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Likvidace řeholí
Veškeré poúnorové snahy komu-
nistického režimu rozložit ka-
tolickou církev zevnitř skončily 
neúspěchem. Proto bylo nutno 
přikročit k razantnější formě li-
kvidace.

Zádušní mše
Po celé České republice se v prů-
běhu minulého týdne kona-
ly zádušní mše za oběti tragic-
ké havárie polského letounu ve 
Smolensku. Jedna z nich i ve sva-
tovítské katedrále.

Návrat Radůzy
Po mateřské dovolené a proděla-
né těžké nemoci se vrací na hu-
dební scénu písničkářka Radůza 
s novým albem. A recenzenti na 
něj pějí chválu.

Svatý Hostýn je 
živé poutní místo. 
Tím nemyslím jen 
to, že tam stále 
přicházejí pout-
níci, že se tam 
stále něco děje, 
ale i to, že je tam 
stále něco nové-

ho. Přicházejí noví poutníci, které 
toto místo přitáhlo poprvé, někdy 
jen ze zvědavosti, jindy pro vyprá-
vění přátel nebo kvůli nové akci. 
Dějí se nová obrácení a zakouše-
jí se nová setkání s Bohem, která 
oslovují, pozvedají a uzdravují. 
Nová zkušenost probouzí vděč-
nost, která se vrací poděkovat.

Pohled do místních dějin při-
pomene spoustu událostí, které 

byly odpovědí na duchovní zku-
šenost. Tak si v roce 2012 připo-
meneme stoleté výročí slavné ko-
runovace sochy Panny Marie. Šlo 
tehdy o mimořádnou událost. Lidé 
se nejen složili na krásné korun-
ky pro Pannu Marii i Ježíš-
ka. Probošt Antonín Cyril 
Stojan je v doprovodu 
poutníků zavezl do 
Říma, kde je Svatý 
otec posvětil. Slav-
né korunovace se 
pak o slavnosti Nane-
bevzetí Panny Marie 
účastnilo opravdu mi-
mořádné množství pout-
níků, pro které se událost sta-
la duchovní zkušeností celoživotně 
přitahující k tomuto poutnímu mís-
tu. Sté výročí je příležitostí k slave-

ní Jubilejního poutního roku, který 
už nyní vyhlašuji na poutní sezonu 
roku 2012.

Život poutníků na Svatém Ho-
stýně přináší stále něco nového. 

I když zvláště starší poutní-
ci se raději modlívají tak 

zvanou starou Křížo-
vou cestu, protože 
má schůdnější ces-
tu, mnozí mají ra-
ději tak zvanou no-
vou Křížovou cestu, 
která už za pár let 

bude také slavit své 
jubileum. V tyto dny 

však vyrůstá další medi-
tační cesta zvaná Cesta svět-

la. Povede kolem starobylého va-
lu zdejšího opevnění ještě z doby 
pohanské, ale připomínající zku-

šenost mimořádné pomoci Vítězné 
ochrany Moravy při obléhání Tata-
ry. Bude mít také čtrnáct zastavení. 
Rozjímat se při ní však bude o se-
tkávání se Zmrtvýchvstalým. Kon-
čit bude sesláním Ducha Svatého. 
Věřím, že dnešním lidem pomůže 
více žít v přítomnosti Vzkříšeného, 
povede k vytváření společenství po 
vzoru prvních křesťanů i naplňo-
vání úkolu, který dal Kristus svým 
učedníkům: Jděte do celého světa 
a hlásejte evangelium, získávejte 
mi učedníky, křtěte a učte je za-
chovávat vše, co jsem vám přiká-
zal. Uskutečněním těchto slov se 
budou rodit noví křesťané a věřím, 
že i noví poutníci na Svatý Hostýn.

+ JAN GRAUBNER, 
olomoucký arcibiskup, 

protektor Matice svatohostýnské 

Již potřetí vyjdou letos počátkem 
července ze Svatého Hostýna pě-
ší poutníci, aby během tří dní pře-
konali bezmála šedesát kilometrů 
oddělujících nejnavštěvovanější 
moravský poutní kostel od jiného 
významného místa – Velehradu. 
Letos poprvé však tomu bude před-
cházet ještě pěší putování ze Svaté-
ho Kopečka u Olomouce.

Se záměrem spojit tři nejvý-
znamnější poutní místa olomoucké 
arcidiecéze a zároveň Olomoucký 
a Zlínský kraj, na jejichž území se 
arcidiecéze rozkládá, přišla Matice 
svatokopecká. „Je to krásný doklad 
toho, že v církvi není konkurence, 
že se navzájem inspirujeme a nava-
zujeme spolupráci,“ říká předseda 
Matice velehradské P. Jan Peňáz, 
který inicioval vznik poutní stezky 
z Velehradu na Svatý Hostýn. Ač-
koliv obě poutě na sebe časově ne-
navazují, je podle P. Peňáze mož-
né, že příští rok už to bude vlastně 
pouť jedna.

„Poutní a naučná stezka ze 
Svatého Kopečka na Svatý Hostýn 
bude otevřena 21. května. Tohoto 
dne právě před patnácti lety zavítal 
na Svatý Kopeček papež Jan Pavel 
II. a otevření poutní stezky má být 
připomínkou této návštěvy. První 
pěší pouť směrem k nám na Hostýn 
pak proběhne ve dnech 26. – 27. 
června,“ vysvětluje předseda svato-
hostýnské matice Lubomír Vývoda. 

Stezka spojí další významné mariánské chrámy
Nyní se dokončuje znače-

ní a podél cesty umisťují zastavení 
s lavičkami a informačními tabu-
lemi, které mají podobný charak-
ter jako zastavení cesty z Hostýna 
na Velehrad – každá z nich nabíd-
ne údaje o výškovém profilu a ki-
lometráži úseku, citát z evangelia, 
informaci o kulturně historických 
událostech, významných rodácích, 
památkách a přírodních zajímavos-
tech obce.

Současně se připravuje vydání 
průvodcovské brožury k dané trase. 
Jejím obsahem budou podrobněj-
ší informace o místech, jimiž cesta 
prochází, s upozorněním na stravo-
vací a ubytovací možnosti. Brožura 
bude doplněna fotografiemi, map-
kou celé trasy i seznamem sponzo-
rů. Náklady na přípravu trasy a bro-
žury dosahují 600 000 Kč.

Padesátikilometrová trasa ve-
de ze Svatého Kopečka přes Velkou 
Bystřici, Tršice, Pavlovice u Přero-
va, Dřevohostice, Bílavsko a Slav-
kov pod Hostýnem přes slavkov-
skou louku až k hostýnské bazilice. 
Je určena nejširší veřejnosti, pout-
níkům i turistům, a vede po mé-
ně frekventovaných cestách, což 
umožňuje jak pěší chůzi, tak cyk-
loturistiku.

Všechna tři poutní místa jsou 
zasvěcena Panně Marii: bazilika 
Navštívení Panny Marie na Svatém 
Kopečku i baziliky Nanebevzetí na 
Hostýně a Velehradě. JIŘÍ GRAČKA

V chrámu stojícím na vrcholu v 718 
metrech nad mořem bude i v nej-
chladnějších dnech v roce, kdy kos-
tel bičují ostré mrazivé větry, nej-
méně osm stupňů celsia snad už 
příští rok ve druhé polovině zimy! 
První kroky se podařilo udělat lo-
ni: okna tu zateplili izolačními skly 
a odvětráváním zdiva kolem celého 
kostela by měly vyschnout zdi. 

Kotelna na faře je na plány 
s temperací poutního kostela již při-
pravena. Posílilo ji nejen tepelné 
čerpadlo, ale i kotel na spalování 
dřeva či plynu. „Topení přijde pod 
podlahu. Už jsme se dohodli s pa-
mátkáři a vyrábí se i replika původ-

ní, dnes už hodně zdevastované 
dlažby,“ vysvětluje svatohostýnský 
duchovní správce P. Jiří Šolc. Podle 
jeho slov návštěvník baziliky po do-
končení rekonstrukce prakticky ne-
pozná na podlaze rozdíl. S výjim-
kou tepla, které od ní bude stoupat. 

„Rekonstrukce podlahy bu-
de veliký zásah do provozu bazili-
ky. Budeme ji muset na převážnou 
část rekonstrukce zavřít. Prosím už 
předem poutníky o trpělivost. Od 
podzimní myslivecké pouti budou 
bohoslužby v kapli sv. Josefa,“ při-
bližuje komplexní rekonstrukci 
podlahy v chrámu P. Šolc. Jak ří-
ká, pevně věří, že pokud se „nesta-
ne nějaký nepříjemný malér“, měla 

by být podlaha pochozí (zatím bez 
dlažby) už na Silvestra. „Doufám, 
že se nám podaří otevřít na pře-
lomu roku baziliku sice bez finál-
ní dlažby, ale s hotovým betonem, 
pod nímž už budeme topit. Pak ne-
cháme chrám otevřený až do Tří 
králů. Potom budeme muset opět 
zavřít a položit dlažbu,“ přibližuje 
plány na rekonstrukci svatohostýn-
ský duchovní správce. 

Temperace však bude vyža-
dovat ještě další zásahy. Stavitelé 
chrámu totiž s možností vytápění 
nepočítali. Bude proto nutné za-
bránit srážení vody na chladných 
konstrukcích kostela, zejména na 
klenbách. „Na klenby bude z vrchu 

položena izolace, aby nepromrzaly, 
ale zároveň taková, která by v bazi-
lice nezadržovala vodu, aby zdivo 
dýchalo,“ popisuje technické detai-
ly P. Šolc. Jak dodává, bude třeba 
také na střeše kopule zvětšit větrací 
otvory. „Nevhodnost současného ře-
šení je nejvíc vidět na Silvestra. Zdi 
bývají úplně mokré. Lidé nadýchají 
a v tom chladnu se voda sráží, to je 
logické. Temperací, izolací a funkč-
ním větráním bychom tomuto jevu 
měli zabránit,“ zdůrazňuje svatoho-
stýnský duchovní správce. 

Co se krytí nákladů na tuto re-
konstrukci týče, podle slov P. Jiřího 
Šolce se duchovní správa spoléhá 
na štědrost poutníků.  (mach)

Revoluční rekonstrukce ve svatohostýnské bazilice 

„Mocná ochrano Moravy, oroduj za nás.“  Snímek mach
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Papež na Maltě
Radostná i bolestná setkání čeka-
la papeže Benedikta XVI. při jeho 
dvoudenní návštěvě Malty. 

Karel Otčenášek 
Arcibiskup Karel Otčenášek slaví 
letos nejen devadesátiny, ale i še-
desátiny od svého biskupského 
svěcení. KT poskytl při té příleži-
tosti rozhovor.
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V letošním roce bude pouť opět třídenní. Zá-
roveň to bude 2. ročník memoriálu Stanisla-
va Budaře. Poutníci vyrážejí od baziliky Na-
nebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně 
po mši svaté, která začíná v 9,15 hodin. 

Letos bude trasa vedena přes významné 
mariánské poutní místo ve Štípě, kde je zajiš-
těno ubytování a večeře. První den budou mít 
poutníci v nohou okolo 16 km po stezkách 
Hostýnských vrchů. Večerní program bude 
zahájen v poutním chrámu Narození Pan-

ny Marie ve 21,00 hodin. Poutníci se budou 
moci zaposlouchat do hudby a veršů Popelky 
Nazaretské od Václava Renče v nastudování 
chrámového sboru z Trnavy a jeho hostů.

Druhý den ráno po snídani na faře a po 
požehnání začíná druhá etapa. Kolem devá-
té hodiny dorazí poutníci do Zlína ke koste-
lu sv. Filipa a Jakuba. „V Napajedlích u hro-
bu Aničky Zelíkové se společně pomodlíme 
kolem půl čtvrté a občerstvení nás pak čeká 
u základní školy ve čtyři. Za sobotu urazíme 
asi 22 km,“ přibližuje plány předseda Matice 

svatohostýnské Lubomír Vývoda, který se le-
tos opět chystá na pouť vyrazit. 

V neděli 4. července je pak připravena 
poslední etapa dlouhá 22 km. Od kostela vy-
razí proud poutníků zhruba o půl osmé a za-
míří k Baťovu kanálu, podél něhož půjde až 
do Huštěnovic. V Jalubí pak na všechny bude 
čekat nejen tradiční guláš, ale zejména teku-
té občerstvení od redakce Katolického týde-
níku. „Do baziliky na Velehradě vstoupíme 
v 15,35 hodin a budeme přítomni na mši sva-
té v šestnáct hodin. Po ní budou účastníkům 

pochodu předány pamětní listiny. Již nyní se 
těšíme na koncert Dobré vůle, mnozí budou 
zůstávat i na pondělní velehradskou pouť,“ 
uzavírá Lubomír Vývoda.  (msh)

Poutní místo Svatý Hostýn tvoří unikátní soubor 
staveb a krajinných prvků. Po 2. světové válce 
se rozvoj území ze známých politických důvodů 
na dlouhá léta zastavil. Až v posledních dvace-
ti letech bylo možné pokračovat. 

Významným počinem pro další rozvoj je nová 
územní studie, jejíž příprava trvala zhruba dva ro-
ky. Prioritou je zachovat obraz poutního místa jako 
celku a součást Hostýnských vrchů. 

CESTA SVĚTLA A VENKOVNÍ OLTÁŘ 
Duchovní pěší „Cesta světla“ s nástupem 

u sochy Krista, Božského srdce a s cílem na roz-
cestí staré Křížové cesty vzniká z podnětu olo-
mouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Bude vy-
budována v blízkosti Keltského valu, přičemž 

bude respektovat ochranná archeologická opatře-
ní.

Charakter poutního místa bude posílen realiza-
cí nového oltáře a venkovního liturgického prosto-
ru. Toto řešení využije pozemek, na kterém již dnes 
stojí provizorní konstrukce venkovního oltáře. 

STÁNKY PODÉL SCHODIŠTĚ 
A NOVÁ KOMUNIKACE

Prodejní stánky umístěné vedle schodiště ne-
odpovídají svým vzhledem a zejména hygienický-
mi parametry danému místu a současným obecně 
technickým požadavkům. Územní studie tento pro-
blém řeší variantně – asanací stánků a jejich novou 
realizací na původním místě nebo asanací stánků 
a jejich přemístěním do svahu nikoliv po spádnici, 
ale po vrstevnicích v místě nad točnou autobusů. 

K ochraně klidu území přispěje také nová ob-
služná komunikace od točny autobusů k poutním 
domům. Sníží se tak frekvence využití stávající as-
faltové cesty k bazilice, která má spíše charakter 
pojízdného chodníku. Nově vznikne i síť splaškové 
kanalizace. Pro zachycení povrchových vod bude 
využita i vodní plocha „Hostýnská nádržka“. Vod-
ní plocha bude přizpůsobena biologickým nárokům 
obojživelníků. Navrženo je rozšíření zásobníku vody 
pod rozhlednou. Požární voda bude zajištěna z nově 
vybudované požární nádrže umístěné v těsné blíz-
kosti hospodářského zázemí. Venkovní vedení elek-
trické sítě a další rozvody budou uloženy pod zem.

AUTOBUSY I CYKLISTÉ 
Hromadná linková autobusová doprava zů-

stane ve formě kyvadlového provozu s ukončením 

v prostoru točny. Zájezdové autobusy zaparkují 
na parkovišti u točny do naplnění její kapacity, ostat-
ní mohou využít točny k nástupu a výstupu a poté 
zaparkují v Bystřici pod Hostýnem. Cyklistická do-
prava bude ukončena před centrálním schodištěm, 
průjezd a pohyb cyklistů na kolech uvnitř poutní-
ho místa nebude povolen. Územní studie navrhuje 
cyklotrasy umožňující přístup cyklistům pod vrchol 
Svatého Hostýna bez rizika střetu s motorovými vo-
zidly na státní silnici. 

Turistické trasy dlouhodobě vymezené v Ho-
stýnských vrších jsou řešením územní studie 
respektovány a stabilizovány. Vyznačeny jsou také 
dálkové pěší poutní trasy, jejichž cílem je Svatý Hos-
týn.

ZBYNĚK DOMANSKÝ,
místopředseda Matice svatohostýnské

Pozvání na třetí pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad!

Milí čtenáři, pokud jste dočetli až sem, ber-
te tento příspěvek jako pozvání na krásnou 
pouť po poutní stezce krajem valašským 
a Slováckem. Těšíme se na vás! 

LUBOMÍR VÝVODA,
předseda Matice svatohostýnské

Na letošní sté jubileum zbudování schodiště 
vedoucího k bazilice připravuje Matice sva-
tohostýnská nové venkovní osvětlení. Spuš-
těno by mělo být při zářijové pouti členů 
matice, která připadá právě na den výročí.

Dominantou Svatého Hostýna, viditel-
nou na vzdálenost několika desítek kilomet-
rů, je nepochybně bazilika Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Dostaneme-li se o něco blíž, jistě 
si povšimneme nedaleko kostela také větrné 
elektrárny. Co však nejvíce upoutá každého, 
kdo dosáhne samotného vršku hostýnského 
kopce, je monumentální schodiště stoupající 
západním svahem od Vodní kaple až k pout-
nímu chrámu. Zvláště působivé je pro ty, kdo 
přicházejí pěšky z Bystřice pod Hostýnem, 
a schodiště tak projdou celé: před poutníkem 
či turistou se najednou objeví mariánská bazi-
lika a s každým dalším schodem se přibližují.

Aby mohl být tento pohled přístupný 
i těm, kdo se na Svatý Hostýn dostanou po 
setmění, nebo těm, kdo zde tráví noc, roz-
hodla se Matice svatohostýnská (MSH) zre-
konstruovat venkovní osvětlení schodiště. 
„Žádost o dotaci jsem na Státní zemědělský 
intervenční fond podávala již třikrát, až letos 
to vyšlo,“ říká Dagmar Fojtů, vedoucí hos-
podářské správy MSH. Rekonstrukce před-
pokládá výměnu stávajících sloupů za nové 
litinové, podobné těm, které už stojí před ba-
zilikou.

Plánované dokončení rekonstrukce se 
shoduje s významným jubileem, podle mís-
topředsedy matice Zbyňka Domanského 
však jde o náhodu: „Až při čtení knihy o his-
torii Hostýna jsem zjistil, že právě na letošní 
rok připadá stoleté výročí zbudování scho-
diště,“ říká. Dá se podle něj předpokládat, že 

by osvětlení mohlo být zprovozněno v září. 
„Rádi bychom je spustili při pouti členů Ma-
tice svatohostýnské 12. září, pevné plány ale 
ještě nemáme,“ dodává.

Celé schodiště má celkem 250 stupňů 
a je dlouhé 242 metrů. Na tři nestejně dlou-
hé části je přetínají dvě cesty. Nejužší stupně 
jsou dole u Vodní kaple, zhruba pětimetro-
vé, zatímco v horní části se rozšiřují až na 
osm metrů. V nejvrchnější části, přímo před 
bazilikou, mají schody šířku bezmála třináct 
metrů.

Dostane-li se poutník až nahoru, 
k 29 schodům přímo pod bazilikou, a nene-
chá se zlákat jen pohledem na poutní chrám, 
povšimne si jistě, že schodové stupně na so-
bě nesou nápisy. Jen slabě čitelná jsou me-
zi nimi jména dobrodinců, kteří přispěli na 
zbudování schodiště, mnohem lépe však lze 
číst mezi jmény těch, kdo se finančně podí-
leli na generální opravě této části schodiště 
v roce 2000. Nejvíce zastoupeny jsou ves-
nice a města v okolí Svatého Hostýna, názvy 
dalších míst však dokládají, že věhlas pout-
ního místa je rozšířen přinejmenším po celé 
Moravě.

Přímý podnět k vybudování schodiš-
tě na příkrém západním svahu dal na valné 
hromadě Matice svatohostýnské v roce 1909 
její hospodář, kroměřížský lékárník Jan Har-
na. Práce začaly ještě téhož roku. Výstavba 
schodiště trvala necelý rok, 12. září 1910 je 
slavnostně otevřel a posvětil starosta Matice 
svatohostýnské, olomoucký světící biskup 
Karel Wisnar. JIŘÍ GRAČKA

Monumentální zakončení 242 metrů dlouhé-
ho stoupání.  Snímek Jiří Macháně

Stoleté schodiště zkrášlí nové osvětlení

Už téměř jedno století patří k hostýnskému are-
álu i restaurace a ubytovna Ovčárna, umístěná 
pod autobusovou točnou. Po letech byla budova 
v loňském roce opravena a hostům je nyní ote-
vřena šest dní v týdnu.

Je všední den a turistická sezona se sotva rozbí-
há. Na zástupy poutníků si moravské poutní místo 
bude muset nějakou chvíli počkat.
„Dříve jsem pracoval v poutním domě 3 naho-
ře a potom v restauraci na Rusavě,“ vzpomíná 
nájemce Pavel Plhal. Když Matice svatohostýn-

ská zveřejnila záměr Ovčárnu znovu pronajmout, 
rozhodl se podat žádost a začátkem ledna 2009 
se stal provozovatelem penzionu. Loňský rok vě-
noval opravám domu, který byl v dezolátním sta-
vu. „Nové obložení stěn, stropy, podlahu, to vše 
jsme museli předělat,“ ukazuje výsledky celoroč-
ních prací, jejichž část financoval ze svého. Velmi 
si chválí spolupráci s maticí, která mu v mnohém 
vychází vstříc, v současnosti například během pří-
prav na opravu střechy a fasády.
Rekonstrukcí budovy však práce nekončí: „Teď 
dáváme dohromady zahrádku, chceme vydláždit 

prostor před restaurací a otevřeme tu stánek s pi-
tím a grilovaným jídlem,“ říká provozovatel Ov-
čárny. Dříve byl penzion v provozu jen o víken-
du, v současnosti je otevřen každý den kromě 
pondělí. „Ve všední dny je to samozřejmě slabší, 
ale snažíme se vyhovět všem turistům i poutní-
kům,“ říká.
V jídelním lístku se objevují tradiční jídla, která se 
Pavel Plhal hlavně o víkendu snaží obohatit speci-
alitami ze zvěřiny a ryb. „Hodně lidí sem přišlo na 
některé sezonní akce, například na podzimní zvě-
řinové hody nebo na lednovou zabijačku,“ vzpo-

míná a dodává: „Když lidem nabídnete příjemné 
prostředí a dobré jídlo, rádi se vrátí.“
Restaurace a ubytovna Ovčárna vznikla roku 1912 
z původního ovčince, který byl po zrušení poutního 
místa v roce 1787 na kopci postaven pro chov ovcí. 
Je majetkem Matice svatohostýnské, která ji dlou-
hodobě pronajímá. Po rekonstrukci interiéru nabízí
restaurace celkem sto míst, k dispozici je i odděle-
ný salonek pro dvanáct osob. Ubytovací kapacita 
penzionu je 25 lůžek ve dvou a třílůžkových po-
kojích. Další informace na webu www.hostyn.cz/
ovcarna.htm nebo na tel. 573 380 173. (red)
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I čtenáři Katolického týdeníku už vědí, že 
na Svatém Hostýně slouží dvě kamery pře-
nášející do celého světa prostřednictvím in-
ternetu obraz a zvuk. Slouží zejména těm, 
kteří se bohoslužeb na Svatém Hostýně ne-
mohou z různých důvodů zúčastnit osob-
ně. 

„Jsme pod přísným dohledem věřící 
veřejnosti, dostáváme mnoho děkovných 
e-mailů. Jsou ale i tací, kteří si myslí, že 
když platí za internet svému poskytovateli, 
mohou vyžadovat, aby tato naše bezplat-
ná služba fungovala bez jakýchkoli výpad-
ků 24 hodin denně,“ vysvětluje Ivo Buráň, 
který má provoz stránek www.hostyn.cz na 
starosti. Jak říká, povětrnostní podmínky na 
Svatém Hostýně nejsou často jednoduché, 
což provoz těchto služeb negativně ovliv-
ňuje – počasí způsobuje jak výpadky inter-
netu, tak elektrické energie. „Vysílací antény 
jsou obaleny námrazou a do toho fičí ost-
rý vítr. Problémy neustávají ani v létě kvůli 
častým letním bouřkám. Svatý Hostýn navíc 
ční vysoko nad rovinou Hané,“ říká Ivo Bu-
ráň. Navíc systém vyžaduje neustálé zdoko-
nalování a investice. Radikálním řešením by 
za stavu, kdy se k hostýnskému webu připo-

juje denně kolem 1 200 lidí, podle správce 
www.hostyn.cz bylo zpoplatnění nejatrak-
tivnějších služeb. K tomu se však nechtějí na 
Hostýně uchýlit. 

NEKONČÍCÍ ROZVOJ 
V letošním roce se na Svatém Hostýně 

chystají k obnově zařízení. „Čeká nás vý-
měna rozvaděče s aktivními prvky rozvodu 

Informační technologie – na Svatém Hostýně jdou s dobou 

Když byla počátkem 90. let 
po více než čtyřiceti letech 
obnovena činnost Matice 
svatohostýnské, měla cel-
kem osm členů. U jejího 
znovuzrození byla i MARIE 
LOUČKOVÁ z Holešova, 
dlouholetá členka výbo-
ru Matice svatohostýnské 

(MSH). Právě ona přišla loni s návrhem vy-
znamenávat zasloužilé členy.

Kolik má Matice svatohostýnská v sou-
časné době členů?

Členská základna se pohybuje kolem 
sedmi tisíc osob. Někteří členové umírají, 
noví přicházejí. K dnešnímu dni (9. dubna, 
pozn. red.) máme 7 092 členů.

Jak se zrodila myšlenka oceňovat za-
sloužilé členy?

Hned po obnovení činnosti v roce 1990 
se hlásili jako členové matice padesátiletí 
a šedesátiletí věřící. Dnes mají sedmdesát, 
osmdesát i více let. Někteří mladší členové 
ve výboru MSH se s těmito dříve narozenými 
neznají a ani o jejich práci před dvaceti lety 
mnoho nevědí. 

Protože jsem ve výboru MSH nejstar-

ší a pamatuji si na nelehké začátky, navrhla 
jsem ocenit zasloužilé členy MSH. 

Můžete jmenovat některé oceněné oso-
by?

V loňském roce byla udělena Svatoho-
stýnská medaile dvaceti členům jako projev 
uznání a vděčnosti za aktivní a nezištnou 
práci. Jejich jména byla uvedena ve druhém 
čísle Listů svatohostýnských ročníku 2009 
(viz. www.hostyn.cz). 

Letos přijme toto ocenění z rukou naše-
ho protektora, olomouckého arcibiskupa Jana 
Graubnera, dalších čtrnáct členů. Nejstarší 
oceněnou bude Adolfína Horáčková z Olo-
mouce. Od samého začátku se snažila dělat 
všechno pro navrácení majetku MSH a zajiš-
tění postavení nového zařízení pro postižené 
děti, které byly ještě v té době umístěné na 
Svatém Hostýně.

K dalším oceněným nad osmdesát let 
patří Helena Strakošová z Brušperku, Lud-
mila Molnárová z Kopřivnice a Josef Bečica 
z Trnavy u Zlína. 

Udržujete kontakt i s ostatními členy 
matice?

Přímé setkání se členy je při valné hro-
madě a pouti Matice svatohostýnské spojené 

se setkáním důvěrníků. Prostřednictvím dů-
věrníků komunikuje MSH s řadovými členy 
ve farnostech.  

A přicházejí k vám i mladší členové?
Přicházejí mladší, ale v menším počtu. 

Byli bychom rádi, kdyby se i oni do práce 
v MSH zapojili s takovou chutí a láskou jako 
jejich rodiče. 

Nově příchozí jsou spíš zralého věku. 
Podporují nás ale o to víc modlitbami a prá-
vě to je pro nás velmi důležité.

Chcete se o členství ve výboru matice 
ucházet i v příštích volbách?

Určitě se toho nevzdám, pokud je to vů-
le Boží a přání členů, a dokud budu mít sílu, 
chtěla bych v této práci pokračovat a všem 
lidem kolem svatohostýnské matice dělat ra-
dost. 

V každém členu vidím takovou jakoby 
uzavřenou mušličku. Každý z nich má své 
problémy, a když tam přijedu, povypráví mi 
o nich. Dokážou se přede mnou otevřít a já 
nalézám mezi jejich bolestmi nádhernou 
perlu. Já vlastně jen sbírám ty perly. Spoje-
né v náhrdelník jsou ozdobou naší nebeské 
Matky. 

(jga, red)

PŘIHLÁŠKA NOVÉHO 
ČLENA OBČANSKÉHO 

SDRUŽENÍ 
MATICE SVATOHOSTÝNSKÁ

Jméno:  ..........................................

Příjmení: ........................................

Datum narození:  ...............................

Bydliště (obec):  ................................

PSČ:  .............................................

Ulice:  ............................................

Číslo domu:  ....................................

Farnost:  .........................................

Děkanát/vikariát:  ..............................

Diecéze:  ........................................

Kontaktní telefonní číslo: .....................

E-mailová adresa:  .............................

Odbornost, osobní záliby:  ....................

....................................................

Datum: 

Podpis: 

Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:
Matice svatohostýnská

Svatý Hostýn 115, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem

„V každém člověku nacházím nádhernou perlu“

SO 20. 3.  Pěší pouť Svatý Kopeček 
                  – Svatý Hostýn
NE 21. 3. Svatojosefská pouť mužů
SO 17. 4. Třetí pouť bohoslovců za povolání
SO 24. 4. Sedmnáctá hasičská pouť
NE     2. 5.  Valná hromada Matice svatohostýnské 

Pouť Klubu křesťanských žen
SO 15. 5.   Patnáctá pouť Radia Proglas a TV Noe
NE 23. 5. Osmá pouť včelařů

PO 24. 5. Desátá pouť píšících křesťanů
NE 30. 5. Osmá pouť podnikatelů
SO    5. 6.   Eucharistický průvod z Bystřice pod Ho-

stýnem na Svatý Hostýn
ÚT   8. 6.     Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za 

vlastní posvěcení
PÁ 11. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 12. 6.  Společná pouť Sdružení žáků a žákyň 

Dona Boska

SO 26. 6. Dětská pouť na začátku prázdnin
SO 10. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
NE 15. 8.  Titulární slavnost Nanebevzetí Panny 

Marie – hlavní pouť
SO 21. 8. Druhá pouť pedagogů
NE 22. 8. Tradiční orelská pouť
SO 28. 8.  Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť 

na konci prázdnin
SO   4. 9. Osmnáctá muklovská pouť

NE 12.   9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ 17.   9. První den františkánské pouti
SO 18.   9. Druhý den františkánské pouti
NE   3. 10. Růžencová pouť
SO   9. 10. První den dušičkové pouti
NE 10. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 16. 10. Dvanáctá svatohubertská pouť
PÁ  31. 12. Děkovná bohoslužba na konci 
                    roku

Přehled poutních slavností na Svatém Hostýně v roce 2010

počítačové sítě a internetu ve farní budově 
a položení hlavního páteřního vedení z op-
tického vlákna,“ prozrazuje Ivo Buráň. 

Novinkou je také výměna venkovní ka-
mery za novější, spolehlivější s ostřejším ob-
razem a vyšším rozlišením. Tato kamera za-
bírající baziliku a schodiště zvenku slouží 
nejen poutníkům, ale i turistům, kteří chtějí 
zjistit, jaké je právě na Hostýně počasí a jest-
li vyrazit, nebo nevyrazit na pouť či túru. 
„Součástí této kamery je také teploměr zná-
zorňující nejen současnou teplotu, ale i tři 
další grafy (denní, týdenní a měsíční průběh 
teploty). V době, kdy to bude mít smysl, te-
dy bude k dispozici dostatek dat, objeví se tu 
i roční křivka teploty. Společně s firmou, kte-
rá zabezpečuje technické a programové ře-
šení přenosů, usilujeme i o automatický mo-
nitoring směru a síly větru, slunečního svitu 
a deště či sněžení,“ popisuje novinky a pro-
zrazuje další plány Ivo Buráň, jenž dodává: 
„V minulé příloze KT věnované Svatému Ho-
stýnu jsme slíbili i třetí kameru pro detailní 
záběr monstrance s eucharistickým Kristem 
k osobní adoraci pro nemocné a hendikepo-
vané, ale otcové jezuité zatím tento záměr 
nepodpořili,“ uzavírá Ivo Buráň. 

 (red) 

Do baziliky na Svatém Hostýně se můžete díky internetové kameře podívat kdy-
koliv.  Ilustrační snímek Jiří Macháně

C

Už půl roku je v poutních domech na 
Svatém Hostýně využíván moderní rezer-
vační a recepční systém Hotel Time. Jeho 
hromadný nákup pro ubytovací zařízení na 
území Zlínského kraje uskutečnila Centrála 
cestovního ruchu Východní Moravy. Matice 
svatohostýnská má možnost používat tento 
program po dobu dvou let zdarma, a doko-
nale si tak odzkoušet jeho funkčnost.

Používaná verze má moduly, které 
umožňují zaměstnancům hospodářské sprá-
vy Matice svatohostýnské efektivněji praco-

vat s rezervacemi. Je k dispozici aktuální 
přehled o obsazenosti pokojů, jednoznač-
ný výpočet ceny za ubytování pro skupi-
nu i jednotlivce, tiskne se účet nebo faktu-
ra za ubytování, program generuje výstup 
do účetnictví i potřebné výkazy a statisti-
ky. Systém je provozován přes internetový 
prohlížeč a nevyžaduje od uživatele (uby-
tovacího zařízení ani poptávajícího klienta) 
žádné speciální vybavení, postačí vhodný 
počítač připojený k internetové síti. Celé ře-
šení je zabezpečeno podobně, jako je tomu 

u správy účtů v bankách. To znamená, že 
veškeré informace jsou spolehlivě umístěny 
na vzdáleném serveru.

Zájemce o ubytování má do systé-
mu přístup ze stránek Matice svatohostýn-
ské www.hostyn.cz nebo ze stránek www.
vychodni-morava.cz. Stačí kliknout na „Re-
zervovat on-line“, což uživateli umožní po-
hodlnou rezervaci noclehu ve zvoleném ter-
mínu. V dalším kroku jsou nabídnuty volné 
pokoje v poutních domech, je spočítána ce-
na a vzápětí je odeslán potvrzovací e-mail.

Zavedením systému se samozřejmě 
nemění dosavadní možnosti rezervace uby-
tování (osobně na recepci poutních domů, 
písemně, ať už e-mailem nebo klasickým 
dopisem a telefonicky). Otevírá se jen dal-
ší způsob, kterým si řada lidí může objed-
nat noclehy, ať už jako poutníci nebo i jako 
turisté. Matice svatohostýnská si od zave-
dení systému slibuje zvýšené využití uby-
tovacích kapacit a napojení na křesťanské 
cestovní agentury.

IVO BURÁŇ
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Na poutní místa konáme různé druhy 
poutí. Buď chodíme individuálně, se skupi-
nou známých, víceméně náhodných pout-
níků, zapojujeme se do tradičních pou-
tí farností, účastníme se poutí konfesních. 
Často využíváme možnosti přihlásit se 
svou účastí na profesní pouti ke své záli-
bě, ke svému koníčku či ke svému povolá-
ní. 

Poutní kalendář na rok 2010 oznamuje, 
že se na Svatém Hostýně bude konat letos 
více než dvacet poutí. Některé mají stoletou 
tradici, jiné se objevily teprve před několi-
ka lety. Pouť pedagogických pracovníků je ta 
nejmladší. Bude se konat v sobotu 21. srpna 
teprve podruhé. Naše pozvání přijal převor 
břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzo-
nek. Bude hlavním celebrantem poutní mše 
svaté, která začne v 10.15 hodin. Po ní se 
pedagogové-poutníci setkají s panem pře-
vorem v Jurkovičově sále svatohostýnského 
muzea. 

Další doprovodný program této pou-
ti chystáme ve spolupráci s Unií křesťan-
ských pedagogů, Centrem pro školství 
arcibiskupství olomouckého a dalšími part-
nery. Zveme vás, paní učitelky a páni uči-
telé, na společné setkání před začátkem 
nového školního roku. Máme za co děko-
vat Panně Marii a nebojme se vyprosit si 

Svatohostýnská hasičská pouť má celostátní 
charakter. Poutě se však zúčastňují také ha-
siči ze Slovenska, Polska, Chorvatska a Ně-
mecka. Hasičských poutníků bývá na Svatém 
Hostýně až deset tisíc. V loňském roce vešli 
do chrámu s jednaosmdesáti prapory.

Pošestnácté zde tehdy podával arcibis-
kupu Janu Graubnerovi hlášení zakladatel 
hasičských poutí, bývalý velitel okrsku bra-
tr Antonín Zaoral. Podobné hlášení podá-
val i vedoucí delegace chorvatských hasičů 
z Daruvaru Zdeněk Doležal, který vždy na 
Svatý Hostýn nosil sošku sv. Floriána. Jejich 
loňské hlášení bylo podáno naposled. S bra-
trem Zaoralem jsme se rozloučili v říjnu 
2009, bratr Zdeněk Doležal zemřel 1. úno-
ra 2010. Na pohřbech těchto hostýnských 
poutníků byly delegace obou družebních 
států.

Bratr Antonín Zaoral byl též zakladate-
lem hasičských poutí. V těžké nemoci dal 
slib Panně Marii: bude-li uzdraven, začne na 
Svatý Hostýn vodit hasiče na pouť k patronu 
hasičů sv. Floriánovi. Tento slib naplnil šest-
nácti poutěmi. Letos převezme od zástupce 
sdružení Řád sv. Floriána in memoriam jeho 
syn. Rovněž delegace chorvatských hasičů 

z Daruvaru převezme vyznamenání – medai-
li „Za mezinárodní spolupráci II. stupně“.

Hasičské poutě se pravidelně zúčastňu-
jí čelní představitelé hasičů České republiky, 
politického života v naší zemi i poutníci, kte-
ří zde hledají duchovní posilu. Hasiči mají 
na svých praporech vyšity názvy sborů a hes-
la vyjadřující hasičské poslání, vztah k Bohu, 
k lidem i oddanost rodné zemi. Nové prapo-
ry zde budou při pouti požehnány.

Zveme všechny na 17. hasičskou pouť 
na Svatý Hostýn v sobotu 24. dubna 2010. 
Mši svatou, která začíná v 10.15 hodin, cele-
bruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

JOSEF JURÁŇ,
člen výboru Matice svatohostýnské,

předseda ÚKRR hasičů ČR

Sedmnáctá pouť hasičů na Svatém Hostýně

Narození třetího syna při-
neslo Aleši Dufkovi těžké 
rozhodování. Z rodinných 
důvodů musela jít stra-
nou jeho devítiletá anga-
žovanost na postu předse-
dy Matice svatohostýnské. 
Proto jsme se ho zepta-
li: 

� Jak byste ohodnotil těch devět let v čele 
Matice? 

Za největší úspěch považuji, že se po-
dařilo Matici zařadit mezi organizace, kte-
ré jsou velmi pozitivně vnímány nejenom 
v církevním prostředí, ale i mezi světskými 
institucemi. Jsme plnohodnotným partne-
rem obcím v podhostýnském regionu, za-
řadili jsme se na určité místo ve Zlínském 
kraji, spolupracujeme s různými občan-
skými sdruženími – ať sportovními či eko-
logickými. Udělali jsme velký krok dopře-
du. 

� Rozšířili jste působnost i mimo hostýnský 
vrch…

Především se nám ho podařilo otevřít, 

aniž jsme ho tím ztratili – jak se toho dříve 
mnozí báli. 

� Předali jste si pomyslné opratě vedení 
s Lubomírem Vývodou. Co byste mu popřál? 

Tak především musí zachovat zdravý ro-
zum a umět rozlišit lidi, kterým jde skutečně 
o Svatý Hostýn, od těch, kteří hledají pouze 
vlastní seberealizaci či prospěch. 

� Co se podle vás v posledních letech ne-
podařilo? 

Mluvit budu spíš obecně: konvertoval 
jsem ke katolické církvi v polovině devade-
sátých let. Tady na Hostýně jsem svědkem ži-
vota církve už deset let. Očekával jsem trošku 
větší proměnu v mentalitě lidí. Odkázal bych 
asi na návštěvu Benedikta XVI. v ČR. Nás ka-
tolíky vyzýval k tomu, abychom měli více rádi 
společnost, tuhle zemi. Mám trošku obavu, že 
my ani možná nechápeme, co po nás chtěl. 
Jsme příliš orientovaní sami na sebe, zabývá-
me se vlastními projekty, jen svým duchov-
ním životem. Přitom ono se stačí kolikrát roz-
hlédnout kolem sebe a mít začít rád lidi. To je 
možná to jediné, co po nás Pán Bůh opravdu 
chce. I to jsem poznal na Hostýně.  (mach)

Pedagogové se sejdou u Panny Marie už podruhé 

Matice svatohostýnská má 
už půl roku nového předse-
du. „Přepřahalo“ se upro-
střed běžného provozu 
a nové funkce se ujal Lubo-
mír Vývoda, ředitel zlínské 
základní školy. Sám ozna-
čuje začátek své činnosti za 
„hození do vody“. 

� S Alešem Dufkem jste byli jedna ruka. Bu-
de mít vaše působení kontinuitu? 

Jsem rád, že bývalý předseda neode-
šel z výboru, který je řídícím orgánem na-
šeho sdružení. Devět let jeho práce je hod-
ně vidět a my chceme pokračovat v tomto 
duchu, který on začal: modernizovat Hos-
týn po všech stránkách, přiblížit ho co nej-
víc poutníkům, ale i všem, kteří sem dorazí. 
Otevřít se, pokračovat v trendu, který už je 
rozběhnutý. 

� Jaké jsou nejbližší plány?
Ve spolupráci s místopředsedou Zbyň-

kem Domanským jsme vypracovali plán, co 
přesně bychom chtěli na Hostýně vybudo-
vat. Už se nám podařilo podat projekt na 

revitalizaci hostýnského vrchu. Mimo jiné 
bychom chtěli opravit příjezdovou komu-
nikaci až k bazilice. Doufáme, že se nám 
podaří rozšířit stávající parkoviště za točnou 
na dvojnásobnou kapacitu, vybudovat no-
vou obslužnou komunikaci, která by vedla 
zezadu k poutním domům. Vyloučila by se 
tak všechna doprava před bazilikou. Na re-
konstrukci čeká také kotelna poutních do-
mů. Je to všechno nachystané, podané a če-
káme.

� A pokud jde o členskou základnu? 
Moc rádi bychom ji rozšířili. Je nás 

sedm tisíc a jsme velmi vděční všem dlou-
holetým členům za podporu. Věkový průměr 
je ale poměrně vysoký, rádi bychom, aby se 
přidala i nová generace, aby přišlo více mla-
dých lidí, kteří by byli ochotní spolupracovat 
a zapojit se třeba i ve farnostech, navštěvovat 
i naše starší členy a být takovou spojkou pří-
mo v konkrétních obcích. Snažíme se věří-
cí, poutníky i přátele Svatého Hostýna trošku 
aktivizovat, aby měli více zájem. A to nejen 
ve farnostech, které jsou na dohled Hostýnu, 
tedy v regionu. 

(red)

A K T I V I Z O V A T  P Ř Á T E L E  S V A T É H O  H O S T Ý N A U D Ě L A L I  J S M E  V E L K Ý  K R O K  D O P Ř E D U

S V AT O H O S T Ý N S K Ý 
S T O L N Í  K A L E N D Á Ř

Už na valnou hromadu Matice svatohostýn-
ské má být připraveno v pořadí druhé vydání 
svatohostýnského stolního kalendáře. Na rok 
2011 má vyjít v rekordním nákladu jedenác-
ti tisíc kusů. 
Obsahovat bude církevní i světské kalendá-
rium a samozřejmě přehled poutí na Svatém 
Hostýně.  

Objednávat jej lze na adrese 
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 

768 61 Bystřice pod Hostýnem, 
telefon: 573 381 693, 

e-mail: matice@hostyn.cz

Vážení přátelé Svatého Hostýna,
budete mít v tomto roce před očima kalen-
dář, který vám bude připomínat nejen slav-
nosti a svátky církevního roku, ale také dění 
na poutním místě drahém nejen Moravanům, 
ale i poutníkům ze Slovenska, Čech a někdy 
i daleké ciziny. Všechny nás na tomto místě 
spojuje láska k naší nebeské Matce Panně Ma-
rii, Vítězné ochraně Moravy, která nás trpělivě 
vede ke svému Synu, abychom spolu s ním 
došli jednou slávy u Otce. 
Boží milost a pomoc na přímluvu Panny Marie 
ať vás provází nejen v tomto roce, ale v celém 
vašem životě.

P. JIŘÍ ŠOLC SJ, rektor baziliky
(inz)

PRAVIDELNĚ SE PROMĚNIT 
„NA HOŘE“ 

Na druhou pouť pedago-
gů pozvali organizátoři do 
nejslavnějšího poutního 
místa Moravy hlavního ce-
lebranta a kazatele z Čech 
– převora břevnovských be-
nediktinů P. Prokopa Siostr-
zonka. Zeptali jsme se ho: 

Jaký je váš vztah ke Svatému Hostýnu? 
Je velmi prospěšné občas nechat tam 

„dole“ to, čím se lopotíme, a vystoupat vzhů-
ru. „Shora“ vidíme mnohé lépe. Tak jsem ja-
ko mladý vnímal Svatý Hostýn, když jsem 
sem každoročně putoval. Z kláštera v praž-
ském Břevnově už je to dál, přiznám se, že 
tedy toto místo svými návštěvami zanedbá-
vám. Chci to letos napravit a také jiným do-
poručit, aby se odvážili pravidelně proměnit 
sebe „na hoře“.

Těšíte se na učitelskou pouť? Jaký má 
podle vás taková „profesní pouť“ význam? 

Už kvůli tomu, že je to příležitost opět 
vyrazit na Hostýn, se těším. Bude to pro mě 
navíc první setkání s pedagogy na jejich vlast-
ní pouti. Srovnám to s podobnými setkáními 
třeba nás řeholníků. Člověk se potřebuje po-
vzbudit, že ve svém úsilí není sám; potřebuje 
slyšet, že také ostatní mají podobné problémy 
jako já. Potřebuje se také poučit, jak si s tím 
či oním problémem poradí ostatní. Žádný člo-
věk není ostrov, a proto je moc dobře, když se 
sejdou lidé stejného povolání, aby se společ-
ně zamysleli nad svou cestou za cílem.

Jaké vlastnosti by měl mít křesťanský 
učitel – ať už v prostředí „obyčejné“ školy 
či té církevní?

Mnozí pedagogové i rodiče si dnes stě-
žují, že je děti a mládež neposlouchají. Zdá-
lo by se, že hlavně tedy potřebuje pedagog 
autoritu. Slovo autorita pochází od latinského 
augure, to znamená množit. Můžeme dodat: 
množit dobro druhého. Ten, vůči němuž pro-
jevujeme svou autoritu, má naším působením 
dojít k plnosti všeho, co je pro život nezbyt-
né. Autorita tedy není, jak se mnozí mylně 
domnívají, žádat po druhém, aby se mi pod-
robil, ale vést druhého, aby spěl ke stále vět-
šímu dobru.  (mach)

její ochranu v následujícím školním ro-
ce.

Za přípravný výbor vás zve 
LUBOMÍR VÝVODA,

ředitel ZŠ Emila Zátopka Zlín

Arcibiskup Jan Graubner na archivním sním-
ku v rozhovoru se zakladatelem a zaslouži-
lým hasičem Antonínem Zaoralem. Letošní 
pouti se již tento zasloužilý hasič nedožil. 
Rodina, přátelé a bezpočet hasičů se s ním 
rozloučila loni v říjnu na kašavském hřbito-
vě.  Snímek archiv MSH


