jezuitského provinciála, a proto 
následovala doba nových změn. Nyní už 
provinciála máme v úřadu na předpoklá-
daných šest let, takže můžeme doufat ve 
stabilitu.

Připravujete nějaké změny ve vedení 
duchovní správy?

Každý moudrý farář vám řekne, že rok 
se nemají žádné změny dělat. Teprve po 
uplynutí této doby se člověk může k ně-
čemu odhodlat. Takže tuto otázku mně 
položte za rok.

Jak si představujete spolupráci s Maticí svatohostýnskou?
Přeji si, aby tato spolupráce fungovala podle našeho jezuitského hesla „Ad maiorem 

Dei gloriam – k větší Boží slávě“. Konkrétněji to ukáže život.

Nebude vám na Svatém Hostýně chybět pražské prostředí, kde jste přece jen 
dlouho působil?

Když se mne na to ptali v Praze, tak jsem po dlouhém uvažování přišel na jednu pod-
statnou věc, která mně zde na Svatém Hostýně bude chybět – vietnamská restaurace 
s asijskými jídly.

A co vysokoškolské prostředí, ze kterého jste vzešel?
Studenti, které jsem duchovně doprovázel v Brně, dnes už mají své rodiny, se kterými 

přicházejí na Svatý Hostýn.  n Josef Pala

Snímek Josef Pala
P. Josef Stuchlý (vlevo) a P. Jiří Šolc
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DUCHOVNÍ SLOVO

Boha a pokořovala člověka. Jsou to lidé 
úctyhodní a hrdinové své doby. Musím říci, 
že podobnou úctu cítím k dnešním rodičům 
a rodinám, kde je více dětí. Tito lidé se opět 
s vírou v Boha a zkušenosti s Prostřednicí 
milostí, Pannou Marii Svatohostýnskou, 
staví dnešním myšlenkám a životní praxi, 
které odmítají Boha a pokořují člověka. 
Lidé, kteří překonávají průměr a dokazují 
své zakotvení v Kristu, jsou stále mezi námi.

Nebojte se! Kristus nás neopouští.
Kristus nás znovu a znovu osvobozuje 

a povolává ke spolupráci na budování Bo-
žího království, prostředí, kde kraluje Bůh. 
Snažíme se takové prostředí lásky, naděje, 
pochopení a přijetí vytvářet v našich srd-
cích, rodinách, farnostech a toužíme, aby 
tento duch, Duch Svatý prodchnul i celou 
společnost. Tato touha, vyvěrající z každého 
láskyplného srdce je vyjádřena i papežem 
Františkem, který vyhlásil Říjen 2019 za 
mimořádný misijní měsíc. Misie můžeme 
dělat soukromou modlitbou, nebo svědec-
tvím o tom, jak se Bůh dotkl historie života 
každého z nás, když jsme dotázáni, či aktiv-
ním zapojením se do správy věci veřejných. 
Vidíme, že svoboda je Boží dar a je potřeba 
o něj usilovat modlitbou, svědectvím i  
aktivním činem.

Říjen je také měsícem růžence a Panny 
Marie. Prosme tedy v modlitbě růžence o mi-
lost, ať se Boží království rozšíří co nejvíce, 
a to i díky našim modlitbám, svědectvím 
a aktivním činům.

Děkuji za příklad všem členům Matice 
svatohostýnské a jejím důvěrníkům za pří-
klad svědectví i aktivního činu.

V modlitbě váš
n P. Josef Stuchlý, SJ

Na setkání důvěrníků Matice svatohos-
týnské v září jsem řekl, že to jsou vzácní lidé. 
Spojují v sobě praktickou službu druhým 
lidem a společnosti s vnitřní motivací, která 
vyplývá, ze zážitku Božího doteku v jejich 
životech. A co víc, tento Boží dotek byl zpro-
středkován Pannou Marii Svatohostýnskou. 
Proto s ní a Hostýnem chtějí být úžeji spo-
jeni. Stejně tak, jako my všichni, kteří jsme 
členy Matice svatohostýnské. Tento zážitek 
ale mají i mnozí další poutníci. Vás poutníky 
zveme k členství v Matici svatohostýnské. 
I vy můžete být úžeji spojeni s Pannou Marii 
a Svatým Hostýnem. Člověk si stále klade 
otázku: „Co je tak duchovně přitažlivého na 
tomto místě?“ Odpověď je snadná. Zde lidé 
zažili a zažívají, jak se prakticky Bůh stará 
o své vyvolené o svůj lid. Je to místo, kde se 
nemusím bát.

Nebojte se! Říká Kristus 12x v evan-
geliích a tím nám ukazuje svobodu. Náš 
život je protkán různými strachy. Jako dětí 
se bojíme strašidel, v pubertě se bojíme 
zostuzení, v začátku dospělosti je otázka 
zaměstnání, manžela/ky, pak věčné starosti 
a strachy o malé děti i velké děti. Ať se dobře 
vdá/ožení atd. Strachy a obavy jsou prostě 
stále součásti našeho myšlení. A do tohoto 
našeho života se ozývá Pavlovo: „Je li Bůh 
s námi, kdo proti nám.“ (Řím 8,28)

Je ‑li Bůh s námi, i strach odchází a mizí. 
Tuto skutečnost blízkosti Boha v těžkostech 
žili v padesátých a šedesátých letech minulé-
ho století statečné ženy a muži, které máme 
tu čest potkávat na pravidelné „muklovské“ 
pouti na Svatém Hostýně. S vírou v Krista 
a se zkušeností o zprostředkování milosti 
Pannou Marii Svatohostýnskou se postavili 
myšlenkám a životní praxi, která odmítala 

Nebojte se!
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OCENĚNÍ MANŽELŮ PAŘÍKOVÝCH

Závěr Národní poutě na Velehradě každoročně patří udělování vyznamenání 
České biskupské konference několika výjimečným osobnostem. V letošním roce byli 
poctěni Děkovným uznáním za rekonstrukci a technologické řešení obnovy Koehle-
rovy křížové cesty na Svatém Hostýně sochaři Vojtěch a Passionaria Paříkovi z Prahy.

Vážení poutníci na Svatý Hostýn,
jistě jste si všimli, že během posledních let se po-

dařilo to, že místo značně poničených keramických 
obrazů od Jano Koehlera na Jurkovičově křížové 
cestě, vidíme obrazy v plné původní kráse. Jde o ob-
razy zastavení č. 1 (Pilátův soud), č. 11 (Ukřižování 
Krista) a o zastavení č. 10 (Pán Ježíš zbaven roucha).

U těchto tří zastavení se totiž díváme na druhé 
originály, které nám co nejvěrněji ukazují původní 
zobrazení a záměr mistra Jano Koehlera, který se této 
práci věnoval více než 20 let svého tvůrčího života 
a snažil se v duchu dle Písma svatého projít a prožít 
s Ježíšem tyto vrcholné hodiny Boží lásky k nám li-
dem, které nám otevřely cestu k obnovení přátelství 
s Bohem a k naší spáse.

Při hledání postupu se zjistilo, že stávající obrazy 
nelze opravovat, protože by došlo k jejich zničení, 
a proto bylo rozhodnuto vyrobit druhý originál, který 
bude předsazen před původní obraz. K tomu bylo tře-
ba vyřešit upevnění tohoto druhého originálu tak, aby 
dilatacemi nedošlo ke zničení obrazu. To navrhl akademický architekt Marek Houska tak, 
že jednotlivé kachle budou nalepeny na desky z pěnoskla, které budou upevněny do nere-
zového rámu připevněného do zdiva křížové cesty. Statické posouzení provedl Ing. Trnka.

Chceme za toto dílo, za tuto skrytou práci poděkovat především manželům Passio-
nárii a Vojtěchovi Paříkovým, kteří se vedeni Boží milostí odhodlali v roce 2009 jít při 
restaurování znovu za Ježíšem a Jano Koehlerem touto cestou, a vložit do toho všechno 
své umění, aby nám mohli znovu ukázat toto dílo v jeho plné kráse a pravdivosti, abychom 
i my hlouběji pochopili velikost Boží lásky v díle vykoupení.

K uskutečnění těchto druhých originálů museli manželé Paříkovi projít obtížnými 
cestami hledání při zajištění věrné fotografie obrazů v měřítku 1:1, dále hledáním celé 
technologie výroby jednotlivých kachlů (šperků), ze kterých se obrazy skládají, hledání 
technologie výroby glazur jednotlivých barev a jejich nanášení na nosný kachel, jeho přesné 
ohraničení obvodu a následné vypálení v peci, kde se barvy změní do definitivní podoby.

Velké Pán Bůh zaplať manželům Paříkovým a všem, kdo se na realizaci tohoto díla 
podíleli.  n P. Jiří Šolc, SJ, s komunitou

Snímek Petr Janek
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SVATÝ HOSTÝN – MÍSTO KLIDU, NEBO ZÁBAVY?

Dostali jsme do redakce dlouhý dopis Jaroslava Mayera, který žil dlouhá léta v USA. 
Zamýšlí se v něm nad duchovními cvičeními a také nad poutěmi na našem poutním mís-
tě a porovnává je s těmi „americkými“. Píše o včelařské pouti, která na Svatém Hostýně 
probíhala souběžně s exerciciemi.

Píše mj.: „Na Svatém Hostýně mě čekala – s prominutím – invaze lidí. Tolik lidí jsem 
tam dlouho neviděl. Jídlo, pití piva, hudba hned dole na trávě. Bylo to jako nějaká vesnická 
zábava. Do té hudby byly slyšet zpěvy ze mše, která právě končila, a já jsem byl z toho dost 
rozladěný.

Toto je poutní místo? Ptám se. Promítá se mně v hlavě dávná doba, jak s mojí stařenkou 
s šátkem jdu pěšky nahoru. Na kopci všude klid, pokoj, mše a pak stánky, všude klidno, takový 
krásný klidný zážitek. A toto bylo jak na zábavě. Lidí všude plno a Pánbíček, jak říkala moje 
maminka, jakoby je moc nezajímal. To místo bylo jako turistické místo, pro zábavu, chyběl 
už jen tanec. Zjišťoval jsem, jak probíhá duchovní cvičení. Na obědě asi 10 lidí, v kapli nikdo, 
tak jsem v ní strávil několik minut v klidu a modlitbě a pak odešel…

To byly moje dojmy z této neděle, která měla být duchovní. Nakonec se zamyslím.  
Chápu, že poutní místo chce vydělat, a proto pořádá takové poutě, ale pokud je nějaké du-
chovní cvičení, myslím si, že tito lidé by měli mít přednost, kolik jich má zájem o tyto exer-
cicie, a potom zbytek…

Duchovní cvičení v Americe a zde se nedají porovnat. V USA klid, pokoj, mlčení, před-
nášky, mše a spát o půl desáté, žádná televize, žádný internet… Na Svatém Hostýně večer 
po osmé hodině venku křičení, nahlas mluvení z protějšího domu (spal jsem v poutním domě 
č. 3). Navíc přijdou lidé o půl druhé v noci, pokoj mají hned vedle mne, a mluví tak hlasitě, 
že se nedá aspoň dvě hodiny spát…

Zdá se mi, že Svatý Hostýn je dobrý byznys a to se dnes pokládá za nejdůležitější…“

O odpověď na tento dopis jsme požádali nového svatohostýnského duchovní-
ho správce P. Josefa Stuchlého a zároveň také přikládáme vyjádření P. Vladimíra  
Kelnara, člena výboru Matice svatostýnské.

Vážený pane Mayere a všichni čtenáři Listů svatohostýnských!
Děkuji za Váš dopis. Rád bych Vám představil pohled duchovní správy na problémy, 

které popisujete.
Váš dopis popisuje situaci, kdy přibývá turistů a ubývá poutníků na Svatém Hostýně. 

Zvýšený zájem turistů je dán celkovou ekonomickou situací v České republice a také lepší 
dopravní dostupností samotného vrcholu Hostýna. Hledat řešení tohoto vývoje je obtížné. 
Když se podívám do světa, tak na takových posvátných místech jako je Jeruzalém nebo 
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Řím, nacházíme také obrovské množství turistů, kteří se mísí s poutníky. Turisté jsou fas-
cinováni těmito místy, neboť cítí, že jsou to místa posvátná. Stejně tak je posvátný Svatý 
Hostýn. Proto si myslím, že nemůžeme čekat menší počet turistů.

Jak na to reagovat?
Jestliže někdo ví odpověď na tuto otázku, tak vyřešil novou evangelizaci v Evropě.  

Co můžeme tedy dělat alespoň částečně? Zachovat posvátnost Svatého Hostýna, který je 
tvořen Vámi, poutníky svatohostýnskými. Bez Vás posvátná atmosféra vyprchá. Je ji třeba 
neustále obnovovat poutěmi, modlitbami a svědectvím o vyslyšených prosbách. Proto 
děkuji Bohu za Vás za všechny, kteří putujete k Matce Boží na Svatý Hostýn.

Druhá reakce by asi mělo být svědectví. Turisté – nevěřící či nepraktikující pokřtění – se 
mohou na Hostýně setkat s něčím, co je posune k víře, či znovu objevení svého křesťan-
ství. Jak to dělat, je výzva. Jsem otevřen všem dobrým příkladům a nápadům. Nemusíme 
chodit na misie do Afriky, severních Čech, ale i v srdci Moravy je možné být misionářem.

Jestliže budeme řešit toto napětí mezi potřebami poutníků a potřebami turistů, tak 
si myslím, že ostatní negativní jevy popsané v dopise se umenší a nebo zmizí úplně.  
Jen musíme z turistů vychovat poutníky.

Váš v Kristu
P. Josef Stuchlý, SJ, rektor baziliky na Svatém Hostýně

Vážený pane Mayere!
K Vašemu podnětu ohledně podmínek pro duchovní cvičení mi dovolte uvést, že je 

poněkud obtížené vzájemně sladit dvě poněkud odlišné skupiny příchozích, totiž skuteč-
né poutníky hledající duchovní posilu a běžné návštěvníky. Svatý Hostýn je otevřen pro 
všechny bez rozdílu, podobně i ubytovací zařízení slouží všem zájemcům.

Bylo by jistě dobré oddělit ty, kteří přicházejí na exercicie od těch ostatních.  
Souhlasím s Vámi, že duchovní cvičení vyžadují klid k patřičnému soustředění, jako tomu 
bývá v klášterních areálech. Současné podmínky nám to ale bohužel zcela neumožňují.  
Ačkoliv k tomuto účelu slouží primárně poutní dům č. 3 s domácí kaplí, při velkém po-
čtu zájemců musíme v jednom domě ubytovávat i ostatní příchozí. Můžeme se však do 
budoucna pokusit více soustřeďovat na jedno patro ty, kteří vyžadují a také dodržují klid 
s ohledem na ostatní. Do budoucna lze uvažovat o lepší izolaci dveří a měkkém povrchu 
chodeb, což však obnáší jisté náklady. Výhledově rovněž počítáme s obnovou tzv. hospo-
dářského křídla, které by lépe zajistilo to, o čem píšete.

Věřte nám, že na spokojenosti poutníků nám záleží a byznys pro nás skutečně není 
na prvém místě.

S přáním všeho dobréh
 P. Vladimír Kelnar, člen výboru Matice svatohostýnské
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5. POUŤ SCHOL A SCHOLIČEK NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Sobota před slavností Nejsvětější Trojice 15. června přivítala svým tropickým počasím 
pátou pouť schol a scholiček na Svatém Hostýně. Patnáct moravských schol a scholiček, 
218 malých a velkých zpěváků a hudebníků, všichni přijeli poděkovat Panně Marii a Pánu 
Bohu svým hudebním umem. Poutní den začal mší svatou, kterou sloužil svatohostýnský 
duchovní správce P. Josef Stuchlý a svým zpěvem ji doprovodila schola ze Zašové. Hlavní 
děkovnou mši svatou v 10.15 hod. celebroval příborský farář P. Jindřich Švorčík. Malé 
a velké poutníky přivítal jménem Matice svatohostýnské MUDr. Mořic Jurečka. Homilie 
otce Jindřicha se nesla v duchu poslání činnosti schol a scholiček. Při mši svaté hrála 
a zpívala schola z Příbora. Mše svatá v 11.30 hod. sloužená v rámci 6. pouti autoveterá-

nů P. Jiřím Šolcem byla obohacena 
zpěvem scholy z Francovy Lhoty. 
Po obědě, který všem zúčastně-
ným scholám spolu s Maticí sva-
tohostýnskou sponzorovala firma  
Váhala, spol. s r. o., výroba a prodej 
masných a lahůdkářských výrobků 
z Hustopečí nad Bečvou a po slav-
nostním požehnání v bazilice, začal 
odpolední tříhodinový hudební ma-
raton na podiu svatohostýnského 
amfiteátru. Duchovní správa na 
Svatém Hostýně zajistila stan pro 
poutníky, který účinkujícím i poslu-

chačům poskytoval příjemný stín. Vystoupení schol a scholiček zahájil a požehnal P. Josef 
Stuchlý a moderováním celého koncertu se ujala dvě šikovná děvčata ze scholy Francova 
Lhota, Anička a Míša. Odpolední matiné zahájily scholy ze Slopného, Újezdu a Drnovic 
u Valašských Klobouk, poté se představily malá a velké schola z valašské Poteče, následovalo 
vystoupení scholy z Dolan u Olomouce, z Francovy Lhoty a z Hlohovce u Břeclavi. Po účin-
kování schol z Lidečka a Nedašova přišlo na řadu milé překvapení, a sice krátké nečekané 
vystoupení slovenského dětského folklórního souboru Dúbravček z Plevniku ‑Drienové 
u Považské Bystrice, kteří byli na Hostýnku na výletě v rámci své spolupráce s folklórním 
souborem Rusava. Závěrem vystoupily scholy ze slováckého Radějova, zasněžená schola 
z Velkých Karlovic a schola ze Zašové. Mládež v rámci této poutě opakovaně putuje na 
Svatý Hostýn, aby poděkovala za všechny svěřené hřivny Panně Marii, za její otevřenou 
pomocnou náruč a rozevřený ochranný plášť, za přímluvu u Ježíše, kterého pevně drží 
ve své levici. Oblíbená píseň Svatého otce Jana Pavla II., hymnus Madona (Czarna Ma-
donna), zazněla svatohostýnským areálem dvakrát, na konci hlavní mši svaté a v úvodu 
odpoledního vystoupení schol, hlasy více než 200 mladých lidí. n Mořic Jurečka

Snímek Ivo Buráň
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POUTNÍ ZÁJEZD NA TURZOVKU

Členové výboru Matice svatohostýnské a zástupci duchovní správy navštívili v pátek 
13. září 2019 mariánské poutní místo Turzovka. V počtu 35 lidí jsme po prohlídce kostela 
v Korni slavili mši svatou v novém kostele na 
hoře Živčáková. Tento kostel nás zaujal, stejně 
tak jako záměr (rozestavěná část) budovaného 
zázemí pro poutníky vedle kostela. Po mši svaté 
jsme se z kostelní věže kochali vyhlídkou do da-
leké krajiny a poté absolvovali vycházku k místu 
zjevení. O všech událostech i současnosti na 
Turzovce nám vyprávěl děkan v Korni. Za jeho 
laskavou péči po celý den mu velmi děkujeme. 
V závěru pouti jsme po obědě diskutovali se zástupci farnosti, s paní starostkou a sdíleli 
jsme zkušenosti z obou poutních míst. Na pouť jsme s sebou vzali i 21 dětí s doprovodem ze 
dvou církevních škol (Kroměříž a Valašské Meziříčí). Chtěli jsme jim zážitkem poděkovat 
za to, že jsou již řadu let pravidelnými účastníky našich dětských aktivit.

Tato pouť byla součástí projektu Poselství z hor, financovaného z ESF, jehož výstu-
pem bude dokumentární film o činnosti Matice svatohostýnské. V říjnu by měli zástupci 
duchovní správy a farníci z Turzovky na oplátku přijet na Svatý Hostýn, aby zde poznali, 
jak toto poutní místo spravujeme.  n Zdeňka Jančíková

POPRVÉ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Jsme dvě ženy středního věku, máme rády církevní turistiku a objevování nových míst. 
Hledáme v nich klid, krásu a radost. Pro letošní září jsme si vybraly Svatý Hostýn, kam 
cesta od nás, ze severočeských Teplic, trvala asi 6 hodin. Poutní dům č. 3 nás potěšil svou 
čistotou, perfektní organizací, nádhernou kaplí, útulností pokojů. Díky ideálnímu počasí 
a dostatku času jsme si mohly prohlédnout celý hostýnský areál, projít obě křížové cesty, 
cestu světla, ochutnat zázračnou vodu, prohlédnout si rozhlednu. 

Sobotní mši svatou celebroval apoštolský nuncius v České republice Charles D. Balvo, 
což byla také moc pěkná událost. Baziliku jsme si užily dostatečně, měly jsme v ní mnoho 
příležitostí k modlitbám a rozjímání. Ovšem největší poklad jsme objevily ve zdejším muzeu. 
Objevily jsme ho v paní Olze Kozlové, která nám laskavě, trpělivě a profesionálně vyprávěla 
o všem, co nás zajímalo. Provedla nás bazilikou, vyprávěla o historii i současnosti tohoto 
významného moravského poutního místa a my brzy pochopily, proč mu říká Hostýnek.

Chceme poděkovat za vše, co pro nás Svatý Hostýn připravil. Kéž se všem, kteří se 
o hostýnské dílo starají, daří. Odvezly jsme si spoustu prožitků, fotografií a vzpomínek. 
Vzpomínek na příjemné lidi, krásné prostředí a laskavost paní Olgy. Díky, paní Olgo. Snad 
se ještě setkáme. Největší díky posíláme tam nahoru – Bohu díky za vše!

n Jana Tóthová a Zdeňka Pospíšilová, Osek u Duchcova

Snímek Zdeňka Jančíková
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA POUTÍ RODIN

MATICE SVATOHOSTÝNSKÁ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

V sobotu 31. srpna 
proběhla na Svatém Hos-
týně za pěkného letního 
počasí arcidiecézní pouť 
rodin s mimořádně hojnou 
účastí rodin. Mši svatou 
na venkovním podiu ce-
lebroval otec arcibiskup 
Jan. Programová nabídka, 
připravovaná velkým tý-
mem Centra pro rodinný 
život z Olomouce, je rok od 
roku bohatší a nápaditější. 
Besedy, divadlo, rozmanitá 
stanoviště ve venkovním 
areálu nacházejí u dětí i rodičů velkou odezvu. I Matice svatohostýnská zde měla již tra-
dičně svůj stánek, kde jsme s dětmi v několika pestrých činnostech pracovali a tak Matici 
svatohostýnskou prezentovali.  n Zdeňka Jančíková

Do letošní soutěže se zapojilo 128 účastníků, jedna práce doputovala na Svatý Hostýn 
až z Českých Budějovic. Děkujeme za tuto hojnou úrodu obrázků, koláží, fotografií, básní 
i vyprávění. Výstavka v bazilice, kde byly v letním období práce (většina) vystaveny, vzbu-
dila kladný ohlas poutníků. Toto téma jsme zvolili, abychom se v roce, kdy se připomíná 
30 let od znovunabytí svobody v listopadu 1989, zamysleli v mezigeneračním dialogu 
nad změnami, k nimž došlo.

Prarodiče vyprávěli dětem o tom, jak se žilo v době jejich dětství a mládí. Děti poté 
zachytily mnoho zajímavých vzpomínek. Nejvíce nás zaujaly závěrečné hodnotící my-
šlenky, v nichž nejstarší generace a mladí lidé srovnávají život předchozích generací se 
současností. Objevilo se mnoho moudrých a hodnotných myšlenek, například – na co 
bychom měli z moudrosti našich předků navázat dnes, kdy žijeme v tak blahobytné době.

Obdrželi jsme i cenný příspěvek o putování procesí na Svatý Hostýn od 86leté členky 
naší Matice. Čtenáři si tuto vzpomínku paní Marie Studénkové z Vnorov mohou v tomto 
čísle Listů svatohostýnských přečíst. Uvítáme i další příspěvky našich starších čtenářů, 
rádi je zveřejníme v Listech svatohostýnských. Zajisté potěší mnoho čtenářů.

n Zdeňka Jančíková

Snímek Ivo Buráň
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Výsledky soutěže MSH pro děti a mládež v roce 2019
Téma: Jak žily naše prababičky a pradědečkové, babičky a dědečkové
Počet účastníků: 128

Vyhodnocení:

I. kategorie – nejmladší děti až žáci II. třídy ZŠ
 1. Maxmilián, Michael a Zdislava Pacalovi, Šumperk – Leporelo o dědečkovi
 2. Marcela a Josef Machů, Drnovice – Rodina a Hostýn v minulosti a dnes
 3. Jan Stančík, ZŠ Salvator Valašské Meziříčí – výtvarná práce

II. kategorie – 4. až 6. třída základní školy
 1. Michaela Chovancová, Rožnov pod Radhoštěm – výtvarná koláž
 2. Jiří Jochim, KZŠ Uherský Brod – literární práce a obrázek
 3. David Kubáník, KZŠ Uherský Brod – literární práce

III. kategorie – od 7. třídy základní školy
  Udělena dvě první místa za rovnocenné literární práce
 1. Andrea Ivánková, CZŠ Veselí nad Moravou – Úvahy o době minulé
 1. Anna Vymazalová, CZŠ Kroměříž – Obálky
 2. Karolína Krepčíková, CZŠ Veselí nad Moravou – Jak se žilo v minulosti – dětství 

našich babiček a dědečků
 3. Veronika Wolosczuková, CZŠ Kroměříž – Můj prapradědeček Ferdinand Šeda

Zvláštní ceny:
• Jiří Tillich, Veselí nad Moravou – historické pojednání
• E. a A. Castellar, Olomouc – literární srovnání o prarodičích u nás a ve Španělsku
• Dagmar Jiroušková, České Budějovice – úvaha o předcích a lásce k mamince
• Klára Klanicová, Zlín‑Malenovice – za barvitou literární práci o prababičce
• Jakub, Vojtěch a Dominik Malinovi – za báseň a fotografickou koláž
• Tereza, Radim a Verunka Pospíšilovi – za výtvarné a literární práce

Děkujeme všem účastníkům za zájem o naši minulost a pěkné příspěvky do soutěže.

n Zdeňka Jančíková
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CO DNES VÍ JEN MÁLOKDO

Ze Znorov (dnes oficiálně Vnorovy) chodívalo někdy mezi válkami na Svatý Hostýn 
pěší procesí. Popisuje to ve své povídce také místní rodák, kněz a spisovatel František 
Zýbal. Chodilo se pěšky, případně vlakem v sobotu odpoledne a v neděli večer jsme byli 
doma. Moje vzpomínky na tuto pouť jsou z let 1948 a 1949.

Ve Zlíně tehdy bydlela rodina Tomečkova ze Znorov. Měli tři kluky, z nichž nejmladší 
byl Vladimír, který se stal knězem a sloužil také na Svatém Hostýně. Tato rodina opatro-
vala sošku Panny Marie (na sním-
ku), která byla osvětlena elektric-
kými žárovečkami. Zároveň tehdy  
v Otrokovicích bydlely rodiny Ga-
zárkovi, Kocůrkovi a Tomečkovi, 
které poskytovaly poutníkům zá-
zemí. Po válce začaly pěší poutě.  
Zúčastňovalo se jich okolo pade-
sáti až sta poutníků – od 12 let až 
po zdatné seniory. Všechny je měl 
na starosti vybraný důstojný muž, 
tzv. starší bratr, který měl funkci 
i v kostele, předříkával písně a rů-
ženec. Procesí vycházelo v pátek, 
co nejblíže k datu 8. září. Doma mamičky a stařenky napekly makové buchty, štrůdly, 
navařily vajíčka a poutník byl vybaven na cestu. Koupit po cestě se dal čaj, nebo polévka. 
Taková byla situace po válce.

Když jsem měla 15 let, tak mně umřela mamička, hodná, plná úcty, lásky a důvěry 
v Boha a pomoc Panny Marie. Do její ochrany nás poručila ještě před svou smrtí, kdy se 
s námi loučila. Zůstaly jsme tři děti. Se starším bratrem jsme si vyprosili, abychom mohli 
za Pannou Marií jít pěšky, plni důvěry a naděje v její ochranu pro náš další život. A dostalo 
se nám jí plnou měrou.

Vyšli jsme v pátek ráno, radostní, veselí a plni nadšení. V Ostrožské Nové Vsi jsme něco 
zakousli, v Uherském Hradišti v příkopě pojedli, ve Spytihněvi na nás v hospodě čekal 
čaj a večer v Otrokovicích u rodáků nocleh na hůrách, nějaké pohoštění a dobrá nálada. 
Cestou se zpívaly nábožné písně, modlily se růžence. Hlavně se poslouchal „starší bratr“, 
který měl ale pochopení i pro mladé. V Otrokovicích se ošetřily „puchýře“ a odřeniny 
a ráno ve 4 hodiny jsme vycházeli směrem na Holešov. Zde jsme posnídali a putovali dál 
na Svatý Hostýn. Mladí, svobodní jsme nechali starší za sebou. My děvčata jsme si s jídlem 
nesla na zádech i sváteční kroj. Převlékly jsme se do něj až nahoře a s připravenou soškou 
Panny Marie spolu s manžely Tomečkovými ze Zlína jsme vyšly naproti zbytku procesí 
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a také ostatním příchozím pod vrchní schodiště nádherné soše Pána Ježíše s otevřenou 
náručí. To byly a jsou pro mne nezapomenutelné vzpomínky.

Spali jsme, my děvčata v některém domě na Hostýně na dřevěných palandách na pů-
dách, svobodní kluci v zastaveních křížové cesty a starší prodřímali noc v kostele.

Na zpáteční cestu jsme vyšli po nedělní ranní mši svaté stejnou trasou a v pondělí večer 
jsme dorazili domů. Bolaví, ušlí, ale plni radosti, že jsme to zvládli, a plni naděje a víry, 
která nás provází po celý život.

Bohu díky!
(Autorka pěkného článku se dožila na začátku srpna požehnaných 86 let.)

n Marie Studénková
Vnorovy

STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

 10. června 2019
– Posouzení nabídek architektonických studií stran jednotného architektonického stylu 

rozvoje svatohostýnského areálu, zrušení architektonické soutěže na hlavního archi-
tekta, možnosti budoucí spolupráce s danými studii

– Návštěva farností Hustopeče nad Bečvou (2. 6.) a Vnorovy (19. 6.)

 1. července 2019
– Podpis smlouvy o stavební dílo „Přístavba prodejního stánku a rekonstrukce terasy 

s altánkem“ a započetí stavby

 12. července 2019
– Realizace odprodeje nemovitosti darované dlouholetou členkou Matice svatohostýnské
– Filmový dokument „Poselství z hor“ jako nová forma propagace Matice svatohostýnské
– Reciproční poutní zájezd členů výboru a vyznamenaných dětí na Turzovku
– Refundace Tříkrálové sbírky pro nákup zdravotních matrací pro poutníky
– Nové pokladnice Matice svatohostýnské v areálu Svatého Hostýna
– Poutní cesta Svatý Hostýn – Velehrad
– Oprava oken na rozhledně
– Herní koutek pro rodiny s dětmi ve svatohostýnském areálu
– Výstava „Hostýnská inspirace“ v Jurkovičově sále (14. 6. – 20. 8.)
– Výstava „Za našich mladých let…“ v bazilice

 9. srpna 2019
– Nová publikace Svatý Hostýn v proměnách času
– Architektonické studio Acht, spol. s r. o., a jeho vize na Svatém Hostýně
– Výstava „Zločiny KSČ v letech 1968 až 1989“ v Jurkovičově sále (7. 9. 2019)
– Ošetření lesního polomu podél elektrického vedení n Mořic Jurečka

zapisovatel MSH
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MATICE SVATOHOSTÝNSKÁ NA CESTÁCH

Abychom přiblížili lidem práci Matice svatohostýnské vyrážíme jako členové výboru 
Matice svatohostýnské „na cesty do terénu“. V květnu jsme navštívili farnost Brumov. 
Přivítal nás duchovní správce P. Ryszard Wojciechowski. Po mši svaté pokračovala májo-
vá pobožnost a následovalo setkání, kterého se zúčastnilo asi 30 členů Matice svatohos-
týnské z Brumova a Bylnice. Bylo zodpovězeno několik dotazů a připomínek, z nichž asi 
nejdůležitější měl otec Ryszard. Prosil, aby byla Panna Maria Svatohostýnská vyhlášena 
hlavním patronkou a ochránkyní Moravy. Navrhuje, aby Matice svatohostýnská požádala 
olomouckého arcibiskupa, který by podal žádost na vatikánskou Kongregaci pro boho-
službu a svátosti, která tento požadavek jistě schválí.

Ještě v májovém měsíci jsme navštívili farnost Slavičín, kde nás přivítal místní farář 
Mons. Marian Dej. Po mši svaté a májové zde také proběhlo setkání za účasti asi 40 členů 
i nečlenů Matice svatohostýnské. Tentokrát se přijela podělit o své zkušenosti s prací na 
Svatém Hostýně bývalá členka výboru Mgr. Marie Loučková, která je při svém požehna-
ném věku stále vitální. Tak si asi každý, kdo ji zná, dovede představit, jakým způsobem 
představila činnost Matice svatohostýnské a Svatý Hostýn. Akčním způsobem jejímu 
naturelu vlastním, se jí podařilo ihned zaúkolovat budoucí důvěrnici za farnost Slavičín.

Do třetice, o první červnové neděli, jsme byli pozváni do farnosti Hustopeče nad Bečvou. 
Zde nás po krátké pobožnosti, adoraci a svátostném požehnání v místním kostele přivítal 
místní P. Mgr. František Dostál. Po informacích z Matice svatohostýnské, následovaly 
dotazy. První zazněl z naší strany: „Kdo je u vás důvěrníkem?“ Mlčení. Následovala další 
otázka: „Kdo z vás zde přítomných je členem Matice?“ Mlčení. Nikdo. Do třetice: „Kdo 
odebírá Listy svatohostýnské?“ Zde se někdo ozval, že si je kupuje přímo v bazilice na 
Svatém Hostýně. A tak jsme nakonec povzbudili místní, že pokud chtějí mít podíl na všech 
modlitbách, které jsou proneseny na Svatém Hostýně, na užitcích mší svatých, které se 



15LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 3 • 2019

na tomto místě slouží, ale také mít možnost rozhodovat o věcech týkajících se života na 
našem poutním místě, ať neváhá a vyplní přihlášku, kterou jsme rozdali spolu s hostýn-
skou vodou a jinými věcmi darovanými pro farnost Maticí svatohostýnskou.

A poslední, předprázdninové setkání, proběhlo ve Vnorovách. Referuje o něm 
místní důvěrnice Marie Šimšíková.

Středa 19. června 2019 byla slavnostním podvečerem pro vnorovké farníky. Navštívili 
nás vyslanci Panny Marie Svatohostýnské, členové výboru Matice svatohostýnské, před-
seda MUDr. Mořic Jurečka a P. František Král. Společně jsme prožili mši svatou, kterou 
sloužil otec Král a při které pan doktor Jurečka vyzpíval ve vnorovském kostele Panně Marii 
chvály, díky a také prosby. Po mši svaté jsme byli seznámeni s činností Matice svatohos-
týnské, pobesedovali jsme, byly nám předány dárky – oplatky, kalendáře a svatohostýnská 
voda. Pořídili jsme společnou fotku. Odešli jsme do kaple Panny Marie svatohostýnské, 
která je hned při hlavním vchodu do kostela, který je zasvěcen sv. Alžbětě Durynské.  
Tam jsme poděkovali za společenství prožité při mši svaté a také prosili o požehnání pro 
práci Matice svatohostýnské a pro všechny ctitele Panny Marie Svatohostýnské.

Drazí ctitelé Panny Marie Svatohostýnské, rádi bychom přijeli i mezi vás. Pokud budete 
chtít, dejte vědět na recepci Matice svatohostýnské, nebo přes vašeho důvěrníka či kněze 
farnosti. V současné době má Matice svatohostýnská 6809 členů a členek.

n P. František Král

XI. POUŤ PEDAGOGŮ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

V sobotu 17. srpna proběhla 
na Svatém Hostýně již XI. pouť 
pedagogů. Mši svatou v 10.15 hod. 
sloužil P. Mgr. Ing. Jiří Obruča, 
SJ. Po ní následovala v Jurkovi-
čově sále přednáška RNDr. Ka-
mily Bendové, CSc., s názvem 
„Moudrost předků“. Paní dok-
torka mluvila o rolích muže a ženy 
a na příkladech světic poukázala 
na správně chápanou roli ženy 
ve společnosti. V části věnované 
mezigeneračním vztahům poukázala na škodlivost rozvodů ve výchově dětí a na škody, 
které dětem rozvody přináší. Na závěr pouti představila Andrea Šimečková z Centra 
pro rodinu ve Zlíně vzdělávací aktivity pro školy. Poděkování za organizaci poutě náleží 
Mgr. Lubomíru Vývodovi a všem jeho spolupracovníkům. n Štěpán Bekárek

Snímek Štěpán Bekárek
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KVĚTEN 2019
15. 5. • Pouť farnosti Ostrava-Pustkovec a Krás-

né Pole
18. 5. • Pouť farnosti Ostrava-Radvanice
19. 5. • Pouť včelařů s olomouckým arcibisku-

pem Mons. Janem Graubnerem • 10. pěší 
pouť z farnosti Ostrava-Třebovice

20. 5. • Autobus poutníků z Mutěnic
21. 5. • Pouť Charity Frýdek-Místek • dva 

autobusy poutníků z Bánova, Suché Loze 
a Bystřice pod Lopeníkem

22. 5. • Prosebná pěší pouť z Podhradní Lhoty • 
pouť nemocných s Charitou Litovel

23. 5. • Pouť farnosti Střílky
24. 5. • Farní pouť z Cvikova (litoměřická 

diecéze)
25. 5. • Růžencové bratrstvo dominikánů  

z Košic • farní pouť z Kyjova
26. 5. • Padesát poutníků z Prakšic
28. 5. • Padesát poutníků ze Spytihněvi • auto-

bus poutníků z Kunovic • 80 starých a ne-
mocných poutníků z Veselí nad Moravou • 
pouť studentů Stojanova gymnázia Velehrad

29. 5. • Pouť dětí po prvním svatém přijímání 
ze Zašové • pouť farnosti Ostrava-Poruba • 
autobus poutníků z Prusinovic

31. 5. • Poutníci z Loun a okolí

ČERVEN 2019
1. 6. • Autobus poutníků z Olšan, Duban, Byst-

ročic a Prostějova • dva autobusy poutníků 
z Havířova

3. 6. • Tři autobusy poutníků z Hroznové Lhoty 
s dětmi po prvním svatém přijímání

6. 6. • Poutníci z Bílovic a Březolup s dětmi, 
které byly letos u prvního svatého přijímání

7. 6. • Klub seniorů z Vřesovic u Prostějova
8. 6. • Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví 

s olomouckým pomocným biskupem Mons. 
Antonínem Baslerem • poutníci z Ostrožské 
Nové Vsi • poutníci z Rokytnice u Přerova, 
Brodku u Přerova a Citova

9. 6. • Poutníci pouti krojovaných, hlavně 
z Valašska a Hané • poutníci z Nedašova • 
poutníci z farnosti Kelč

10. 6. • Poutní zájezd ze slovenské farnosti Luda-
nice • děkovná pouť dětí a rodičů z Mutěnic • 
děkovná pouť dětí z Lidečka a Horní Lidče

14. 6. • Děkovná pouť 40 dětí z náboženství 
z farnosti Hluk

15. 6. • Autobus poutníků z Prostějova, Vraho-
vic a Držovic • schola z Příbora • pouť dětí 
po prvním svatém přijímání z Kroměříže • 
schola z Újezdu u Valašských Klobouk, 
Slopného a Drnovic

Pouť kněží za vlastní posvěcení

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

18. 6. • Pouť 150 kněží olomoucké arcidiecéze 
za vlastní posvěcení s arcibiskupem Mons. 
Janem Graubnerem a pomocným biskupem 
Mons. Antonínem Baslerem • pouť dětí 
z Čejkovic

19. 6. • Pouť farnosti Skoronice • pouť dětí po 
prvním svatém přijímání z farnosti Valašské 
Meziříčí

20. 6. • Pouť obyvatelů Domova pro seniory 
s rodinnými příslušníky z Chropyně

21. 6. • Pouť dětí z Francovy Lhoty
22. 6. • Autobus poutníků ze Starého Jičína
27. 6. • Autobus poutníků z Velké Polomi • pouť 

Charity Vsetín
29. 6. • Farníci z Lukova, Kašavy, Držkové 

a Velikové
30. 6. • Pouť farníků ze Žeranovic, Rackové 

a Horního Lapače • autobus poutníků ze 
Zdounek

ČERVENEC 2019
1. 7. • Pěší pouť poutníků ze Svatého Kopečku 

u Olomouce
2. 7. • Pouť farnosti Ostrava-Zábřeh
8. 7. • Třicet poutníků z farnosti Vlachovice 

a okolí
9. 7. • Poutníci z Beňova a Prus
10. 7. • Poutníci z Bochoře
13. 7. • Stovka poutníků z Uherského Hradiště • 

120 poutníků ze Všeminy • autobus poutníků 
z Větřkovic, Vítkova a Březové

17. 7. • Padesátka poutníků z Kunovic a Mí-
kovic • poutníci z Kuželova, Hrubé Vrbky 
a z Velké nad Veličkou

20. 7. • Autobus poutníků z Újezdu u Brna • 
autobus poutníků ze Slavičína • autobus 
poutníků z Topolné, Bílovic a Kněžpole • 
poutníci z Milotic

23. 7. • Poutníci z halenkovské farnosti
24. 7. • Pouť farnosti Kostelany
27. 7. • Farní pouť z Dolních Bojanovic

SRPEN 2019
1. 8. • Poutníci z Újezdce u Luhačovic
3. 8. • Pouť farnosti Milonice, Nemotice, Ko-

ryčany • autobus poutníků z Lipova • pěší 
pouť z Podhradní Lhoty

4. 8. • Autobus poutníků z Neobuzi

5. 8. • Autobus poutníků ze Ždárné, Benešova 
a Boskovic

6. 8. • Farníci ze Zubří a Vidče
8. 8. • Pouť důchodců ze Všeminy
9. 8. • Farní pouť z Březnice
10. 8. • Poutníci z Vacenovic
13. 8. • Dva autobusy poutníků z Metylovic 

a Palkovic
14. až 17. 8. • Duchovní obnova pro 70 lidí, kte-

rou vedl českobudějovický pomocný biskup 
Mons. Pavel Posád

15. 8. • Titulární slavnost • mši svatou sloužil 
olomoucký pomocný biskup Mons. Anto-
nín Basler • autobus poutníků z Chropyně 
a Kyselovic • poutníci z Tvarožné • poutníci 
z Velešovic • poutníci z Příbora

16. 8. • Pěší pouť farníků z Kelče
17. 8. • Autobus poutníků z Dubu nad Moravou, 

Věrovan a Charvát • 120 poutníků ze Štípy 
a Hvozdné

24. 8. • Orelská pouť s olomouckým arcibis-
kupem Mons. Janem Graubnerem • pouť 
farnosti Strání

29. 8. • Padesát poutníků ze slovenské farnosti 
Belá

31. 8. • Arcidiecézní pouť rodin s arcibiskupem 
Mons. Janem Graubnerem • pouť farností 
Šternberk a okolí

Arcidiecézní pouť rodin
Snímky Ivo Buráň
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (od pondělí 21. října 2019 do neděle 19. dubna 2020) jsou slouženy mše 
svaté: ve všední dny: 7.15, 9.30
 v sobotu: 7.15, 9.30, 11.15
 v neděli: 7.15, 9.30, 11.15, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V zimním období (od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020) 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.

VELKÝ DAR PRO SVATÝ HOSTÝN

Poutní místo Svatý Hostýn je zamilovaným místem mnoha poutníků a také členů 
Matice svatohostýnské. Rádi se sem přijíždíme uchýlit pod ochranu Panny Marie, rádi se 
sem přijíždíme pokochat nádherným prostředím – 
výjimečnými stavbami nebo krásami zdejší přírody. 
Rozvoj a údržba poutního areálu je jedním z úkolů 
Matice svatohostýnské a každoročně se na ni musí 
vydat vysoké náklady. Jedním z příjmů na podporu 
nutných aktivit jsou také dary od příznivců Svatého 
Hostýna. Jsme vděčni za každou darovanou korunu 
a snažíme ji využít co nejlépe. Koncem minulého 
roku jsme však byli osloveni s daleko vyšší nabídkou. 
Jedna naše zasloužilá členka se rozhodla darovat celý 
rodinný dům, který z důvodu vyššího věku a horšího 
zdraví již přestala potřebovat. V darovací smlouvě vý-
slovně uvedla, že jako dlouholetá členka Matice svatohostýnské sympatizující s její veřejně 
prospěšnou činností dům daruje na podporu její neziskové činnosti uvedené ve stanovách.

Rodinný dům se nachází poměrně daleko od areálu Svatého Hostýna, proto jsme ve 
výboru Matice svatohostýnské rozhodli, že darovaný rodinný dům nevyužijeme pro po-
řádání nějakých vlastních aktivit. Rozhodli jsme se rodinný dům prodat a výtěžek použít 
na financování úkolů při zvelebování našeho poutního místa. Jako členové výboru jsme 
se při darování, následném hledání optimálního kupce a zorganizování prodeje postarali 
o všechnu potřebnou úřední a účetnickou agendu. Velké poděkování samozřejmě náleží 
paní dárkyni, která si přeje zůstat v tajnosti. Za výbor Matice svatohostýnské jsme nalezli 
způsob, jak jí náležitě poděkovat. Nicméně největší odměna ji zajisté čeká od Otce vše-
mohoucího.  n Zbyněk Domanský
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Josef Tykal, Vlčnov, 85 let
Emilie Tomáštíková, Spytihněv, 92 let
Vincenc Fryšara, Zubří, 85 let
Evička Nováková, Kroměříž, 88 let
Marie Kulíšková, Štítná nad Vláří, 92 let
Vlasta Frýbortová, Moravský Písek, 88 let
František Joch, Moravský Písek, 85 let
Marie Okénková, Kuželov, 87 let
Josefa Kotásková, Vacenovice, 88 let
Marie Hasilíková, Opatovice, 71 let
Ludmila Zachová, Kokory, 84 let
Anna Holíková, Popov, 70 let
Ludmila Šviráková, Lidečko, 77 let
Libuše Doláková, Kladníky, 91 let
Gregor Hrdlička, Řepiště, 77 let
Emilie Barcuchová, Vlachova Lhota, 85 let
Marta Bojoková, Brno, 81 let
Miroslav Moudrý, Brodek u Přerova, 81 let
Antonie Šenkyříková, Vsetín, 84 let
Marie Seibertová, Příbor, 83 let
Irena Rybková, Kyselovice, 86 let
Františka Tomečková, Kašava, 85 let
Marie Seibertová, Kyselovice, 81 let

Katarina Večeřová, Spytihněv, 78 let
Anděla Uřičářová, Tvarožná Lhota, 90 let
Metoděj Pešák, Domaželice, 90 let
Jiřina Prchlíková, Lhotka, 86 let
Marta Cibulcová, Zubří, 87 let
Růžena Křižková, Kašava, 72 let
Zdeňka Kolaříková, Kašava, 88 let
Jaroslava Flámová, Kašava, 84 let
Marie Umlaufová, Dolní Němčí, 85 let
Marie Kadlčková, Dolní Němčí, 88 let
Marie Trněná, Mařatice, 54 let
Karla Konečná, Brušperk, 81 let
Marie Šišková, Slavkov, 88 let
Anna Hasíková, Pašovice, 87 let
Josef Popelka, Zábřeh, 95 let
Božena Frelichová, Paršovice, 74 let
Věra Koplíková, Říkovice, 78 let
Marie Šimečková, Kyjov, 83 let
Jaroslava Poláchová, Pitín, 81 let
Ludmila Hanáčková, Jarošov, 82 let
Marie Reková, Lípa, 88 let
Karel Ambrůz, Pozděchov
Justina Kilnarová, Ostrava ‑Pustkovec
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Snímky Ivo Buráň


