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RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ V NOVÉM ROCE 2017
přejí
duchovní správa na Svatém Hostýně
výbor Matice svatohostýnské
redakční rada Listů svatohostýnských

HLEDÁME NOVÉ ČLENY VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE MSH
V příštím roce na valné hromadě Matice svatohostýnské, která se bude konat 7. 5. 2017,
budeme volit po třech letech nové členy do výboru a revizní komise MSH. Tentokrát podle
nových stanov na dobu 5 let. Pro dobrou práci v Matici svatohostýnské je třeba nové, mladé
členy, kteří mají dobré nápady a jsou ochotni své síly obětovat pro zvelebování Svatého
Hostýna. Práce ve výboru i revizní komisi je dobrovolná, náročná, bezplatná. S pomocí
Boží a Panny Marie se dá zvládnout a přináší uspokojení a radost.
Věříme, že mezi velkým počtem členů Matice svatohostýnské jsou již dnes takoví,
kteří pracovat chtějí. Všem zájemcům připomínáme, aby se od začátku nového roku
2017 přihlašovali v kanceláři Matice svatohostýnské osobně, písemně, prostřednictvím
důvěrníků, telefonicky na čísle 573 381 693 nebo na e‑mailové adrese: matice@hostyn.cz
do konce března 2017. V prvním čísle Listů svatohostýnských, které vyjde v březnu 2017,
vás seznámíme se jmény těch, kteří se přihlásí do 15. února 2017.
Pokud znáte členy, kteří mají schopnosti, ale ostýchají se přihlásit, pomozte jim ostychu
se zbavit. K přihlášce je nutné přiložit písemné vyjádření duchovního správce z farnosti.
Všechno potřebné projednáme s každým přihlášeným osobně.
Těšíme se na spolupráci!		
n Marie Loučková
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DVACET LET LISTŮ SVATOHOSTÝNSKÝCH
Milí čtenáři Listů svatohostýnských!
Je to neuvěřitelné, ale náš svatohostýn‑
ský časopis má za sebou již dvacet let. Tímto
vánočním číslem končíme dvacátý ročník.
Dvacet let!
V historii je to třetina, často čtvrtina
lidského života.
Mám před sebou všechna čísla za těch
dvacet roků. Když jimi listuji, každé číslo
mně něco připomíná. Jsou to vlastně vzpo‑
mínky na celou dobu naší redakční práce.
Je to dvacet let autentického, chronologic‑
kého života na Svatém Hostýně.
Když jsme začínali s vydáváním Listů
svatohostýnských, nevěděli jsme, jaký bude
ohlas na trhu a v konkurenci náboženských
periodik. Měli jsme však velkou výhodu.
Svatý Hostýn je nejnavštěvovanějším
poutním místem v České republice, a proto
potřeboval svůj časopis. Navíc jsme mohli
navázat na tradici čtyřicetileté historie Hla‑
sů Svatohostýnských, násilně umlčených po
nástupu komunistické moci po únoru 1948.
Za dvacet let 13 členů redakční rady
Po vydání „zkušebního“ nultého čísla
Listů svatohostýnských, kdy jsme zjistili
příznivý ohlas od čtenářů, rozhodli jsme
se pro jeho pravidelné vydávání. Byla vy‑
tvořena redakční rada. Poprvé jsme se sešli
22. srpna 1997 v Holešově u Loučků. Čtyři
nadšenci, k nimž se záhy přidali další dva.
Tehdy jsme ani ve snu netušili, že většina
z nás, prvních „pionýrů“, vydrží v redakční
radě dvacet let. Na začátku redakční rady
nás bylo šest a dodneška je nás z těch původ‑
ních šesti stále aktivních pět (Olga Kozlová,
Václav Lednický, Marie Loučková, Pavel
Malének a Josef Pala). Po ročním působe‑
ní opustil redakční radu Jindřich Staroštík
z Beňova, který zemřel 25. 6. 1998 ve věku
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65 let (krátkou dobu stál také v čele Matice
svatohostýnské). Na jeho místo nastoupil
František Ulrich a záhy po něm i P. Jan
Chromeček, který 18 let (fakticky až do
své smrti) zásoboval Listy svatohostýnské
svými duchovními zamyšleními. V roce
2000 se stal členem redakční rady Ivo Bu‑
ráň, člen výboru Matice svatohostýnské,
jenž má od roku 1999 na starosti webové
stránky našeho poutního místa, které se
zabývají aktuálními událostmi na Svatém
Hostýně a zároveň svými informacemi do‑
plňují náš svatohostýnský časopis. Osm let
(2002–2010) s námi spolupracoval spisova‑
tel a bývalý starosta Bystřice pod Hostýnem
Pavel Hejcman, který v příštím roce oslaví
90. narozeniny. V roce 2005 náš redakční
kolektiv doplnil Lubomír Vývoda, jednatel
a od roku 2009 předseda Matice svatohos‑
týnské. Po smrti P. Jana Chromečka převzal
jeho místo v redakční radě rektor baziliky
P. Jiří Šolc. Posledním jménem ve výčtu
13 členů redakční rady Listů svatohostýn‑
ských od jejího založení je jméno členky
výboru Zdeňky Jančíkové, která nastoupila
do redakční rady v roce 2015.
Naše redakční rada se schází se „želez‑
nou“ pravidelností, a to vždy před vydáním
nového čísla (poslední – s pořadovým čís‑
lem „78“ se konala na Svatém Hostýně letos
8. listopadu). Nejprve hodnotí číslo minulé
a zároveň určuje a schvaluje náplň čísla no‑
vého. Za dvacet roků existence naší redakční
práce nám nikdy nechyběl materiál pro náš
časopis, ba naopak téměř vždy byl jeho nad‑
bytek. Museli jsme vybírat, co má či nemá
větší důležitost pro zveřejnění.
Pozoruhodná statistika
Celkový počet stránek za dvacet let vydá‑
vání Listů svatohostýnských činí číslo 1662
stran! To už by bylo několik knih.
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Každý rok vydáváme Listy svatohos‑
týnské v pravidelné periodicitě (a to je také
jeden z důvodů, proč se drží „při životě“) –
jaro, léto, podzim, zima. Každé číslo má
dvacet stran. V této dvacetileté historii však
byly i různé výjimky, kdy Listy svatohos‑
týnské měly počet stran jiný. Většinou se
číslo rozrostlo o nějakou
přílohu (Stanovy Matice
svatohostýnské spojené
s přihláškou o členství
v Matici svatohostýnské,
přehledy o zaplacených
členských příspěvcích,
anketní lístek). Pětkrát
v historii jsme číslo Listů
svatohostýnských rozší‑
řili kvůli nějaké mimořád‑
né události (Socha Panny
Marie z Nazaretu na
Svatém Hostýně 13. květ‑
na 1999/č. 2/1999/;
nekrolog bývalého sva‑
tohostýnského duchov‑
ního správce P. Vladimíra
Tomečka /č. 4/2007/; nová Cesta světla na
Svatém Hostýně /č. 3/2010/; blahopřání ju‑
bilantům /č. 1/2015/; vyhodnocení soutěže
pro děti /č. 4/2015/.
Počet výtisků Listů svatohostýnských
se pohyboval ročně v průměru 33.000 ks, to
znamená, že jedno číslo bylo vydáno v po‑
čtu osmi tisíc kusů. Rekordní počet výtisků
byl v roce 2001 – 37 tisíc. Žel, v posledních
letech se náklad (počet výtisků) snižuje.
V roce 2014 to bylo 30 200 ks, v roce 2015 už
jen 27 900 a v letošním roce je to 26 400 ks.
Proč se náklad snižuje? To je častá otázka,
kterou si klademe na redakční radě.
Za dvacet let se doba změnila. Lidé méně
čtou (všeobecně náklady novin a časopisů
klesají), a to i Listy svatohostýnské. A nebo je
čtou na internetu. Dalším faktorem je velká
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úmrtnost našich členů. Staří členové umí‑
rají a mladí se už o další odběr nezajímají…
Svatohostýnské kalendáře
V předvečer Jubilejního roku 2000 jsme
poprvé vydali nástěnný kalendář našeho
poutního místa s přehledem poutí na rok
2000, který byl součástí
vánočního čísla (4/1999).
Od té doby vydáváme
pravidelně každý rok Sva‑
tohostýnský kalendář.
Nejprve to byly nástěnné
kalendáře (jeden list) –
na rok 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2007,
2010, 2011 (nástěnný ka‑
lendář na rok 2010 i 2011
jsme vydali navíc, pro zá‑
jem poutníků – souběžně
se stolním kalendářem.
Na rok 2006 jsme vydali
poprvé kalendář nástěn‑
ný, ale otáčecí, stejně tak
i pro rok 2008 a 2009.
V roce 2009 jsme vydali poprvé v his‑
torii našeho poutního místa stolní týdenní
Svatohostýnský kalendář na rok 2010. Od té
doby se držíme tradice stolních kalendářů.
Pro rok 2017 je to již osmý ročník stolního
týdenního Svatohostýnského kalendáře.
Slovo závěrem
Jsem rád, milí čtenáři, že náš časopis,
který spojuje členy Matice svatohostýnské,
ctitele Panny Marie i jiné zájemce a obdivo‑
vatele Svatého Hostýna, vytváří jednu vel‑
kou rodinu kolem našeho poutního místa.
Děkuji Vám za Vaši vstřícnost, trpělivost
a také za Vaše modlitby, které moc potřebu‑
jeme pro naši další práci.
n Josef Pala
šéfredaktor Listů svatohostýnských
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Advent – očekávání příchodu
Milí mariánští ctitelé, přátelé Svatého
Hostýna!
V neděli 20. listopadu jsme při mši svaté
s otcem arcibiskupem, s dětmi a jejich rodiči
poděkovali za všechny milosti a duchovní
dary Svatého roku milosrdenství, kterých
se dostalo nám i těm, za které jsme prosili
a kterým se dostalo mimořádné milosti
pokání, to je odpuštění hříchů, a znovu
nasměrování jejich života k Bohu a k životu
v pravdě a lásce. Mnozí také zakusili velikost
Božího milosrdenství i tím, že vyprosili
sobě nebo svým blízkým zesnulým milost
odpuštění očistcových trestů při průchodu
Svatou bránou. Náš život by tedy měl zůstat
naplněný vděčností Bohu za jeho nesmírné
milosrdenství a lásku, která nás stále hledá
a zve k sobě, a měl by zůstat v dispozici –
„Být milosrdní jako Otec“ – vůči bližním,
abychom i v budoucnosti mohli zakusit
velikost Božího milosrdenství vůči sobě.
Nyní vstupujeme do doby adventní, do
doby očekávání příchodu někoho nesmírně
důležitého a vzácného. Když čekáme vzác‑
nou návštěvu, tak se na to připravujeme.
Uklidíme byt, připravíme nejen pohoštění,
ale i něco, co udělá návštěvě radost, co při‑
pomene hezké společné chvíle, za co jsme jí
vděčni a podobně. V době adventní se znovu
každý rok připravujeme na příchod malého
Dítěte do naší pozemské skutečnosti.
Proč? Protože toto Dítě v jeslích je nej‑
důležitější osobností lidských dějin, je to
Boží Syn a současně syn Mariin, s námi plně
člověk a současně druhá osoba Nejsvětější
Trojice. Je to ten, skrze něhož je všechno
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stvořeno. Toto Dítě přišlo mezi nás, aby
se stalo centrálním prostředníkem mezi
Bohem a padlým lidstvem.
Všimněme si, jak Boží Syn k nám při‑
chází – přichází v krajní chudobě, ve stáji,
v chladu, za nepřijetí a nezájmu většiny
tehdejších lidí. Přichází ve velké poníže‑
nosti, jako bezmocné malé dítě, skrývá
před lidskými zraky svou Božskou slávu
a moc, abychom se ho nebáli a mohli od‑
povědět svým soucitem a láskou. Přichází
ve skrytosti – nikdo z mocných, slavných
a významných tohoto světa neví, co se stalo
v Betlémě. Narození tohoto Dítěte v bet‑
lémské jeskyni bylo velkou zkouškou víry
i pro Pannu Marii i sv. Josefa. Je možné, že
Bůh posílá svého Syna do této stáje? Proč
to dělá? O této převratné události dějin
se dovědí jen andělé v nebi a chudí prostí
pastýři, kterým to oznámí anděl, a později
mudrci z východu, vedeni hvězdou, a skrze
ně i král Herodes, který ale chce Dítě zabít.
O Vánocích se budeme dívat do jeslí na
malé, bezbranné Dítě chudých rodičů…
Prosme o milost, aby se otevřelo naše srdce
i naše mysl, abychom vírou zahlédli velikost
tohoto Dítěte, která se nám lidem projeví až
v budoucnosti. Toto Dítě přišlo na svět kvůli
nám, aby nám později znovu otevřelo cestu
k Otci a umožnilo nám znovu dosáhnout
účasti na plnosti Božího života, aby nás
osvobodilo z otroctví hříchu a zajetí smrti,
aby se stalo Vykupitelem všech lidí, kteří
uvěří, a rozhodnou se naplňovat svůj život
dobrem a láskou, a zapojí tak svůj život do
Božího plánu záchrany světa.
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Pr vní advent byl opravdu dlouhý.
Od příslibu záchrany po pádu prvních lidí
v ráji až do narození Božího dítěte v Betlémě.
Bylo to proto, že lidé ztratili víru v jednoho
pravého Boha a byli tak stále zahleděni do
sebe, že by nebyli schopni pochopit a při‑
jmout Boží plán jejich záchrany. Bůh proto
povolal Abraháma, vyvedl ho z jeho země
a učinil z něho národ, ve kterém obnovil
víru v jednoho pravého duchovního Boha
uprostřed pohanských národů, dal mu
Desatero a vedl tento národ k očekávání
Mesiáše a tak v tomto národě připravoval
lidi k přijetí Mesiáše a k uskutečnění plánu
jeho záchrany.
My už v základě známe Boží plán záchra‑
ny, který se uskutečnil obětí Ježíše Krista
za nás na kříži, ale každý máme před sebou
důležitý úkol – učinit krok víry a disponovat
se poslušností k přijetí tohoto Božího plánu,
prosit o sílu zapojit se do jeho uskutečňování

a pomáhat na této cestě i dalším bratřím
a sestrám.
Otevřeme proto svůj život Božímu vede‑
ní, očistěme v této adventní době naše srdce
ve svátosti smíření, v modlitbě prosme,
abychom se nechávali vést Božím duchem,
Duchem Svatým, aby náš pohled do jeslí
nebyl jen vánoční idylkou, ale pohledem
na Mesiáše, našeho Vykupitele, kdy uvidím
jeho životní styl, celý jeho život a budu se
snažit se s ním sjednotit, ať jsem dítě, chlapec
nebo dospělý či starší a nesu své životní kří‑
že. Dovolme, aby Světlo z Betléma prozářilo
každý den našeho života a dalo tak našemu
životu vnitřní radost, pravdivost a naplnění
láskou a pokojem.
Všem vám vyprošujeme požehnané pro‑
žití adventní doby a z toho i pravou vánoční
radost.
n P. Jiří Šolc, SJ
s komunitou jezuitů na Svatém Hostýně

Snímek Jiří Koleček

Ráno nad Bystřicí pod Hostýnem
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AKTIVITY MSH PRO DĚTI A MLADÉ LIDI
Aktivity Matice svatohostýnské pro děti a mladé lidi, které jsme připravili v roce 2015
(literární a výtvarná soutěž) i letos v roce 2016 (Poutní deníčky) daly dohromady velkou
skupinu lidí, kteří mi pomáhali a spolupracovali. To platí i o setkání dětí na Svatém Hos‑
týně, které proběhlo za velké účasti v neděli 20. listopadu 2016.
Dovoluji si všem milým spolupracovníkům a spolupracovnicím, kteří jakkoli přispěli
k této činnosti, upřímně poděkovat. Bez nich bychom v této oblasti nemohli dobře působit.
Jako výsledek loňské literární soutěže dnes představujeme novou publikaci: sborník
„Láska je…“, sestaven z nejzdařilejších slohových prací dětí zaslaných Matici svatohos‑
týnské v roce 2015. Je k dostání za 30 Kč na recepci poutního domu č. 3 a také v sakristii
baziliky. Ve sborníku, jemuž vepsal své požehnání otec arcibiskup Jan, se čtenáři všeho
věku seznámí s milými a čtivými příhodami, které děti a mladí zažili jako „nejsilnější
zážitky v rodině“. A jsou zde také zajímavé příběhy na téma „Láska je, když…“.
Kéž tento malý vánoční dárek potěší vás, vaše blízké, stejně jako přinesly tyto příběhy
velkou radost nám.		
n Zdeňka Jančíková
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POUTNÍ SEZONA V ROCE 2016
S blížícím se koncem roku je čas na bilancování. Tak jako každým rokem je třeba nej‑
prve všem členům výboru, revizní komisi a také redakční radě Listů svatohostýnských
poděkovat za práci, ocenit jejich obětavý a zejména bezplatný přístup k řešení problémů
na Svatém Hostýně.
V prosinci 2015 byl zahájen Svatý rok milosrdenství a také na Svatém Hostýně byla
otevřena Svatá brána, kterou po celý rok procházely stovky věřících. Činnost výboru Matice
svatohostýnské byla zahájena počátkem roku změnou stanov, kdy bylo občanské sdružení
přejmenováno nově na spolek v souladu s novým občanským zákoníkem. Důležitým bodem
nových stanov bylo prodloužení volebního období členů výboru Matice svatohostýnské
ze současných 3 na 5 let. Konzultaci a zápis nových stanov jsem zajišťovala ve spolupráci
s Ing. Václavem Lednickým. Před valnou hromadou byla ze strany výboru Matice sva‑
tohostýnské věnována velká pozornost výběru a přípravy jmenování zasloužilých členů
MSH, kterou zajišťovala Mgr. Marie Loučková. Ocenění pak proběhlo na valné hroma‑
dě 1. 5. 2016. Na tomto jednání byli členové MSH seznámeni jednak s činností výboru,
ale zejména s novými stanovami, které bylo nutné v rámci valné hromady odsouhlasit.
Po seznámení se s jednotlivými body nových stanov, které byly většinou přítomných členů
odsouhlaseny a následně zaslány na Krajský soud v Brně k zápisu. Matice svatohostýnská
byla nově jako spolek zapsána do spolkového rejstříku 1. 7. 2016.
Také v letošní poutní sezoně se konala společná pouť Matic. Její organizace se v letoš‑
ním roce ujala Matice svatoantonínská z Blatnice pod Svatým Antonínkem pod vedením
Marie Špirudové. Poutě jsem se zúčastnila s několika členy výboru, kde jsme byli mile
překvapeni celodenním programem, a to jak dopolední mší svatou, tak odpolední spo‑
lečenskou částí.
V letním období od května do konce srpna probíhala v Jurkovičově sále na Svatém
Hostýně výstava obrazů pod názvem,Svatý Hostýn v obrazech“. Výstava byla zahájena
vernisáží 64 obrazů malovaných laiky, znázorňující různé pohledy jak na stavby, tak i na
okolní přírodu vrcholu Hostýna. Výstava vznikla z kurzů malování, které jsou pořádány
od roku 2014 pod názvem „Malování v Hostýnských vrších“, které se účastní jak děti, tak
i dospělí, pod vedením odborníků, kteří jim pomáhají s technikou malování. I letošní kurz
byl ukončen vernisáží na Salaši v obci Držková. V podobném duchu se realizuje také další
akce, kterou připravil Ing. Ivo Buráň společně s Dr. Jančíkovou. Na jejich popud studenti
z Fakulty architektury VUT Brno zpracovávají ročníkový projekt na téma „Návrh staveb‑
ních a krajinotvorných úprav vrcholu Svatého Hostýna“. Vzhledem k tomu, že se jedná
o studenty, kteří v mnoha případech naše poutní místo navštívili poprvé, předpokládáme,
že se v návrzích promítnou nové a neotřelé pohledy na jednotlivé stavby a jejich okolí.
Jako každým rokem probíhaly jednotlivé poutě, v prostorách objektů Matice svato‑
hostýnské různé přednášky, školení a exercicie a ubytovací kapacity byly v tomto ob‑
dobí plně vytíženy. Zejména v suchém létě jsme musely řešit problémy s nedostatkem
pitné vody. Po vyhlášení nouzového stavu a žádosti o šetření s pitnou vodou jsme našli
10
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u ubytovaných pochopení a po deštích v podzimním období se situace uklidnila. V posled‑
ních letech je však zřejmé, že zásob pitné vody vlivem sucha, zejména v letním období ubývá.
Na konci církevního roku byl ukončen Svatý rok milosrdenství a v neděli 13. listo‑
padu byla mší svatou v 11.15 hod. uzavřena Svatá brána. Život na Svatém Hostýně však
ukončen nebyl. Nadále jsou využívány ubytovací kapacity, a to na přednášky a exercicie.
V průběhu listopadu a prosince např. duchovní cvičení pro hasiče s otcem arcibiskupem
nebo duchovní cvičení s P. Heroldem.
Pro mě, jako vedoucí hospodářské správy MSH, byl říjen a listopad obdobím přípravy
pro nový systém evidence tržeb, tzv. elektronické evidence tržeb, kdy je nutné „sladit“
stávající ubytovací systém se systémem finanční správy tak, aby byl připraven k provozu
od 1. 12. 2016.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům výboru Matice svatohostýnské za do‑
savadní práci a všem členům MSH a dárcům za podporu.
n Dagmar Fojtů
vedoucí hospodářské správy MSH

MILÁ A DOJEMNÁ PROPAGACE SVATÉHO HOSTÝNA
V pondělí 14. listopadu 2016 se sešlo početné obecenstvo v krásných prostorách kul‑
turního střediska v Horní Moštěnici již podruhé na přednášce Marie Špalkové, věnované
historii Svatého Hostýna. Bývalá místní učitelka a zasloužilá kulturní pracovnice se ten‑
tokrát zaměřila na témata, na něž se v předchozí přednášce nedostalo času ani prostoru.
Svůj výklad zaměřila především na novější svatohostýnskou historii.
Velkou část svého vyprávění věnovala památce Antonína Cyrila Stojana, který se na‑
rodil v Beňově, v obci, která s Horní Moštěnicí bezprostředně sousedí. Není proto divu,
že její vyprávění obsahovalo mnoho osobních vzpomínek. Jak paní Špalková často se sl‑
zami dojetí v očích zdůrazňovala, byl její staříček s arcibiskupem Stojanem v přátelském
vztahu. A není také divu, že poslední část své přednášky věnovala podílu A. C. Stojana
na vzniku a rozvoji velkého díla – Matice svatohostýnské.
Paní učitelka, jak jí všichni kolem říkají, má pročtenou snad všechnu literaturu vě‑
novanou Svatému Hostýnu. Prostudovala všechny novinové a časopisecké články, které
se jí dostaly do rukou. Své přednášky má napsány na dlouhých, úzkých páscích papíru.
Vlastivědná a přednášková činnost ale není jediným zájmem paní učitelky. Mnoho svého
důchodcovského času věnuje i kronikářské práci. Ručně píše kroniku Matice svatohostýn‑
ské a dokumentuje její činnost od znovuobnovení v roce 1990. Za svoji práci pro Matici
svatohostýnskou byla odměněna pamětní medailí arcibiskupem Janem Graubnerem.
Množství posluchačů přítomných na moštěnické přednášce bylo pro Marii Špalkovou
největší odměnou. Řada z nich se k „paní učitelce“ hlásila s láskou a opravdovostí. A se
stejnou opravdovostí se ona zase hlásí ke Svatému Hostýnu, jeho historii a současnosti.
Její zaujetí a píle může být mnohým z nás příkladem a vzorem.
Milá paní učitelko, Bůh vám zaplať Vaši píli a lásku!
n Pavel Malének
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 4 • 2016
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URBANISTICKÉ VIZE, SPOLUPRÁCE S FAKULTOU ARCHITEKTURY VUT BRNO
Výbor Matice svatohostýnské si stanovil v roce 2015 pro další období řadu priorit. Při
jejich diskuzi jsme dospěli k přesvědčení, že by bylo dobré nechat zpracovat odborníky na
architekturu a urbanismus celkovou vizi, jak lze posvátné místo Svatý Hostýn rozvíjet,
dále zvelebovat a upravovat.
Oslovili jsme některé fakulty architektury s dotazem, zda by úkol zpracovat komplexní
vizi daného místa mohl být zadán studentům jako kvalifikační nebo jiná odborná práce.
Našli jsme pochopení a setkali jsme se se zájmem na Fakultě architektury VUT Brno.
Zakrátko se uskutečnilo i osobní setkání Ing. Buráně a Dr. Jančíkové s vysokoškolskými
pedagogy v Brně, na němž jsme si vyjasnili možnosti a postupy k tomuto záměru.
Byla naplánována a připravena tvůrčí dílna ve dnech 9. až 11. října, v době po dušič‑
kové pouti.
Na úvodním nedělním večerním setkání jsme se vzájemně představili – byli zde pří‑
tomní pedagogové z fakulty, 40 studentů, kteří si téma „Vize Svatého Hostýna“ vybrali
jako námět své seminární práce, a taky několik členů výboru Matice svatohostýnské, kteří
předali budoucím architektům dílčí informace.
Třídenní intenzivní pobyt studentů na Svatém Hostýně pak pokračoval. Studenti mohli
pozorovat dění během pouti, ale i ve chvílích, kdy toto místo utichá, protože na podzim již
návštěvníků, poutníků i turistů ubývá. Studenti byli seznámeni se stavem zdejších objektů
přímo v terénu a se záměry Matice svatohostýnské – co s nimi dál v budoucnosti. Měli
k dispozici i zpracované projekty a byl jim předložen seznam toho, co by ráda Matice sva‑
tohostýnská v nejbližších letech řešila z hlediska důležitosti. Součástí byly taky společná
sezení a diskuze o smyslu svatých a poutních míst pro dnešní dobu a současného člověka.
Poslední den byla prohlídka baziliky a ambitů, prezentace absolventského projektu přístu‑
pové trasy na Svatý Hostýn z Bystřice pod Hostýnem a závěrečné hodnocení pracovního
setkání spojené s předběžným rozdělením jednotlivých námětů podle studijních ročníků.
Ve středu 23. listopadu se konala v Brně tzv. druhá kritika, kdy studenti prezentovali
své rozpracované projekty všem ostatním a taky svým pedagogům. Jednalo se asi o 20
zadání a námětů, z nichž dva mají charakter celkové urbanistické studie – vize. Matice
svatohostýnská měla na této celodenní prezentaci svého zástupce, který se mohl k jed‑
notlivým projektům vyjádřit nebo doporučit, jak dále.
A co bude následovat? Dne 6. ledna 2017 mají studenti termín pro odevzdání svých
semestrálních projektů, následovat bude jejich vyhodnocení a široká veřejnost se může
s vítěznými pracemi seznámit na výstavě v Jurkovičově sále, kterou připravíme společně
s fakultou.
Kdo se chce lépe seznámit s problematikou, najde je na internetu (www.hostyn.cz/
hostyn_vize.html), kde je i množství fotografií zachycujících atmosféru obou akcí. Jsou
tam taky nekrácené verze jednotlivých příspěvků k problematice.
n Ivo Buráň, Zdeňka Jančíková
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LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 4 • 2016

SETKÁNÍ U PROTEKTORA MSH V OLOMOUCI
Členové výboru Matice svatohostýnské spolu s vedoucí hospodářské správy MSH se
vypravili 9. listopadu do Olomouce. V sídle arcibiskupství je přijal otec arcibiskup Jan
Graubner. Tradiční podzimní setkání mělo informativní charakter. Převážně se hovořilo
o tom, co nás čeká v roce 2017.
Hlavním tématem byla příprava jarního termínu voleb do výboru Matice svatohos‑
týnské. Seznámili jsme také otce arcibiskupa s přípravou výběrového řízení na pozici
nájemce restaurace v poutním domě č. 3, neboť stávající nájemce dal k 1. 12. 2016 výpo‑
věď. Diskutovalo se o prozatím patové situaci s přístavbou stánku č. 1, neboť se čeká na
konečné stanovisko památkářů, a o přípravě projektů, v prvé řadě dopravní obslužnosti,
do nového období vzhledem k možnostem získání dotací s EU. Hovořilo se o účasti našich
poutníků na celosvětové pouti významných mariánských poutních míst v Římě, která se
koná pravidelně již několik let. Rádi bychom se této pouti v budoucnu zúčastnili.
Jsme rádi, že nás i letos pozval otec arcibiskup Jan do Olomouce a že jeví velký zájem
nejen o naši práci, ale i o celé poutní místo Svatý Hostýn.
n Lubomír Vývoda

DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2017
16. 1. – 16. 2. Ignaciánské exercicie (měsíční), P. Richard Greisiger, SJ
7. – 11. 2. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Poznat hloubku
vlastního hříchu a Božího milosrdenství
17. – 22. 2. Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger, SJ
4. – 8. 4. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Poznat, milovat
a následovat Ježíše Krista
21. – 23. 4. Duchovní obnova, vede biskup Mons. Pavel Posád
28. – 30. 4. Víkendová duchovní obnova pro seniory, vede P. Stanislav Peroutka, SJ
28. 5. – 2. 6. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východ‑
ního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení
22.  – 26. 8. Duchovní obnova pro mladé (15–40 let) s P. Jiřím Pleskačem, knězem
katolické církve východního obřadu
26. – 29. 8. Duchovní obnova, vede biskup Mons. Pavel Posád
5. – 9. 9. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Pociťovat zranění
srdce s Ježíšem mučeným a trpícím
22. 9. – 24. 9. Víkendová duchovní obnova pro seniory, vede P. Stanislav Peroutka, SJ
27.  – 29. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východ‑
ního obřadu, o mši svaté
12. – 17. 11. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východ‑
ního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení
Přihlášky podávejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61
Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693–4, www.hostyn.cz, e‑mail:matice@hostyn.cz
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13

OBRAZY SVATÉHO HOSTÝNA V HUDBĚ
Mariánská tradice Svatého Hostýna je zdobena mnoha projevy lidského ducha. Celá
historie poutního místa je provázena uměleckými výtvory velebícími Pannu Marii a její‑
ho Syna. Jak se zdá, převládají však spíše díla architektonická a výtvarná. Hudba jako by
stála na pokraji tohoto snažení. Je však toto tvrzení správné, není to spíše dojem vyvolaný
jistou pomíjivostí hudebního projevu?
Na tuto otázku se snažila odpovědět svojí absolventskou prací Tereza Hlavizňová
v roce 2008 v závěru svých studií na ostravské Janáčkově konzervatoři a gymnáziu.
Tereza Hlavizňová pochází z Bystřice pod Hostýnem. Její otec Mgr. Petr Hlavizňa, bystřický
varhaník a ředitel ZUŠ, vytvořil v rodině inspirativní hudební klima. Nelze se proto divit,
že dcera Tereza doplnila svá studia hry na flétnu též teoretickou prací, jíž zdokumentovala
stopy svatohostýnské mariánské tradice v hudební literatuře. Pod vedením PhDr. Jiřího
Kocura vznikla práce s názvem „Svatý Hostýn v hudbě“. Jak sama v předmluvě k této
práci poznamenává, byla od tématu zrazována i věhlasnými kapacitami v oboru. Přesto
se do jeho zpracování odhodlaně pustila a na konci práce shromáždila soubor hudební
literatury s námětem Svatého Hostýna.
Zaměřila se na výskyt svatohostýnské tématiky jak v lidové, tak i umělé tvorbě.
V oddílu věnovaném lidové slovesnosti konstatuje výskyt písní pouze ve čtyřech sbírkách.
Nejstarším sběratelem, v jehož sbírkách se Svatý Hostýn objevuje, je nejslavnější sběratel
moravských lidových písní P. František Sušil (1804–1868). Ani on však nenašel ve svých
zaznamenaných písních, jichž bylo celkem 2 361, více než čtyři písně se svatohostýnskou
tématikou. Podobně je na tom i další významný moravský sběratel František Bartoš
(1837–1906). Na díla těchto dvou velikánů moravské hudební folkloristiky navázal Jan
Nepomuk Polášek (1873–1956), který se výrazně zaměřil na Valašsko. Také on cituje
pouze jednu píseň „Pod kopcem Hostýnem“. Zatím posledním sběratelem, který cituje
písně, v nichž nalezneme odkaz na Svatý Hostýn, je současný olomoucký hudební vědec
a pedagog prof. Pavel Klapil v Záhorských písničkách.
Je otázkou, proč se ani v tak silně religiózní oblasti nenašlo více svatohostýnských re‑
flexí v lidové hudební tvorbě. Na její zodpovězení neměla Tereza Hlavizňová čas, prostor
a chybělo i potřebné badatelské zázemí.
Druhou hudební oblastí, v níž se téma Svatého Hostýna objevuje, je oblast hudby
umělé. Zde již Tereza Hlavizňová uvádí více autorů skladeb se svatohostýnskou témati‑
kou. Vyvstává zde však problém žánrové rozmanitosti. Jedná se totiž většinou o písňovou
tvorbu, kde se text i melodie pohybují na pomezí lidové tvorby nebo jejich odrazu. Možno
je však také konstatovat, že se některé písně dostaly zařazením do zpěvníků do všeobec‑
ného povědomí a časem zlidověly, byť své autory mají. To je příklad písně autorů P. Pavla
Křížkovského (1820–1885) a P. J. N. Soukopa „Usedla si holubice čistá“, ale i některých
dalších. Patří mezi ně některé písně Vojtěcha Říhovského (1871–1950), především pí‑
seň „Světlo víry září“ s textem Vladimíra Hornofa byla vložena do Boží cesty, zpěvníku
14
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olomoucké arcidiecéze, avšak nedostala se tak silně do povědomí lidu jako píseň Kříž‑
kovského. K 25. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské složil V. Říhov‑
ský Jubilejní hymnu, rovněž na slova V. Hornofa. Dalším z autorů písní byl Jan Sládek
(1898–1983), dlouholetý bystřický regenschori. Vedle sbírky „Hostýnské podhůří zpívá“
se k Hostýnu vztahují dvě úzce zaměřené skladby Padlým vojínům – k 20. výročí odhalení
pomníku padlých v první světové válce na Svatém Hostýně. V době německé okupace
vznikla jeho „Modlitba k Panně Marii“.
Z hudby umělé zaznamenáváme také několik titulů, které přímo ve svém názvu zdů‑
razňují Svatý Hostýn jako inspirační zdroj. Téměř již zapomenutý skladatel a pedagog
Hynek Vojáček (1825–1916) působil přes 60 let v Rusku, s domovem však udržoval čilé
styky a byl, především na Moravě, považován za národního skladatele. Ve 40. letech
19. století napsal „Hostýnské písně“, převážně na texty Vincence Furcha. Brněnský var‑
haník Stanislav Kostka Vrbka (1932) složil v roce 2005 dvě skladby pro varhany – „Hos‑
týnské postludium“ a „Slavnostní pochod“.
Ve stejném roce se narodil František Tkadlčík, který působil jako učitel a později ředi‑
tel ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem. K Svatému Hostýnu se váží dvě jeho fanfáry. Fanfára
č. 29 B je zapsaná poslechová verze fanfáry vážící se k návštěvě císaře Františka Josefa I.
v roce 1897, kdy císař navštívil Svatý Hostýn. Střední díl Bystřické fanfáry č. 81 podle
autora vystihuje poetiku Hostýna.
Tereza Hlavizňová v závěru své práce zaznamenává i tzv. písně frivolní. Jako jejich
příklad uvádí „Bystřické písničky“. Texty F. X. Sedláře zhudebnil Tomáš Pejchl. Písně
vznikly v první polovině minulého století. Texty písní mají vzbudit dojem lidové písně.
K hostýnské poutní tradici však nemají vztah a Svatý Hostýn spíše slouží k lokalizaci
jejich původu.
Práce Terezy Hlavizňové je v mnohém objevná. Shromažďuje dosud registrovaná
hudební díla vztahující se k Svatému Hostýnu, nedělá si však patent na úplnost. Cenná
je příloha práce, která obsahuje notové materiály děl v práci citovaných. Autorka shro‑
máždila rovněž podobizny většiny uváděných autorů a doplnila práci poměrně obsáhlým
seznamem studijních pramenů.		
n Pavel Malének

Z VAŠICH DOPISŮ
Vážení, chtěla bych Vám moc poděkovat za Vaše služby zvláště pro nás nemohoucí.
Již téměř rok nevycházím z domu, ale díky Vám mohu být na mém milovaném Hostýně
kdykoliv. Děkuji všem kněžím a zvláště otcům baziliky za každodenní mše svaté s nád‑
henýrni homiliemi, které si občas zopakuji ze záznamu. Velmi si vážím možnosti, kterou
jako věřící, díky Bohu, máme. Je to doslova zázrak proti době minulé.
S díky a pozdravem Vám všem		
n Drahomíra Paduchová
Třinec
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ZÁŘÍ 2016
4. 9. • Pouť členů Matice svatohostýnské
s arcibiskupem Janem Graubnerem
6. 9. • Farní pouť z Dolního Němčí (124 poutníků) ke Svaté bráně
8. 9. • Pouť seniorů z Uherského Brodu
9. 9. • Farní pouť z Kojetína, Křenovic
a Měrovic na Hané
10. 9. • Pouť z farností Štěpánov, Hnojice
a Moravská Huzová
13. 9. • Farní pouť ze Slušovic, Březové, Hrobic a Veselé a Neubuzi • pouť členů Klubu
nedoslýchavých z Uherského Brodu • pouť
z farností Březolupy a Bílovice
17. 9. • Pouť sekulárních františkánů z celé České republiky • pouť Charity Frýdek-Místek
19. 9. • Pouť farníků z Břestu a Kyselovic
20. 9. • Čtyři autobusy poutníků z Olomouce
21. 9. • Pouť Charity z Valašského Meziříčí •
pouť zaměstnanců Charity z Holešova
24. 9. • Farní pouť z Uničova • poutníci z Ptení,
Stinavy a Stražiska
27. 9. • Pouť z Prusenovic
29. 9. • Autobus poutníků z Vnorov
ŘÍJEN 2016
1. 10. • Poutníci z Blažovic a Tvarožné • autobus
poutníků ze slovenské farnosti Dechtice •
pouť Charity Konice
3. 10. • Pouť seniorů ze Strání
4. 10. • Poutníci z Němčic a Vrchoslavic •
autobus poutníků z Lidečka
16

5. 10. • Padesát poutníků z Ostravy-Poruby •
tři autobusy poutníků z Valašského Meziříčí
6. 10. • Svatý Martin „přijel na bílém koni“ (první
sníh s deštěm) na Svatý Hostýn o měsíc dříve.
7. 10. • Adaptační kurz nových pracovníků Charit
8. 10. • První den dušičkové pouti s olomouckým
arcibiskupem Janem Graubnerem
9. 10. • Druhý den dušičkové pouti s olomouckým pomocným biskupem Josefem Hrdličkou • autobus poutníků z Vlčnova • autobus
poutníků ze Závišic, Rybího a okolí • autobus
poutníků ze Slavičína
10. 10. • Pouť důchodců z Trnavy
15. 10. • Svatohubertská myslivecká pouť s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
17. 10. • Pouť farností Hustopeče nad Bečvou,
Černotín, Špičky a Bělotín
18. 10. • Pouť maminek z Luhačovic a okolí
23. 10. • Setkání rodin z Brna
27. 10. • Zakončení duchovní obnovy pro pastorační asistenty v Charitě
28. 10. • Poutní zájezd z Bratislavy • pěší poutníci z Břestu a okolí
29. 10. • Sloužena řeckokatolická Svatá liturgie
sv. Jana Zlatoústého s chrámovým sborem
z Velkých Bílovic
31. 10. • Poutníci ze Stínavy
LISTOPAD 2016
7. 11. • Setkání děkanů olomoucké arcidiecéze
s arcibiskupem Janem Graubnerem
Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů
na Svatém Hostýně		
(jpa)
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Mše svaté na Svatém Hostýně
V zimním období (od 17. října 2016 do 23. dubna 2017) jsou slouženy mše svaté na Svatém
Hostýně:
ve všední dny: 7.15, 9.15
v sobotu: 7.15, 9.15, 11.15
v neděle: 7.15, 9.15, 11.15, 14.15
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání. Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Uzavření baziliky
V zimním období (od 1. listopadu 2016 do 31. března 2017) 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.

Svatohostýnské muzeum uzavřeno
Muzeum a rozhledna na Svatém Hostýně budou až do konce dubna 2017 uzavřeny pro
individuální návštěvníky. Hromadné návštěvy deseti a více osob je možno dohodnout
alespoň týden předem na telefonním kontaktu Matice svatohostýnské.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme v sobotu 31. prosince 2016.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.15 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod. je
modlitba růžence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH
     14. října 2016
– Stav řešení obnovy stánku u poutního domu č. 1 – připomínky památkářů
– Postup odkupu stánků pro Matici svatohostýnskou
– Změna v řešení bezbariérového přístupu pro vozíčkáře do kaple sv. Josefa
– Výsledek prvního setkání se studenty a pedagogy VUT Brno na Svatém Hostýně – návrh
řešení dalšího rozvoje Svatého Hostýna
– Výpověď nájemce restaurace v poutním domě č. 3 – zadání výběrového řízení pro nového
nájemce od 1. 1. 2017
– Příprava setkání dětí s otcem arcibiskupem na Svatém Hostýně v závěru Svatého roku
milosrdenství
    25. listopadu 2016
– Výběrové řízení nového nájemce restaurace v poutním domě č. 3 n Václav Lednický
zapisovatel MSH
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 4 • 2016

17

ZEMŘEL JEZUITSKÝ BRATR ZE SVATÉHO HOSTÝNA JOSEF MACHŮ
Ve věku 87 let zemřel 13. října 2016 v kroměřížské nemocnici jezuitský řeholní bratr
Josef Machů, dlouholetý člen komunity na Svatém Hostýně.
Josef Machů se narodil 21. června 1929 ve Vysokém Poli v okrese Zlín. Celý aktivní
profesní život pracoval v zemědělství, v letech 1958 až 1989 jako hospodář a traktorista
v ústavu sociální péče ve Víceměřicích.
Dne 12. září 1969 byl jezuitským provinciálem P. Františ‑
kem Šilhanem přijat jako bratr do noviciátu Tovaryšstva Ježí‑
šova a v roce 1973 složil první sliby; vše neveřejně a současně
s civilním zaměstnáním.
Začátkem roku 1990 nastoupil do obnovené jezuitské
komunity na Svatém Hostýně, kde také v roce 1992 složil své
poslední řeholní sliby. Fakticky až do konce života zde neú‑
navně a obětavě pracoval kolem kostela a domu a svou práci
doprovázel vytrvalou modlitbou. Celá generace poutníků znala
jeho úsměv a dobré slovo. V posledních letech se modlitba za církev a za Tovaryšstvo sta‑
la jeho hlavním posláním, které věrně plnil. Kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu bratr
Josef Machů po 26 letech opustil letos v dubnu jezuitskou komunitu na Svatém Hostýně
a odešel na zasloužený odpočinek do kláštera Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži.
Pohřební rozloučení se zesnulým se konalo na Svatém Hostýně 17. října 2016 při mši
svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Sloužil ji spolu s dalšími více než dvaceti kně‑
žími bývalý jezuitský provinciál P. František Hylmar. Poté bylo tělo zesnulého uloženo
na místním lesním hřbitově.		
n Josef Pala

ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ
Božena Němcová, Bzenec, 63 let
Vladimír Kozubík, Slopné, 66 let
Pavla Hažmuková, Brno, 87 let
Anežka Galečková, Malá Vrbka, 92 let
Oldřich Čechák, Bochoř, 84 let
Vojtěch Kojecký, Záhlinice, 86 let
Josef Skýpala, Chvalčov, 92 let
Josef Hrabica, Vlachovice, 63 let
Antonín Pochylý, Boršice, 69 let
Františka Blahová, Vlčnov, 91 let
Ludmila Zahradníková, Příbor, 82 let
Anežka Heviánková, Bochoř, 88 let
Karel Stojan, Horní Moštěnice, 86 let
Anna Bršlicová, Dolní Němčí, 81 let
Marie Studničková, Vnorovy, 81 let
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Štěpánka Králíková, Jestřabí, 79 let
Helena Křenková, Vsetín, 85 let
Milada Zapletalová, Pravčice, 80 let
Josef Hovadík, Trnava, 71 let
Františka Čevelová, Spytihněv, 80 let
Ludmila Gajdošíková, Uherský Brod, 97 let
Anna Stuchlá, Studénka, 85 let
Blažena Vaculíková, Tučín, 79 let
Stanislav Bubeník, Horní Moštěnice, 86 let
Růžena Jurásková, Ostrožská Nová Ves, 95 let
Oldřich Kalandra, Starý Jičín, 93 let
Václav Palka, Sazovice, 84 let
Kristina Příkazská, Vacenovice, 90 let
Vlastimil Kozubík, Vlachova Lhota, 80 let
Vlasta Jandíková, Vlachovice, 90 let
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 4 • 2016

PLÁNY DUCHOVNÍ SPRÁVY NA ROK 2017
Po dokončení velkých investičních akcí z posledních pěti let, jako byla nová dlažba
v bazilice včetně podlahového vytápění, vybudování nového venkovního podia, nové
zvonové soustavy a dokončení repliky mozaiky Jano Koehlera na 1. zastavení Jurkovičovy
křížové cesty, „se nadechujeme“ k další náročným opravám a restaurátorským pracím.
V prvé řadě je naší prioritou v příštím roce dokončení a osazení repliky, nebo jak se
dnes uvádí, druhého originálu mozaiky na 11. zastavení Jurkovičovy křížové cesty. Tam
je důvod jasný. Akademický sochař Vojtěch Pařík dosáhl 70 let a jeho i naším cílem je,
dokud mu zdraví slouží, nejen dokončení 11. zastavení, ale i 10. zastavení křížové cesty,
což jsou minimálně další tři roky nesmírně náročné umělecké i řemeslné práce, kterou
nikdo kromě něho a jeho manželky není schopen zrealizovat. Dále na 11. zastavení, kte‑
ré je i rozlehlou stavbou, máme v úmyslu restaurovat všechny kamenné prvky a statické
zabezpečení hradeb, jež zastavení lemují.
Dále máme již závazné stanovisko na opravu kaple sv. Jana Sarkandera a Panny Ma‑
rie plačící, a to včetně temperování podlah tak, jak je tomu v bazilice i v kapli sv. Josefa,
a restaurování všech dřevěných prvků. V současné době žádáme o stavební povolení.
Dalším úkolem, jenž nás čeká, je restaurování prostoru za svatostánkem baziliky.
To obsahuje sochy sv. Cyrila a Metoděje, všech umělých mramorů a plastiky tureckého
ležení pod sochou Panny Marie.
Čtvrtou samostatnou kapitolu tvoří zhotovení nových lavic do baziliky. Tam se již
blížíme dohodě s památkáři na jejich vzhledu.
A jako poslední akci máme v úmyslu výměnu elektronického zabezpečovacího zařízení
proti krádežím v bazilice, které má již 20 let a pomalu dosluhuje.
Všechny výše uvedené akce se budeme snažit zahrnout v příštím roce do žádosti
o evropské dotace. Uvidíme, zda se to podaří a jestli se žádostí uspějeme. Pokud ne, tak
budeme pokračovat postupně, jak budou finance stačit, a žádat po menších částkách
dotace buď ze Zlínského kraje, nebo ministerstva kultury.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem poutníkům, dobrodincům a dárcům, protože bez
jejich štědrosti bychom nemohli v takto finančně náročných akcích, které zvelebují náš
milovaný Svatý Hostýn, pokračovat.		
n Petr Janek
technický administrátor na Svatém Hostýně
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