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ZAHÁJENÍ POUTNÍ SEZONY NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Letošní poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájil na první květnovou neděli olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po slavnostní mši svaté následovala valná hromada Matice
svatohostýnské, při níž bylo oceněno dvacet zasloužilých členů Matice svatohostýnské.
Svatohostýnskou medaili spolu s pamětním listem jako projev uznání a vděčnosti za
mnohaletou obětavou práci pro Matici svatohostýnskou předal osmnácti vyznamenaným (dva se omluvili) s osobním slovem díků moravský metropolita a protektor Matice
svatohostýnské Mons. Jan Graubner. Matice svatohostýnská spolu s duchovní správou na
Svatém Hostýně touto formou
oceňuje záslužnou činnost obětavých poutníků a ctitelů Panny
Marie Svatohostýnské pro zvelebování našeho poutního místa.
Od roku 2009, kdy byly uděleny
první Svatohostýnské medaile,
ocenila Matice svatohostýnská
již 132 zasloužilých věřících.
I letos poutníci přijali s povděkem, že již na začátku května si
mohli na Svatém Hostýně zaSnímky Zdeněk Poruba koupit tradiční stolní kalendář
na příští rok. V úvodním slově nového Svatohostýnského kalendáře 2016 píše P. Jiří Šolc,
rektor baziliky na Svatém Hostýně: „Kalendář je vyzdoben fotografiemi z interiéru poutní baziliky a jistě nás může duchovně inspirovat nejen pohled na Matku Boží nad hlavním
oltářem či Pannu Marii Ochranitelku, která
pod svůj ochranný plášť
skrývá své děti, které se
k ní s důvěrou obracejí.
Kromě obrazů na bočních oltářích nás mohou
vést k zamyšlení i mnohé
obrazy na stěnách baziliky, které zobrazují důležité události z historie
tohoto poutního místa, ale také nám umožní duchovní setkání s mnoha světci, kteří jsou také
našimi přímluvci a ochránci na cestě ke spáse.“
Duchovní myšlenky na každý týden připravil z encykliky Evangelii gaudium papeže Františka P. Stanislav Peroutka. 		
n Josef Pala
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DUCHOVNÍ SLOVO

Eucharistie – zdroj duchovní síly
Milí mariánští ctitelé, přátelé Svatého
Hostýna a čtenáři Listů svatohostýnských!
V minulých Listech svatohostýnských
jsme se snažili zamýšlet nad naším zasvěcením se Bohu. Jsme pozváni k přátelství
s Bohem, k účasti na Božím životě. Současně ale bolestně prožíváme, že jsme
také zasaženi dědičným hříchem a jeho
důsledky. Následování Ježíše, který nám
svým životem ukázal původní Boží plán
s člověkem, není tedy pro nás snadné.
Ježíš nám proto svým dílem vykoupení
nejen umožnil odpuštění hříchů a obnovu
přátelství s Bohem a dosažení spásy, ale

také pro nás připravil zdroje duchovní síly,
abychom mohli zlo překonat a dosáhnout
hlubšího spojení s Bohem, než měli Adam
a Eva před svým pádem. Těmito zdroji Božích darů a milostí na naší životní cestě jsou
především svátosti.
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V prvním týdnu měsíce června jsme si
o slavnosti Těla a Krve Páně připomínali
svátost eucharistie, svátost, kterou odkázal
Ježíš apoštolům a skrze ně i nám všem, při
Poslední večeři. Texty této slavnosti nám
připomínají některé předobrazy eucharistie
ze Starého zákona.
Po odpadu od smlouvy, tím že Izraelité
uctívali zlaté tele, přichází trest. Bůh jim
ukazuje, že bez něho budou „na poušti“,
v nepohodlí, žáru, hladu a žízni. Současně jim ale ukazuje, že On, Hospodin má
všechno ve své ruce, že je chce vést ke
štěstí a hojnosti. Proto jim na poušti dává
bohaté prameny vody, dává
jim manu, kterou je po 40 let
živí. Při dalším reptání na ně
posílá hady, ale když uznají
svoji chybu, nechá Mojžíše
postavit měděného hada,
a kdo na něj pohlédne, je po
uštknutí zachráněn. Dějiny
putování izraelského národa
po poušti hovoří o dvou
předobrazech – o maně
a o měděném hadu. Mana je
zachránila od smrti hladem
a současně byla znamením
Boží přítomnosti a věrnosti.
Mana je tedy předobrazem
eucharistie, protože je znamením Boží přítomnosti a nesmírné Boží
lásky, která v Novém zákoně šla až k oběti
kříže. Současně je eucharistie duchovním
pokrmem na naší cestě ke spáse. Je tam
i předobraz pozvednutého měděného hada,
který ukazuje na Ježíše pozvednutého
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na kříž, který zachraňuje od smrtelného
uštknutí hříchem ty, kdo na něho pohlédnou s vírou.
Dalším předobrazem eucharistie je
i oběť velikonočního beránka. Všechny
tyto předobrazy jen obrazně a nedokonale
naznačují velikost toho daru,
který nám Ježíš odkázal při Poslední večeři.
Vraťme se nyní v duchu do
Večeřadla. Ježíš ví, že bude Jidášem zrazen, ví, že bude apoštoly opuštěn, ví, že bude Petrem
zapřen, ví, že bude úklady velerady zajat, nespravedlivě souzen, bičován, trním korunován
a nakonec v hrozných bolestech
a ponížení ukřižován. To všechno ho stihne od nás lidí. A co
Ježíš v této situaci udělá? Bere při večeři
chléb, žehná a říká: „Vezměte a jezte, toto
je mé tělo, které se za vás vydává.“ A podává
apoštolům. A po večeři bere kalich a říká:
„To je má krev, krev smlouvy, která se prolévá za všechny.“ A potom ještě dodává: „To
čiňte na mou památku!“
Ježíš tedy na největší zlobu nás lidí odpovídá největší láskou a ještě ustanovuje
apoštoly za kněze Nového zákona. Vydává
se zcela do našich rukou a to nejen před
veleradou a Pilátem, ale stále. Pro nás a pro
naši spásu se stává Ježíš kouskem chleba
a trochou vína. On, věčný, živý Bůh, skrze
něhož všechno bylo stvořeno, ví, že se stane
terčem posměchu, že bude urážen nejen při
umučení, ale v celých dějinách svatokrádežnými přijímáními a při svatokrádežných vyloupeních svatostánků. Co tehdy asi nejvíce
bolelo Ježíše, byl nezájem, vlažnost a zrada
srdcí mnoha křesťanů, kterou viděl v celých
dějinách. Pohled na Ježíše ve Večeřadle by
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nás měl vést k rozhodnutí, že nebudeme,
bez vážného důvodu, zanedbávat účast
na nedělní a sváteční mši svaté, kde se
zpřítomňuje Ježíšovo vydání se Otci za naši
spásu. Mělo by pro nás být nesnesitelné
žít ve hříchu, žít vzdáleni Ježíšově lásce.

Snímky Jana Hajdová

Po každém větším selhání proto jako Petr
s lítostí vyznejme Ježíši svůj hřích a prosme
o odpuštění, abychom znovu mohli žít v přátelství s Ježíšem. Srdce Ježíšovo jistě bolí každý náš hřích, ale mnohem více ho bolí, když
svůj hřích neuznáváme, když o jeho lásku,
o jeho milosrdenství a odpuštění nestojíme.
Bolí ho to, v jakém hrozném nebezpečí se
pro svůj hřích nacházíme, že dobrovolně
jdeme po cestě k věčnému zoufalství. Mohli
bychom to přirovnat k situaci, kdy matka
vidí své dítě hrát si v kolejišti, když přijíždí
vlak.
Prosme proto o velkodušnost, abychom
na Ježíšovu nekonečnou lásku projevenou
v eucharistii odpověděli alespoň láskou,
která neodměřuje. Čerpejme sílu z tohoto
zdroje, o němž sám Ježíš řekl: „Kdo jí mé
tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho
vzkřísím v poslední den.“ ( Jan 6, 54)
n P. Jiří Šolc, SJ
s komunitou jezuitů na Svatém Hostýně
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NAŠE SOUTĚŽ PRO DĚTI
Ve druhém kole se na Svatém Hostýně shromáždilo velké množství (156)
zajímavých výtvorů. Každý obrázek,
vyprávění či úvaha je působivý originál, a proto byla práce hodnotitelů
velice náročná. Všechny literární
úvahy mladých, kteří se zamýšleli nad
pojmem „láska“, nás překvapily svou
vysokou úrovní. Při valné hromadě
Matice svatohostýnské byla v Jurkovičově sále uspořádána výstavka všech
soutěžních prací.
Na pexesu k NEK píše otec arcibiskup
Mons. Jan Graubner: „Jsou různé
kostely, starobylé i moderní, nádherné
i prosté. Jejich největším pokladem
je ale Bůh sám. … Je tu pro všechny,
kteří za ním přijdou…. Je tu pro nás
a těší se na nás… Se všemi jeho přáteli
můžeme tvořit rodinu církve, která se
v kostele schází ke společné oslavě Boha
a upevňování přátelství.“
Simon Skácel
Práce dětí dosvědčují, jakým bohatstvím jsou naše kostely. Děti je dobře znají, mají k nim pěkný vztah. Bylo to povzbudivé čtení.
OCENĚNÉ PRÁCE Z II. KOLA
I. kategorie – do 7 let
Za zaslaný obrázek byli odměněni všichni účastníci.
Čestné uznání: žáci I. třídy ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí
II. kategorie – 8 až 11 let
1. místo: Tereza Pospíšilová, Poličná
Zvláštní cena: Soubor barevných linorytů 7 žáků primy Arcibiskupského gymnázia
Kroměříž
2.místo: Společná práce IV. třídy KZŠ Uherský Brod, Soubor 8 prací IV. třídy
CZŠ Kroměříž
3. místo: Apolenka Čechová, Kroměříž
Čestné uznání: M. Suchá, Věžky, L.Dytrychová, Bystřice pod Hostýnem, K. Svrčinová,
Rataje, S. Robová, Uherský Brod, M. Pospíšil, Kroměříž, D. Zemek, Uherský Brod,
H. Jochimová, Uherský Brod, A. Malá, Zlín
6
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III. kategorie: 12 až 15 let
1. místo: Hana Kordíková, Kroměříž
2. místo: Anežka Beníčková, Uherský Brod, Gabriela Gašparová, Kroměříž, Veronika
Nečasová, Kroměříž
3. místo: Kateřina Váňová, Kroměříž, Klára Sehnalová, Kroměříž
Čestné uznání: K. Suchá, Kroměříž, R. Flekačová, Uherský Brod, M. Lisoňková, Uherský Brod, M. Fornůsková, Uherský Brod, M. Mužík, Uherský Brod, M. Kelíšek, Uherský
Brod, A. Pešlová, Zlín
ZADÁNÍ PRO III. KOLO
• Základní úkol pro všechny věkové kategorie:
Namaluj svůj oblíbený příběh z Bible!
Obrázky všech velikostí, libovolnou výtvarnou
technikou, barevné i černobílé
• Prémiový úkol č. 1 – dobrovolný (od 8 let):
Zjisti při své návštěvě na Svatém Hostýně, kolikrát je Panna Maria vyobrazena na vnitřních
stěnách a stropě baziliky (pouze nástěnné malby
a mozaika). Výsledný číselný údaj napiš.
• Prémiový úkol č. 2 – dobrovolný (12 až 15 let):
Andělé – duchovní bytosti, poslové od Boha
k člověku. Také andělé strážní, kteří nás chrání
a bdí nad námi. I někdo z lidí nám někdy přinesl
důležité poselství. Někteří z našich bližních nám
každodenně tiše pomáhají, starají se, chrání nás,
aby se nám nic zlého nestalo. Znáte a máte takové
kolem sebe? Napište o nich…

Lenka Brhelová, 4. třída

Práce zašlete nebo předejte na recepci poutního domu č. 3 do 15. září 2015.
Označte je jménem, příjmením, napište svůj věk a bydliště.
Adresa k zaslání: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Vítěz II. a III. kategorie obdrží poukaz pro svou rodinu na ubytování na Svatém Hostýně
o víkendu v letošním roce. Druhé místo – celoroční předplatné časopisu Nezbeda. Další
ocenění – věcné ceny.
Poděkování sponzorům soutěže
Duchovní správě na Svatém Hostýně, panu Maňasovi z knihkupectví Hosana v poutním
domě č. 1, Ing. Zellingerovi ze Zlína-Malenovic, redakci časopisu Nezbeda
Díky členům odborné poroty, Ing. Haně Fryštacké za organizační pomoc a učitelům
z církevních škol, kteří své žáky přivedli k účasti a zaslali jejich zdařilé práce
n Zdeňka Jančíková
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Téma: Láska je, když…
Babička a dědeček
Určitě všichni známe příběhy
o tom, jak se dva lidé zamilují
a společně zestárnou. Mně tento
příběh připomíná dědečka a babičku. Už jsou spolu přes padesát
let a moje maminka nechala k jejich výročí obnovit filmový záznam
z jejich svatby. V den tohoto výročí
jsme se na něj celá rodina společně podívali a sledovali jsme, jak
jejich příběh začal.
Oba pocházeli ze stejné vesnice. Dědeček byl instalatér toKlára Nečasová, 4. třída
penář a babička musela vystřídat
různá zaměstnání, protože její tatínek byl v 50. letech nespravedlivě uvězněn.
Po svatbě bydleli u babiččiných rodičů v rodinném domku s velkou zahradou a polem.
Velká zkouška jejich lásky přišla, když jejich první syn zemřel při porodu. Tuto bolest společně překonali a postupně se jim narodily další děti, dvě dcery a syn. Babička byla s dětmi
doma a starala se i o nemocnou maminku a později tatínka. Babička velmi ráda tancovala
a spolu s dědečkem chodívali na plesy a jezdili do divadla.
Po tom, co jejich děti vyrostly a založily vlastní rodiny, začali se babička s dědečkem radovat i z vnoučat. Teď už jich mají devět a zanedlouho
se dočkají i dvou pravnoučat.
Vždycky jsem cítila, jak moc se mají babička
s dědečkem rádi a také jak mají rádi nás. Svou
lásku dokázali rozdávat všem kolem sebe a dělat
je tak šťastné.
Babička před několika roky onemocněla Alzheimerovou chorobou a postupně začala zapomínat.
Obdivuji dědečka, že se s touto nemocí dokázal vyrovnat a přijmout ji. Babičce různě pomáhal, četl
jí, hrál s ní pexeso a snažil se aspoň trošku nemoc
pozastavit.
My víme, že to teď dědeček nemá jednoduché,
a tak se mu snažíme s babičkou co nejvíc pomáhat
a vracet jí tak lásku, kterou ona dokázala celý život
rozdávat.
Láska je, když člověk dokáže lásku nejen přijímat, ale také rozdávat.
Miriam Hovorková, 1. třída
Anežka Beníčková, 15 let, Uherský Brod
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH
     13. března 2015
– Připomínky členů výboru k návrhu projektu dopravní obslužnosti Svatého Hostýna
– Doporučení zpracovat strategický rozvoj Svatého Hostýna
– Dořešení příchodu k venkovnímu oltáři
– Odvod povrchových vod pod bazilikou nad stánky
     10. dubna 2015
– Řešení projektu dopravní obslužnosti – odsouhlasen dodatek ke smlouvě
– Příchod k venkovnímu oltáři – změna projektu
– Ukončení realizace propadlé kanalizace u poutních domů
– Zásady pro oceňování důvěrníků a jubilantů
– Oprava zásobníků teplé vody v poutním domě č. 2
– Návrh na instalaci pohybových čidel pro osvětlení chodníku u poutního domu č. 2
– Rozpis služeb při adoracích v kapli sv. Josefa
– Příprava na pouť moravských Matic 31. května 2015 na Svatém Hostýně
– Příprava valné hromady Matice svatohostýnské
     16. dubna a 1. května 2015
– Mimořádné schůze, které se zabývaly dořešením realizovaného odvodu povrchových
vod pod bazilikou nad stánky		
n Václav Lednický
zapisovatel MSH

USNESENÍ VALNÉ HROMADY MSH 3. KVĚTNA 2015
Valná hromada Matice svatohostýnské schvaluje:
1. Zaúčtování hospodářského výsledku z roku 2014, tj. ztráty ve výši 673 587,35 Kč na
účet 932001 – neuhrazené ztráty minulých let.
Valná hromada Matice svatohostýnské bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti a hospodaření Matice svatohostýnské za období od poslední valné hromady, konané 4. 5. 2014, přednesenou předsedou Matice svatohostýnské Mgr. Lubomírem
Vývodou.
2. Zprávu kontrolní a revizní komise Matice svatohostýnské přednesenou předsedou kontrolní a revizní komise Ing. Jindřichem Pokorným, kde z rozboru hospodaření vyplývá, že
hospodářský výsledek za rok 2014 je ztráta ve výši 673 587,35 Kč.
3. Seznámení členů Matice svatohostýnské s návrhem nových stanov zapsaného spolku Matice svatohostýnská předneseným členem výboru Matice svatohostýnské Ing. Václavem
Lednickým s tím, že nové stanovy budou předloženy valné hromadě Matice svatohostýnské
ke schválení v následujícím řádném termínu konání valné hromady, tj. v roce 2016.
4. Rozbor hospodaření Matice svatohostýnské přednesený vedoucí hospodářské správy
Matice svatohostýnské Dagmar Fojtů.
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Z HISTORIE

Svatý Hostýn jako pevná tvrz v bouřlivých válečných časech
Slavné korunovační dny na Svatém Hostýně
se konaly v době, kdy se v jižní části Evropy
začal rozdmýchávat boj balkánských Slovanů a Řeků proti tehdejšímu úhlavnímu
nepříteli křesťanské Evropy – Turkům.
V našich zemích ještě vládl mír a věřící lid
vyprošoval svým pravoslavným bratřím
vítězství. Nikdo tehdy nepředpokládal,
že i naše země budou brzy vtaženy do
války ještě horší, než byla ta na Balkáně.
Sarajevský atentát ukončil půl století míru
a přispěl k rozpoutání války, která se již
v diplomatických kruzích nějakou dobu
připravovala. Rakouské vypovězení války
Srbsku nesli rakouští Slované – Češi s nepochopením a odporem. Tato válka proti
Srbům a Rusům jim byla proti mysli. Přáli si
především obnovení české státní samostatnosti. Hlavním viníkem první světové války
bylo ale Německo, ovládané ideou usilující
o nadvládu nejen nad Evropou.
Moravští záložníci ještě před odjezdem
na frontu putovali na Svatý Hostýn, aby si
tady u Panny Marie vyprosili šťastný návrat
a brzké ukončení války. Svatý Hostýn byl
ušetřen válečných hrůz. Počet poutníků
se v těchto válečných letech nezmenšil.
Přicházely sem především manželky, rodiče
a příbuzní těch, kteří museli narukovat na
frontu. Okázalé slavnosti se zde nekonaly,
ale modlitby byly vroucnější a opravdovější.
Dva týdny před skončením války byl založen
československý stát, po němž český národ
dlouho toužil. Ale radost z nabyté samostatnosti byla už v prvních dnech zkalena
bezbožnými činy odpůrců katolíků.
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Na Staroměstském náměstí v Praze zfanatizovaný dav strhl památný Mariánský
sloup, nádherné sochařské dílo 17. století.
Brzy došlo i k rozbíjení křížů a soch svatých.
V těchto, pro katolickou církev těžkou dobu,
byl vedle Velehradu také Svatý Hostýn,
který dodával především Moravanům sílu
a odvahu čelit novodobému sektářství.
Se svým vůdcem Antonínem Cyrilem
Stojanem byli odhodláni zachovat víru
svých předků. A v tomto boji je posilovala
především Panna Maria Svatohostýnská,
která jim dodávala sílu vydržet tento nápor
nevěry, jako i naše předky zachránila před
Tatary.
Duchovni správa na Svatém Hostýně vedená jezuity pečovala i nadále o zvelebování
tohoto útočiště Moravanů. Velkou oporou
a hnací silou byl ThDr. Antonín Cyril Stojan,
který se brzy po válce stal olomouckým arcibiskupem. Plánoval stavbu poutního domu,
ale jeho smrt (29. 9. 1923) zabránila splnění
tohoto úkolu. Učinil tak až jeho nástupce
ThDr. Leopold Prečan.
První velká náboženská slavnost po válce na
Svatém Hostýně se konala 8. září 1919, při
níž byla posvěcena socha Božského Srdce
Páně, dílo akademického sochaře Vosmíka, o týden později byl posvěcen pomník
padlých, také dílo Vosmíkovo. Ve dnech
15. až 22. srpna1937 se konaly poslední
velké slavnosti před druhou světovou válkou
na památku 25. výročí korunovace milostné sochy Panny Marie Svatohostýnské za
účasti kolem 100 tisíc poutníků.
Poněvadž 700. výročí vítězství Moravanů
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nad Tatary připadlo na válečný rok 1941,
nemohlo se toto jubileum slavit tak, jak by
si zasluhovalo (tento celý rok byl vyhlášen
jako jubilejní rok). V době obou světových válek i jejího dvacetiletého mezidobí
byl Svatý Hostýn nejnavštěvovanějším
poutním místem v celém státě.
Dlouho toužebně očekávaný mír však netrval ani dvacet roků. Když byla v září 1938
vyhlášena všeobecná mobilizace, proudily
tisíce mužů k našim hranicím, aby je bránily proti nepříteli, který ukládal o naši
samostatnost. Když v březnu 1939 k nám
vtrhlo pod praporem hákového kříže německé vojsko, mnozí věřící v tom spatřovali
odplatu za povalený Mariánský sloup, rozbité sochy i kříže a zneuctěné chrámy. Za
okupace se ukázalo, že oslabení náboženské
víry u mnohých znamenalo i oslabení vědo-

mí mravního řádu. V dobách největší tísně
a utrpení opět hledal věřící lid na Svatém
Hostýně ochranu a posilu. Německé úřady
sice zakázaly procesí, ale lid toho nedbal
a chodil na Hostýn v menších skupinách,
bez křížů a korouhví, kněží v civilu, ale ještě
ve větším počtu než před válkou. Poutní dům
byl pro poutníky uzavřen. Od roku 1943 tam
měla sídlo německá mládež, která se netajila svým nepřátelstvím ke Kristovu učení.
Ve válečné době byly hostýnskému chrámu odňaty tři zvony a z poutního domu
byla odvezena většina vnitřního zařízení.
V tuto těžkou dobu se na konci občanského roku zde začaly konávat krásné noční
pobožnosti organizující pracující mládeží
ze Zlína. V rozbouřené době nenávisti,
násilí a zloby se Hostýn stal horou míru
a pokoje. Počet jezuitských kněží vzrostl
o ty, kteří byli Němci vypovězeni ze svých
bývalých působišť. Jezuité byli považováni
za zvlášť nebezpečné odpůrce, což dokazuje
25 členů Tovaryšstva Ježíšova z Prahy vězněných v různých koncentračních táborech.
Na Hostýně byl zatčen superior P. Josef Bartoník a P. Augustin Baar, kteří byli vězněni
ve Zlíně a v Uherském Hradišti. V letech
1943 až 1944 bylo na Hostýně 21 členů jezuitského řádu, kteří pracovali v duchovní
správě, v roce 1946 jich zůstalo šestnáct.
Svatý Hostýn přežil celkem bez pohromy
vládu hitlerovského socializmu a v květnu 1945 se dočkal jeho konečného pádu.
Že jednu zrůdnou diktaturu v zápětí nahradí druhá, to se ještě nevědělo. Ale naše
poutní místo zůstalo pevnou tvrzí pravé víry
v dobách dávných i nedávných a bude jím
i v budoucnu. A Matka Boží Svatostýnská
zůstane i nadále Matkou lidu svému!
n Olga Kozlová
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SETKÁNÍ MORAVSKÝCH MATIC NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Na Svatém Hostýně se konala v neděli 31. května 2015 druhá společná pouť moravských
Matic – velehradské, svatokopecké, svatoantonínské a svatohostýnské. Navázali jsme tak
na loňskou pouť na Svatém Kopečku u Olomouce s tím, že příští rok se bude tato pouť
organizovat na Velehradě. Za dva roky se setkáme všichni společně u Svatého Antonínka.
Vždy poslední neděli
v květnu.
Druhá pouť moravských Matic se uskutečnila na slavnost
Nejsvětější Trojice.
Mši svatou celebroval otec arcibiskup
Jan, metropolita moravský. Muzikanti
Snímek Ivo Buráň ze Štípy a okolí pod
vedením pana Mikla doprovodili celou mši svatou a zahráli i po jejím zakončení v prostorách mezi poutními domy pro ostatní poutníky.
Poutníci ze Svatého Kopečku u Olomouce, Velehradu a Svatého Antonínka se společně
vyfotografovali na Cestě světla, aby měli památku do svých kronik. Zástupci jednotlivých spřátelených Matic se sešli na společném obědě se svým protektorem a s rektorem
baziliky na Svatém Hostýně v restauraci Ovčárna. Společným tématem byla řeč o blížící
se pěší pouti ze Svatého Kopečku u Olomouce na Velehrad.
n Lubomír Vývoda

ADORACE V KAPLI SV. JOSEFA
Pravidelné adorace Nejsvětější Svátosti oltářní v kapli sv. Josefa se konají vždy na první
pátek v měsíci a každou sobotu (do 17. října 2015) v době od 10.30 do 12.45 hod.

12
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22. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÁ POUŤ
Slunečné počasí přivítalo na Svatém Hostýně
v sobotu 25. května 2015
tisíce účastníků XXII. mezinárodní hasičské poutě.
Přijeli hasiči nejen z celé
České republiky, ale také
ze Slovenska, Chorvatska,
Polska a Německa. Průvod
hasičů s prapory a doprovodem hudby „Lidečanka“ přivedl před baziliku
Nanebevzetí Panny Marie
Snímky Ivo Buráň
plk. Ing. Vladimír Hanák.
Ten také předal hlášení otci arcibiskupovi. Poté představil přítomné zástupce vedení
hasičů PhDr. Josef Juráň. Před vstupem do baziliky pozdravil přítomné starosta hasičů
ČR Ing. Karel Richter. Vyzdvihl také již 25 let biskupské služby arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera a připomněl blížící se jednání V. hasičského sjezdu jako nejvyššího orgánu
dobrovolných hasičů. Senátor Jiří Čunek pozdravil všechny poutníky a vzpomněl historii
hasičských poutí. Celkem
113 historických praporů
ze 119 registrovaných
sborů přivedlo do baziliky
účastníky hasičské poutě.
Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Mons.
Jan Graubner. Po jejím
skončení byly požehnány
nové hasičské prapory.
Velká účast hasičů a ostatních poutníků potvrzuje
vysokou úroveň a tradici
této nadnárodní poutě. Na
výbornou také obstáli pořadatelé z SDH Kašava a okrsku Lukovské Podhradí s podporou hasičů okresu Zlín a také
Zlínského kraje. SH ČMS se opět zasloužilo o důstojnou oslavu patrona hasičů svatého
Floriána. Toto duchovní poutní setkání bylo naplněno přátelstvím ve smyslu hasičského
humanitního poslání.		
n Josef Juráň
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2 • 2015
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014
Hospodářský výsledek za rok 2014 činil –673 587 Kč. Stav finančních prostředků na
začátku roku 2014 byl 3 757 726 Kč, na konci roku 2014 stav finančních prostředků činil
1 756 267 Kč. Stav finančních prostředků k 30. 4. 2015 byl 2 526 644 Kč.

Hlavní ukazatelé hospodaření za rok 2014
Spotřeba materiálu................ 449 403
Spotřeba energie..................1 730 612
Prodej zboží........................... 496 802
Oprava a udržování.............2 774 348
Služby.................................... 725 753
Mzdové náklady...................2 107 435
Nájemné nemovitostí............. 380 100
Odpisy................................ 1 564 705
Přeúčtování režií.....................743 918
Ostatní náklady..................... 233 938
Celkové náklady.............. 11 207 014

Elektrická energie.................. 770 599
LSH....................................... 197 972
Nájmy s nemovitostí............1 632 573
Ubytování............................2 592 736
Rozhledna............................. 122 785
Parkovné................................ 426 054
Muzeum.................................. 37 850
Prodej zboží........................... 606 769
Členské příspěvky a dary .....1 870 535
Ostatní dary........................... 399 482
Přeúčtování režií.....................743 918
Provozní dotace....................... 57 000
Ostatní výnosy.....................1 075 153
Celkové tržby................... 10 533 426

Hlavní investice, na které jsme vynaložili finanční prostředky roce 2014
Od února do konce dubna
probíhala rekonstrukce druhé poloviny třetího poschodí
poutního domu č. 3, rekonstrukce stála 2 889 000 Kč. V polovině
dubna byla provedena oprava
splaškové kanalizace, bylo zaplaceno 860 tisíc korun. Od začátku
dubna do konce června probíhala
oprava kolem rozhledny, byla
opravena kamenná zídka, oplocení a byla položena nová žulová
dlažba kolem rozhledny, celkové
náklady za opravu rozhledny
14

Nové schody před bazilikou

Snímek Ivo Buráň
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činily 1 112 000 Kč. Také vloni
došlo k poruše větrné elektrárny, opravy stály 462 tisíc korun,
z pojistného plnění bylo vyplaceno 277 tisíc korun. Dále jsme
pořídili informační panel, který
je umístěn na kapli sv. Josefa,
v místě stávajícího odběrného
místa poutní vody. Tento panel
financovala Matice svatohostýnská společně s duchovní
správou, cena 100 tisíc korun.
Na informačním panelu poutníci
najdou důležité informace k proOprava rozhledny
Snímek Ivo Buráň
vozu Svatého Hostýna, např. mše
svaté, odjezdy autobusů, možnosti ubytování a rovněž historii našeho poutního místa.

Připravované investice
V současné době se vyřizuje stavební povolení na stavební práce související s úpravy
obslužné komunikace v prostoru mezi 14. zastavením křížové cesty a rozhlednou, dále
nové oplocení kolem vodárny a větrné elektrárny a úpravy prostoru před venkovním
podiem včetně výsadby zeleně. Rovněž
se připravuje dopravní studie obslužnosti
Svatého Hostýna, kterou zpracovává firma
Bikepartikect, s. r. o., ze Vsetína.
n Dagmar Fojtů
vedoucí hospodářské správy MSH

Rekonstrukce pokojů poutního domu č. 3
Snímky Dagmar Fojtů
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POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL
K napsání těchto řádků mne inspirovali někteří účastníci letošní slavnosti Vzkříšení na
Bílou sobotu a také vzpomínka na P. Jana Chromečka a jeho snahu „umravňovat“ chování
poutníků a návštěvníků baziliky na Svatém Hostýně.
Pro katolické křesťany je samozřejmostí, že ve sváteční den
se nepracuje a jde se na sváteční bohoslužby. Doma jsme byli
vychovávaní k tomu, aby se do nedělního kostela šlo v oblečení,
které se lišilo od běžného oblečení ve všední den, oblékali jsme
si to nejlepší, co jsme doma měli. Vzpomínám, že na obzvlášť
slavnostní bohoslužby se ještě v padesátých letech minulého
století pořizovalo i nové oblečení a v kostele se v novém oblečení objevovali i takzvaní „jednoročáci“ – zejména pokud se
ještě chodilo průvodem s monstrancí mimo kostel – o Božím
Těle nebo na Vzkříšení. To byla často až „módní přehlídka“,
což nemělo s oslavou těchto svátků nic společného a bývalo
často předmětem oprávněné kritiky.
Jak to ale vypadá dnes? Je vhodné, když se jde na nedělní bohoslužbu v odřených (a někdy i děravých) „džínsách“ a obnošených teniskách či špinavých botech? Jak vypadá naše domácí
příprava na nedělní setkání s Pánem? Nesvědčí to o tom, že se
vypravujeme doma na poslední chvíli a přicházíme do kostela
udýchaní v okamžiku, kdy kněz přichází k oltáři?
Vzpomínám si na jedno kázání P. Bohumíra Vitáska, když byl ještě kaplanem ve Valašském
Meziříčí a přirovnával takový příchod na bohoslužby s příchodem muzikanta do orchestru
na poslední chvíli – může se takový muzikant ihned zapojit do hraní bez jakékoliv přípravy?
Rozhodně nechci tímto vyzývat k té minulé praxi „módních přehlídek“, ale k zamyšlení
nad přípravou na setkání s Pánem už doma. K tomu může pomoci i rozhodnutí, co si do
kostela obléknout. V minulosti naši dědové a babičky to měli jednodušší – chlap si vzal
bílou košili a klobouk a ženská sváteční „jupku“ a šátek na hlavu a hned bylo jasné, kam
se chystají (pokud nešli v kroji). Sváteční oblečení je i určitou formou svědectví pro naše
okolí. Řeknete si, že v zimě je všechno ukryto pod kabátem, a tak nezáleží na tom, co mám
na sobě. Ale pokud se obléknu slavnostně i pod kabát či bundu, pak tento akt je pro mne
uvědomělou přípravou na setkání s Pánem, nedělám to přece kvůli lidem, ale pro Pána,
i když košile a kravata je ukrytá pod šálou.
Dalším nešvarem, který se objevuje v našich kostelech, je chování po skončení bohoslužby – ještě v kostele se mnozí pouštějí do živé diskuze o všedních věcech a v kostele
to hučí jako v úle. Nebylo by vhodnější a důstojnější, kdybychom vydrželi aspoň na cestě
k východu z kostela přemýšlet o tom, co jsme při bohoslužbě slyšeli, a diskuzi nechali na
prostranství před kostelem? Vždyť kostel je dům modlitby!
n Václav Lednický
16
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2015
25. – 29. 8.

Duchovní obnova pro mladé: 15 – 40 let s P. Jiřím Pleskačem, knězem
katolické církve východního obřadu
11. – 13. 9. Duchovní cvičení pro seniory – doprovází P. Stanislav Peroutka, SJ
23. –25. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu
3. – 7. 11. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
		 Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
15. – 20. 11. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu
27. – 29. 11. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské a hasiče (I. skupina)
		 – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
4. – 6. 12. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské (II. skupina)
		 – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
8. –12. 12. Ignaciánské exercicie doprovází – P. Josef Čunek, SJ
15. – 19. 12. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
		 Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
Přihlášky a bližší informace: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, tel.: a fax: 573 381 694, e-mail: matice@hostyn.cz

Z VAŠICH DOPISŮ

Moje vzpomínka na Svatý „Hostének“
Už jako vdoPanno Maria Hostýnská,
va, obyvatelka
a farnice obce
Ty krásná perlo nebeská.
Luké jsem byla
Já Tvojí lásce se zasvětila,
dvakrát na sekdyž na operaci do nemocnice jela.
niorském víkenPotom každý rok v srpnu
dovém setkání
šla Ti děkovat za Tvou ochotu.
na Svatém Host ý ně. Popr vé
v roce 2008 v máji, podruhé v říjnu 2009. Ráda na to
vzpomínám. Vždy mě to povzbudilo a dalo sílu i víru.
Mé velké přání je, ještě než umřu a odejdu na věčnost, jet
se na Svatý „Hostének“ rozloučit s Pannou Marií. Velice
bych si to přála.
n Kamila Voráčová
DPS Luká
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ÚNOR 2015
21. 2. • Setkání „Modliteb otců“
BŘEZEN 2015
15. 3. • Pěší pouť z Lipníku nad Bečvou
21. 3. • 18. ročník pěší pouti „Železný poutník“ (400 poutníků) ze Svatého Kopečku
u Olomouce
22. 3. • Duchovní obnova farnosti Olomouc-Hejčín (45 osob)
23. 3. • Padesát poutníků ze Zlína-Malenovic
a Lhoty s P. Waldemarem Griegerem • pouť
kněží z trnavské arcidiecéze ze Slovenska
DUBEN 2015

3. 5. • Osmá pouť bohoslovců za nová duchovní povolání • valná hromada Matice
svatohostýnské
4. – 5. 5. • Zasedání děkanů Arcibiskupství
olomouckého s arcibiskupem Janem Graubnerem
7. 5. • Poutní zájezd (50 osob) z farnosti Staré
Město u Uherského Hradiště • pouť seniorů
z farnosti Litovel
8. 5. • Poutníci z Veřovic • poutníci z Prušánek
• poutníci z Moravské Nové Vsi, Týnce
a Hrušek • pouť rodin z farnosti Ostrava-Poruba • poutníci z Vlkoše, Říkovic, Staré
Vsi, Přestavlk, Přerova a Horní Moštěnice
9. 5. • Poutníci z farnosti Velký Ořechov

10. 4. • Pouť 40 poutníků z Chorvatska

10. 5. • Pěší pouť z farnosti Ostrava-Třebovice

13. 4. • Setkání technických administrátorů a děkanátních účetních olomoucké arcidiecéze

12. 5. • Autobus poutníků z farnosti Ratíškovice
• pouť z Boršic, Tučap a Polešovic

17. 4. • Adaptační kurz pro nové pracovníky
Charit

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

18. 4. • Farní mariánská pouť ze slovenské farnosti Močenok
21. 4. • Pouť farnosti Mladá Vožice
26. 4. • Pouť z Brumova-Bylnice (100 osob)
se zasvěcením farnosti Panně Marii
Svatohostýnské
KVĚTEN 2015
1. 5. • Pouť prvokomunikantů ze Vsetína,
Valašské Polanky a Pozděchova • autobus
poutníků z Hodonína • pouť prvokomunikantů z Olomouce – katedrály a z Olomouce-Nových Sadů
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Pouť Radia Proglas s kardinálem Dominikem
Snímek Jiří Koleček
Dukou
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BOHOSLUŽBY NA SVATÉM HOSTÝNĚ
V letním období (do 18. října) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.15, 9.15, 11.15
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ
Vojtěch Pavelčík, Uherský Brod, 67 let
Marie Tihelková, Vlčnov, 77 let
Jiří Kadlčák, Březnice, 69 let
Božena Hanzelková, Libhošť, 81 let
Vladimír Olšanský, Kyselovice, 82 let
František Rozsypal, Pravčice, 85 let
Ludmila Mičolová, Zubří, 68 let
Marie Žeravíková, Ústí, 75 let
Hedvika Rumanová, Vlachova Lhota, 79 let
Irma Hanzelková, Libhošť, 97 let
Františka Hradilová, Přerov, 78 let
Jaroslav Pilař, Slušovice, 77 let
Anežka Hradilová, Rusava, 84 let
Stanislav Číhal, Staré Město, 67 let
Květoslava Krejčiříková, Staré Město, 83 let
Anna Židlíková, Vlkoš, 91 let
Josef Mrázek, Holešov, 90 let
Jan Jech, Lipová, 96 let
Anna Vlková, Hradčovice, 95 let

Ludmila Jelínková, Tečovice, 93 let
Antonín Batěk, Tečovice, 77 let
Helena Snížková, Vsetín, 86 let
Anna Bardasová, Vsetín, 90 let
Marie Jurečková, Příbor, 84 let
Věra Pasmínková, Kojetín, 69 let
Marie Čuříková, Hrobice, 95 let
Oldřich Komňacký, Kyjov, 83 let
Marie Štěrbová, Březová, 88 let
Josef Janoš, Vrbětice, 75 let
Marie Olšáková, Vsetín, 75 let
Aloisie Přikrylová, Vsetín, 86 let
František Křižan, Němčice, 82 let
Františka Nováková, Svárov, 81 let
Marie Miklíčková, Ostrožská Lhota, 79 let
Otto Durďák, Hostětín, 86 let
Jarmila Šestořádová, Uhřičice, 66 let
Pavla Kučerová, Želeč, 83 let
Stanislava Strašáková, Kroměříž, 80 let

LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ • zpravodaj Matice svatohostýnské
Vydává čtvrtletně Matice svatohostýnská s duchovní správou na Svatém Hostýně
Šéfredaktor: PhDr. Josef Pala
Redakční rada: Ing. Ivo Buráň, Ostrava; PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., Mysločovice; Olga
Kozlová, Bystřice pod Hostýnem; Ing. Václav Lednický, Vizovice; Mgr. Marie Loučková, Holešov;
Mgr. Pavel Malének, Bystřice pod Hostýnem; P. Ing. Jiří Šolc, SJ, Svatý Hostýn; František Ulrich,
Hrobice; Mgr. Lubomír Vývoda, Trnava
Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu, při výběru dává přednost textům
stručným a věcným. Za obsahovou správnost ručí autor. Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.
Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku zasílejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, tel. a fax: 573 381 694, e-mailové adresy: pala.josef@volny.cz • matice@hostyn.cz
• fara@hostyn.cz • http://www.hostyn.cz
Číslo účtu MSH, na které můžete poukazovat své dary: 13430691/0100
Určeno pro vnitřní potřebu
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Sabina Robová, 11 LISTY
let
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