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Dvěma dlouholetým členům výboru Matice svatohostýnské –
Marii Loučkové a Václavu Lednickému – udělil zvláštní ocenění
olomoucký arcibiskup Jan Graubner

MATICE SVATOHOSTÝNSKÁ S NOVÝM VEDENÍM
Poutní sezonu na nejnavštěvovanějším poutním místě u nás zahájila v neděli 7. května 2017 v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Svatém Hostýně slavnostní mše svatá,
kterou sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po jejím skončení se v Jurkovičově sále konala valná hromada Matice svatohostýnské (MSH), která byla volební.
Po třech letech členové MSH zvolili
nové vedení.
Podle prezenčních listin se jí zúčastnilo 264 členů. Do výboru MSH kandidovalo 18 členů, z nichž 10 bylo nových.
V tajné volbě se volilo 10 členů výboru,
olomoucký arcibiskup, který je protektorem Matice svatohostýnské, jmenoval
jako svého zástupce jedenáctým členem
výboru MSH svatohostýnského duchovního správce P. Jiřího Šolce. Kontrolní
komise Matice svatohostýnské byla
zvolena aklamací, protože se do voleb
přihlásili jako kandidáti jen její stávající
Snímek Ivo Buráň
členové, a ti potvrdili do funkce předsedy kontrolní komise Ing. Jindřicha Pokorného z Brna.
Na ustavující schůzi výboru byli ve svých funkcích potvrzeni dosavadní předseda
Mgr. Lubomír Vývoda (1959) z Trnavy u Zlína a místopředseda Ing. Josef Dostál (1964)
z Chvalčova. Zapisovatelem byl zvolen nový člen výboru MUDr. Mořic Jurečka (1965)
z Příboru.
Již podeváté byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské. Dvacet vyznamenaných převzalo z rukou olomouckého arcibiskupa Svatohostýnskou medaili a pamětní
list. 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 173 zasloužilých věřících.
Mimo tato vyznamenání udělil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner zvláštní ocenění – Medaili svatých Cyrila a Metoděje – spolu s děkovným listem Mgr. Marii Loučkové
a Ing. Václavu Lednickému, dlouholetým členům výboru Matice svatohostýnské, kteří
již nekandidovali do nového výboru, za jejich zásluhy při obnově Matice svatohostýnské
a za dlouholetou obětavou činnost pro naše poutní místo.
Poutníci si mohli zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. Svatohostýnský
kalendář 2018 provázejí fotografie 13 autorů, kteří své snímky zaslali na Svatý Hostýn.
Od roku 1990 se do Matice svatohostýnské přihlásilo 12 766 členů, z nichž zemřelo
5926, takže současný počet členů je 6840.
n Josef Pala
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NOVÝ VÝBOR MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ
Ing. Ivo Buráň (1947), Ostrava
Ing. Zbyněk Domanský (1963), Zlín
Ing. Josef Dostál (1964), Chvalčov – místopředseda
PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D. (1963), Mysločovice
PhDr. Josef Juráň (1939), Ratiboř
MUDr. Mořic Jurečka (1965), Příbor – zapisovatel
P. František Král (1962), Vsetín
P. Mgr. Vladimír Kelnar (1961), Praha
P. Ing. Jiří Šolc, SJ (1945), Svatý Hostýn
Josef Tkadlec (1959), Horní Lideč
Mgr. Lubomír Vývoda (1959), Trnava u Zlína – předseda

Jurečka
Domanský
Tkadlec
Buráň
Jančíková
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Kelnar
Juráň
Vývoda

Král

Dostál
Snímek Josef Pala
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HLAVNÍ BODY Z USNESENÍ VALNÉ HROMADY MSH 7. 5. 2017

Valná hromada Matice svatohostýnské schválila
• Změnu stanov, která se týká:
a) úpravy znění kapitoly VIII, bod 3) Stanov Matice svatohostýnské, z. s., týkající se
schopnosti usnášení – místo 100% účasti je stanovena 50% účast a pokud není dodržena,
pak náhradní jednání se koná ve stejný den s časovým posunem a pak počet účastníků
není limitován
b) úpravy znění kapitoly XII, bod 1) Stanov Matice svatohostýnské, z. s., týkající se
funkčního období volených orgánů spolku – místo pětiletého období bylo odsouhlaseno
období tříleté
• Zprávu o hospodaření Matice svatohostýnské za rok 2016 a zaúčtování hospodářského
výsledku za rok 2016, tj. zisk ve výši 1 938 123 Kč, na účet 901 – účet jmění
• Výsledek voleb do výboru a kontrolní komise Matice svatohostýnské

Valná hromada Matice svatohostýnské vzala na vědomí
• Zprávu o činnosti Matice svatohostýnské v uplynulém volebním období přednesenou
předsedou výboru MSH Mgr. Lubomírem Vývodou
• Zprávu kontrolní komise MSH přednesenou jejím předsedou Ing. Jindřichem Pokorným
Usnesení valné hromady MSH bylo schváleno jednomyslně.

Snímek Ivo Buráň

4

LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2 • 2017

SEZNAM VYZNAMENANÝCH ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ MSH
Marie Čevelová, Babice u Uherského Hradiště
Ludmila Filipová, Uničov
Stanislav Habaník, Pitín
Lenka Kadlečková, Slopné
Jaroslav Kozel, Čeladná
Marie Krejčířová, Kyselovice
Marie Kuřimská, Kunovice
Helena Malantová, Přerov
Jana Mikulková, Uherský Ostroh
Zdeňka Mikušová, Vsetín
Marie Müllerová, Nedakonice
Helena Pavelcová, Chvalčov
Marie Rybová, Kvasice
Vlastimil Sláma, Valašské Meziříčí
Marie Šigutová, Frenštát pod Radhoštěm
Marie Šimšíková, Vnorovy
Helena Tylečková, Košatka
Růžena Valešová, Uherské Hradiště – Jarošov
Marcela Zapletálková, Prosenice
Anna Zetíková, Březová u Uherského Brodu
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Snímky Ivo Buráň
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DUCHOVNÍ SLOVO

Poselství z Fatimy pro dnešní dobu (pokračování)
Milí mariánští ctitelé a přátelé Svatého
Hostýna!
V tomto roce si připomínáme 100 roků
od zjevení Panny Marie třem dětem – pasáčkům – ve Fatimě v Portugalsku.
Snažme se hlouběji pochopit poselství
Panny Marie, které je přes tyto děti předáváno i nám do dnešní doby. Měli jsme
odvahu připojit se střelnými modlitbami
k modlitbě anděla?
Prosili jsme o prohloubení úcty k Nejsvětější svátosti a snažili jsme se své kříže
obětovat na smír za rouhání, urážky a lhostejnost hříšníků a prosili jsme Nejsvětější
Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Mariino za obrácení ubohých hříšníků?
Uvěřili jsme, že modlitba růžence je
nejúčinnější silou k uchování pokoje mezi
lidmi a k odvrácení válečných konfliktů?
Modlím se proto růženec denně?
Při druhém zjevení 13. 6. 1917 Panna
Maria znovu povzbuzovala děti k modlitbě
růžence. Jistě je velmi vhodné, když věřící
vytvoří tzv. růžencovou růži, když se domluví 20 lidí a každý se modlí po celý měsíc
jeden, jemu přidělený desátek růžence, a tím
se společně pomodlí celý růženec. Po měsíci
se o jeden desátek posunou.
Během zjevení 13. 7. 1917 Panna Maria
také řekla dětem, že Ježíš chce zavést ve
světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci
a Lucie má přitom Ježíši pomoci. Skrze toto
Neposkvrněné Srdce mají své oběti a kříže
nabídnout jako smír na odčinění vin ubohých hříšníků.
6

Panna Maria povzbudila děti: „Obětujte se za hříšníky a říkejte často, zvláště
když přinášíte nějakou oběť: Ježíši, dělám
to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na
odčinění hříchů proti Mariinu Neposkvrněnému Srdci.“
Při posledních slovech Paní způsobila, že
všichni tři viděli jakoby ohnivé moře, v němž
se ďáblové a duše zmítaly mezi plameny za
bolestného a zoufalého volání a naříkání,
které vzbuzovalo děs a rozechvívalo hrůzou. Když vizionáři vzhlédli k Paní, řekla
jim: „Viděli jste peklo, kam se dostávají duše
ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce
Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“ Jestliže lidé udělají, co
vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude
mír. Válka spěje ke konci. Nepřestanou‑li
však urážet Boha, vypukne za pontifikátu
Pia XI. nová, krutější válka. Až uvidíte noc
ozářenou neznámým světlem, vězte, že to
je velké znamení, kterým Bůh dává najevo,
že potrestá svět za jeho zločiny válkou, hladem, pronásledováním Církve a Svatého
otce.
„Aby se tomu zabránilo, přijdu požádat
o zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému
Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních
sobotách v měsíci.“
O tajemstvích sdělených v tento den měly
děti prozatím mlčet. A Paní dodala: „Když
se budete modlit růženec, opakujte po každém desátku: O můj Ježíši, odpusť nám
naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně
a přiveď do nebe všechny duše, zvláště
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ty, které tvého milosrdenství nejvíce
potřebují.“
V následujícím zjevení vybízela Panna
Maria děti: „Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť
mnoho duší přichází do pekla, protože se
za ně nikdo neobětuje a nemodlí.“
Při posledním zjevení 13. října 1917 pršelo, na Cova da Iria vybídla Lucie lidi, aby
zavřeli deštníky a modlili se růženec. Pak
přišla Naše milá Paní a řekla Lucii: „Chci ti
říci, aby zde postavili k mé úctě kapli. Jsem
Panna Maria, Královna růžence. Dále se
denně modlete růženec. Válka spěje ke konci,
vojáci se brzy vrátí domů.“
Následovala Luciina prosba za nemocné
a hříšníky. Pak rozevřela ruce a nechala je
ozářit paprsky slunce. Zatímco se vznášela,
zazářilo její světlo proti slunci. Poté, co Paní
zmizela v nekonečné dáli oblohy, spatřili vedle slunce sv. Josefa s Ježíškem a Naší milou Paní v bílém šatě s modrým pláštěm.
Sv. Josef žehnal svět a rukou dělal kříž.
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Potom uviděli Pána Ježíše a Pannu Marii
Bolestnou. Pan Ježíš žehnal svět stejným
způsobem jako sv. Josef. A nakonec uviděli Paní jako Pannu Marii Karmelskou.
V té době nastal předpověděný sluneční zázrak. Ustal déšť, roztrhly se mraky
a ukázal se sluneční kotouč, který začal
vířivě kroužit jako ohnivé kolo a metal
všemi směry pruhy světel v barvách žluté, zelené, červené, modré, fialové, které
ozařovaly oblaka, stromy, skály i lidi. Tyto
výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo na
70 000 lidí nejen nad místem zjevení, ale
i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení
slunečního úkazu měli lidé šaty dokonale
suché, jakoby vůbec nepršelo.
Skrze Fatimská zjevení nás Panna Maria
vyzývá k obrácení, pokání a modlitbám za
hříšníky. Snad k tomu může nejvíce přispět, když se otevřeme úctě Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova a budeme o prvních pátcích
přistupovat ke svátosti smíření a k smírnému sv. přijímání. Maria nás povzbuzuje,
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abychom k tomu připojili, v jednotě s jejím
Neposkvrněným Srdcem, v duchu smíru
prožité první soboty v měsíci. Velká přislíbení nás povzbuzují, abychom si vykonali
9 prvních pátků a 9 prvních sobot za sebou
jako novény k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
a k Neposkvrněnému Srdci Mariinu.
Naše nebeská Matka nás ujišťuje: „Mé
Neposkvrněné Srdce zvítězí!“
Co to znamená? Srdce otevřené Bohu,
očištěné kontemplací Boha, je silnější než
pušky a jakékoliv zbraně. Mariino „fiat“,
slovo jejího srdce, změnilo dějiny světa, protože na tento svět přivedlo Spasitele, a díky

tomuto „ano“ se Bůh mohl stát člověkem
v našem prostoru a zůstává tak navždy.
Připojme i my své „ano“ k Boží vůli
v našem životě, aby Neposkvrněné Srdce
Mariino zvítězilo co nejdříve a aby co nejvíce
lidí svou spásou oslavilo Boha. Nebude to
snadná cesta, ale Ježíš nám dodává odvahu,
když nám říká: „Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl
svět.“ (Jan 16,33)
Všem vám vyprošujeme požehnané
prožití tohoto roku pod ochranným pláštěm
Panny Marie.
n P. Jiří Šolc, SJ,
s komunitou jezuitů
na Svatém Hostýně

SOCHA PANNY MARIE FATIMSKÉ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Vážení a milí poutníci svatohostýnští,
srdečně vás zveme na sobotu 30. září 2017 na 10 hod.
na Svatý Hostýn, kdy v rámci putování sochy Panny Marie
Fatimské po katedrálách a poutních místech České republiky budeme moci prožít její přítomnost právě na Svatém
Hostýně, abychom načerpali posilu z jejího duchovního
odkazu celému lidstvu. To učiníme při mši svaté v 10.15
hod., kterou bude sloužit Mons. Josef Nuzík, generální vikář
olomoucký. Po mši svaté bude socha Panny Marie v průvodu
přenesena na venkovní podium k osobní modlitbě a veřejné
úctě (při špatném počasí do kaple sv. Josefa). V 12.40 hod.
bude v průvodu socha Panny Marie opět přenesena do baziliky, kde bude ve 13 hod. mariánská pobožnost zakončená
svátostným požehnáním. V 13.40 hod. bude socha Panny
Marie v průvodu přenesena k autu, které ji odveze do Žarošic.
Využijme tuto pouť k tomu, abychom si skrze Pannu
Marii vyprošovali milost, abychom dorůstali k pravému
obrácení a k ochotě činit pokání a smírné zadostiučinění
za hříchy vlastní i celého světa.
Požehnanou pouť vyprošuje
n P. Jiří Šolc, SJ, s komunitou
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PŘEDSTAVUJÍ SE NOVÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ
Je mi 54 roků a žiji ve Zlíně, s manželkou jsme vychovali pět dětí
a dočkali jsme se již prvních vnoučat. Jsem vystudovaný stavební inženýr v oboru stavebních konstrukcí a dopravních staveb. Pracoval jsem
v projekčním ústavu, ve stavební firmě a 11 let jsem byl zaměstnancem
Arcibiskupství olomouckého jako technický pracovník. Řešil jsem
úkoly při nakládání s nemovitým majetkem, byl jsem správcem klášterní budovy, připravil jsem novostavby několika kostelů a kaplí apod.
Posledních více než 15 let působím jako soudní znalec pro stavebnictví a oceňování nemovitostí, tedy jako samostatně podnikající osoba. Kromě této
profesní dráhy jsem se postupně účastnil různých pastoračních a společenských aktivit.
Za všechny uvádím vedení Centra pro rodinu, zakládání církevní základní školy, činnost
pověřeného akolyty a v posledních letech aktivity v komunální politice – momentálně
jsem zastupitelem Statutárního města Zlín. Kromě individuální podnikatelské činnosti
mám zkušenosti i kolektivní – jsem ve vedení několika firem.
Pokusím se nyní část svých zkušeností předat také ve vedení naší Matice. Před lety
jsem se zde podílel mj. na vyhotovení územní studie nebo plánech na zlepšení dopravní
obslužnosti. To jsou oblasti, kterým bych se zejména chtěl znovu věnovat, tj. otázkám
stavebním, majetkovým, právním, dopravním, koncepčním apod.
n Ing. Zbyněk Domanský
V lednu 2017 mě oslovil článek v Listech svatohostýnských
o kandidatuře do výboru Matice svatohostýnské natolik, že jsem
se rozhodl kandidovat a nabídnout Pánu Bohu a Panně Marii své
dovednosti, schopnosti a vědomosti, kterými jsem byl obdarován,
a tak dá‑li Pán Bůh, postupně vracet všechny darované hřivny prostřednictvím svých bližních.
Jmenuji se Mořic Jurečka a pocházím z mariánského poutního
města Příbor na severovýchodní Moravě. Je mi 52 let, jsem ženatý,
mám dva syny. Civilním povoláním jsem lékař, vystudoval jsem
dětské a všeobecné lékařství, alergologii a klinickou imunologii.
V naší příborské farnosti se spolupodílíme na oživování starobylých duchovních kulturně společenských akcí, jako např. svěcení palem na Květnou neděli nebo živý betlém
o Vánocích. Na Svatém Hostýně již několik let s přáteli organizujeme pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví.
Ve své činnosti bych chtěl naslouchat zkušeným kolegům ve výboru v rámci řešení
stávajících záležitostí a zároveň aktivně vnímat nové podněty členů Matice svatohostýnské a mariánských poutníků všech generací, abychom společnými silami mohli předávat
mariánský odkaz našich předků naší mladé generaci a současně generacím budoucím.
n MUDr. Mořic Jurečka
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
Hospodářský výsledek za rok 2016 činil 1 938 123 Kč. Celkové příjmy činily 10 437 266 Kč,
celkové náklady 8 499 143 Kč. Stav finančních prostředků na začátku roku 2016 byl
4 335 815 Kč, stav finančních prostředků na konci roku 2016 činil 6 960 545 Kč.

Hlavní ukazatelé hospodaření za rok 2016
Elektrická energie.................. 975 455
Listy svatohostýnské............. 153 535
Tržby za služby.....................2 341 723
Ubytování............................3 074 877
Rozhledna............................. 350 070
Parkovné................................ 422 916
Muzeum.................................. 39 699
Prodej zboží........................... 699 011
Členské příspěvky
a dary členů..........................1 843 473
Ostatní dary........................... 434 561
Provozní dotace....................... 57 000
Ostatní výnosy......................... 44 946

Spotřeba materiálu................ 557 685
Spotřeba energie..................1 616 912
Prodej zboží - za nákup......... 500 106
Oprava a udržování............... 501 544
Služby.................................... 585 575
Mzdové náklady.................. 2 467 064
Nájemné nemovitostí............. 420 100
Odpisy.................................1 598 483
Ostatní náklady......................251 674
Celkové náklady................ 8 499 143

Celkové tržby................... 10 437 266
V loňském roce probíhala běžná oprava nemovitostí, pouze větší opravou a malou investicí
bylo pořízení solárních panelů a na ohřev teplé vody pro poutní dům č. 3 včetně pořízení
většího zásobníku na vodu.
Byly opraveny lavice u pódia a opraveny zastavení poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn.
n Dagmar Fojtů
vedoucí hospodářské správy MSH

NOVÁ KONTROLNÍ KOMISE MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ
Marie Kopecká (1946), Tučín
Veronika Krajčová (1982), Březnice
Ing. Anna Martinů (1958), Všemina
Ing. Jindřich Pokorný (1964), Brno, předseda
Ing. Josef Žůrek (1951), Valašská Polanka
10
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Oprava jídelny v poutním domě č. 3 probíhala v lednu a únoru 2017

Snímek Dagmar Fojtů

STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

10. března 2017
–
–
–
–

Prodloužení nájmu restaurace Ovčárna do roku 2023 Pavlu Plhalovi
Vernisáž výstavy prací studentů VUT Brno – organizační zajištění
Výsledek inventarizace majetku Matice svatohostýnské
Příprava valné hromady – změna stanov, příprava besedy s novými kandidáty do výboru, návrh volebního řádu, schválení návrhu členů na vyznamenání

7. dubna 2017
– Schválení dokumentů pro jednání valné hromady
– Odsouhlasení proplacení úprav interiéru restaurace v poutním domě č. 3
– Organizační zajištění pozvání vyznamenaných členů Matice svatohostýnské

7. května 2017
– Ustavující zasedání nového výboru Matice svatohostýnské – volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele		
n Václav Lednický
zapisovatel MSH
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2 • 2017
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KVĚTINA PRO PANNU MARII

Mladí přátelé, přinesete Panně Marii k svátku dárek!
Drazí mladí přátelé, milé děti!
Jak už jsme vás informovali, i letos bychom se s vámi rádi setkali na Svatém Hostýně, a to v sobotu 26. srpna v rámci arcidiecézní pouti rodin.
Matice svatohostýnská i Centrum pro rodinný život v Olomouci vás zvou, abyste připutovali se svými rodiči, babičkami i dědečky, sourozenci nebo i s kamarády. Tentokrát vás
vybízíme, abyste nepřišli s prázdnou. Přineste Panně Marii k svátku dárek. A to květinu
nebo květiny, kvítek nebo kytici, věneček či jiný výtvor.
Květinový dárek sestavte, vytvořte libovolným způsobem. Můžete kvítky natrhat,
upravit a zavázat, ale mnozí z vás máte
fantazii a tak třeba svoje květiny vytvoříte
zajímavou výtvarnou technikou. Kytičku
můžete samozřejmě i sami vypěstovat, anebo aranžovat z přírodních materiálů či přijít
s jiným originálním nápadem.
Dárky nebudou porovnávány, nebudou „soutěžit“. Přineste je jako projev
lásky a vděčnosti naší nebeské Matce.
Vždyť na začátku září slavíme hned dva
mariánské svátky.
Své dárky můžete poslat či přinést
i v předstihu. Zasílejte je poštou na adresu:
Matice svatohostýnská, poutní dům č. 3,
Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod
Hostýnem. A nebo je přineste do recepce
poutního domu č. 3. V den pouti rodin je
předáte na stanovišti Matice svatohostýnské u baziliky.
Nezapomeňte k dárkům připojit své
jméno, věk, adresu a e‑mailový i telefonický
kontakt.
Z vašich výtvorů a dárků uspořádáme
v bazilice výstavku.
Těšíme se na vás i na květiny pro Pannu
Marii.
n Zdeňka Jančíková
12
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BESEDA O SVATÉM HOSTÝNĚ V UNIČOVĚ
Výbor Matice svatohostýnské se snaží poděkovat dlouholetým spolupracovníkům
Matice svatohostýnské za jejich obětavou práci vyznamenáním, která jim při příležitosti
valné hromady uděluje otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. Proto před valnou hromadou
jezdíme osobně zvát tyto spolupracovníky přímo do jejich domovů, abychom jim poskytli
všechny potřebné informace pro toto setkání – předali
osobně pozvánku, povolení
pro výjezd na Svatý Hostýn
osobním autem a podrobné
informace o průběhu aktu
vyznamenání.
Letos pro nás bylo velkým překvapením přijetí
paní Ludmilou Filipovou
z Uničova, která při této
příležitosti zorganizovala
setkání s mariánskými ctiteli na faře v Uničově. Sešli se tam už před naším příjezdem a očekávali nás modlitbou
svatého růžence (měli jsme asi půlhodinové zpoždění). O to ale bylo srdečnější přivítání,
očekávalo nás asi 15 převážně ctitelek Panny Marie, včetně bohatého pohoštění. Brzy
se rozproudila živá diskuze o dění na Svatém Hostýně, snažili jsme se co nejpodrobněji
informovat o tom, co jsme na
Svatém Hostýně od obnovení
Matice svatohostýnské zbudovali a co chystáme v nejbližší
budoucnosti. Potěšil nás zájem
zúčastněných a jejich podpora
Svatého Hostýna jak materiálně,
tak i modlitbami. Po besedě nám
nabídli prohlídku v areálu fary
nově zřízeného muzea sakrálních
předmětů uničovské farnosti
a také prohlídku farního kostela,
kde působil sv. Jan Sarkander (v muzeu jsou k vidění kopie listin, které byly psány jeho
rukou). Doporučujeme všem návštěvníkům Uničova k prohlídce.
Děkujeme paní Ludmile Filipové za zprostředkování tohoto krásného společenství
i za její obětavou práci pro Svatý Hostýn.		
n Marie Loučková, Václav Lednický
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2 • 2017

13

KVĚTINA PRO PANNU MARII
Výbor Matice svatohostýnské
nezasedá jen na Svatém Hostýně,
ale jeho členové několikrát do roka
vyjíždějí za členskou základnou
a navštěvují na pozvání farnosti.
Pověření členové výboru navštívili 19. května 2017 Základní školu
sv. Zdislavy v Kopřivnici. Besedovali s učiteli a žáky této církevní
školy, která spadá pod ostravsko–
opavskou diecézi, na téma „Svatý Hostýn – nejnavštěvovanější
poutní místo v ČR“. Poukázali na
významnou roli Matice svatohostýnské a hovořili také na téma letošní svatohostýnské
akce pro děti „Květina pro Pannu Marii“.		
n Zdeňka Jančíková

NAŠE POZVÁNKY

Pouť pedagogů s P. Mariánem Kuffou
Na letošní 9. pouť pedagogů zveme nejen učitele, vychovatele, ale i rodiče, prarodiče
a všechny, komu není lhostejná výchova mladé generace a uchování víry pro budoucí pokolení.
V sobotu 19. srpna slouží mši svatou v 10.15 hod. na Svatém Hostýně P. Marián Kuffa,
slovenský římskokatolický kněz ze Žakovců, který se věnuje lidem na okraji společnosti.
Po bohoslužbě s ním následuje beseda na téma „Jaké výchovné koncepty nám zaplavují
školy i mnohé rodiny?“

Pozvánka na výstavu
Loni na podzim se uskutečnilo několikadenní setkání studentů fakulty architektury
VUT Brno a jejich profesorů se členy výboru Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně.
Zároveň se v těchto dnech studenti důkladně seznámili s poutním místem i jeho okolím.
Dále proběhly semináře, v nichž studenti po předchozí studijní přípravě analyzovali
minulost i současnost Hostýna z různých úhlů pohledu. Po skončení tohoto workshopu
pracovali studenti několik měsíců na projektech, v nichž pod vedením svých pedagogů
vytvořili své architektonické návrhy a originální vize, jak dále stavebně rozvíjet a zvelebovat toto svaté místo.
Nejzdařilejší výsledky těchto ateliérových prací jsou shrnuty na výstavě v Jurkovičově
sále svatohostýnského muzea a jsou přístupny veřejnosti do 30. září 2017.
n Zdeňka Jančíková
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SARKANDEROVSKÁ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
V sobotu 6. května, v den liturgické památky sv. Jana Sarkandera, doputovalo po 14.
hodině k Vodní kapli na Svatém Hostýně pěší procesí, která vyšlo v 8.30 hod. po mši svaté
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově.
Bylo to jako za starých časů, s baldachýnem a s ostatky světce, část poutníků putovala
v historických krojích a po trase se celé procesí zastavovalo u kapliček po starobylé poutní
trase, po které v minulosti chodil na Svatý Hostýn
taky sv. Jan Sarkander,
který jako holešovský
farář toto místo navštěvoval a jiné k tomu nabádal.
V průběhu poutě se
taky nezapomnělo na
tradiční poutní písně (za
doprovodu hudby) a na
modlitby. Přednost byla
dána polním cestám obklopeným kvetoucími loukami. Počasí přálo a tak byla zvolena
reprezentativní forma poutě za přítomnosti praporů pořádajících spolků a institucí, jel
i koňský povoz k radosti zúčastněných dětí. Byla k dispozici pozvánka a na té byl přehled
časových termínů, kdy pouť do určitého místa dorazí. Trasa byla zvolena přes Dobrotice,
Jankovice, Chomýž, Brusné a Slavkov
k Vodní kapli. Tam se poutníci seřadili
do průvodu a pomalu stoupali po majestátném schodišti k bazilice, kde bylo
na závěr svátostné požehnání.
Pouť bylo možno absolvovat také
na etapy, nebo jen její část. Bylo možné
vyjít společně s procesím z Holešova
a v Jankovicích nasednout na vlak nebo
se přidat v průběhu cesty (např. u kaplí
v jednotlivých obcích).
Co k této pouti dodat? Pouť se obešla bez účastí osob VIP, kteří ji zaštítili,
ale těsně před jejím konáním se omluvili. Organizačně je nutno poděkovat především
Mgr. Zdeňku Krajcarovi z Holešova. Pouť má historické kořeny a má ambici začít tradici
sarkanderovské poutě, která by se mohla stát jednou z významných poutních tras Zlínského kraje a Moravy. Má velký potenciál do budoucna pro prezentaci města, farnosti,
regionu a pořádajících spolků i v rámci tzv. církevní turistiky.
n Ivo Buráň
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2 • 2017
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ÚNOR 2017
11. 2. • Pouť části „jádra farnosti“ Vacenovice
za požehnání rodin
BŘEZEN 2017
3. 3. • Zahájení duchovní obnovy Modlitby otců
8. 3. • Duchovní obnova pastoračních asistentů
a Center pro rodinu olomoucké arcidiecéze
DUBEN 2017
1. 4. • Železný poutník – pouť 450 poutníků
ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý
Hostýn
2. 4. • Duchovní obnova farnosti Olomouc
‑Hejčín
8. 4. • Pouť farnosti Odry • poděkování za jmeno
vání nového pomocného biskupa ostravsko
‑opavské diecéze Mons. Martina Davida
17. 4. • Duchovní pobyt farníků z týnské far
nosti v Praze

21. – 23. 4. • Rekolekce s českobudějovickým
světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem
30. 4. • Desátá pouť bohoslovců kněžského
semináře v Olomouci za nová duchovní po
volání • pěší pouť farníků z Březnice u Zlína
KVĚTEN 2017
1. 5. • Prvomájová pouť rodin • stovka poutníků
z Vysočiny
7. 5. • Valná hromada Matice svatohostýnské
(s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem)
8. 5. • Autobus poutníků ze Spytihněvi • poutníci
z Veřovic • poutníci z Moravské Ostravy •
poutníci z Prušánek • poutníci z Moravské
Nové Vsi • pěší pouť děkanátu Přerov
14. 5. • Pouť farnosti Ludslavice
16. 5. • Autobus poutníků z Mutěnic • autobus
poutníků ze Starého Města u Uherského
Hradiště

Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně			

Železný poutník, 1. dubna 2017
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Hasičská pouť, 29. dubna 2017
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
22. – 26. 8.

Duchovní obnova pro mladé (15 až 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. – 24. 9. Víkendová duchovní obnova pro seniory, vede P. Stanislav Peroutka, SJ
13. – 15. 10. Duchovní cvičení pro mladé (16 až 25 let), vede P. Miroslav Herold, SJ;
téma: Ví Bůh, co si mám se sebou počít?
27. – 29. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu; téma: O mši svaté
12. – 17. 11. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu; téma: Vnitřní uzdravení
24. – 26. 11. Duchovní obnova pro hasiče a pro členy Matice svatohostýnské, vede
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký (první skupina)
1. – 3. 12. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, vede Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký (druhá skupina)
5. – 9. 12. Ignaciánské exercicie, vede P. Josef Čunek, SJ
12. – 16. 12. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Pociťovat velikou
radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce
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

Snímek Leoš Hrdlička
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ZEMŘEL OBĚTAVÝ ČLEN VÝBORU MSH
Při vstupu do svatohostýnské baziliky pravým bočním vchodem jste si možná všimli
hned za dveřmi vedle bočního oltáře asi 1 m vysoké pokladničky s nápisem „Matice svatohostýnská“. Možná do ní i pravidelně při návštěvě Svatého Hostýna
přispíváte od roku 1996. Jejím autorem, výrobcem a dárcem je pan
Miloslav Hlavička ze Želechovic, kterého Pán povolal po dlouhé těžké
nemoci na věčnost 4. června 2017 ve věku nedožitých 79 let. Pohřební
obřady za zesnulého se konaly v kostele sv. Petra a Pavla v Želechovicích
nad Dřevnicí 9. června 2017.
Pan Hlavička ochotně přijal v roce 1996 výzvu pracovat v novém
výboru Matice svatohostýnské a iniciativně se zapojil do údržbářských prací na Svatém
Hostýně. Svou odborností strojního zámečníka vykonal na Svatém Hostýně celou řadu úprav a oprav bez jakéhokoliv nároku na
odměnu. Jeho životním snem bylo obnovit na Svatém Hostýně
světelný kříž, který byl zničen za nevyjasněných okolností v roce
1947 či 1948 (viz Listy svatohostýnské č. 4/1998). V posledních
letech svého života usilovně připravoval technickou dokumentaci
pro obnovu tohoto kříže, ale jeho realizace se nedožil.
Jako člen výboru Matice svatohostýnské v letech 1996 až
1999 se aktivně podílel na každé akci při zvelebování našeho
poutního místa. Od roku 1999 pracoval jako důvěrník MSH
v Želechovicích nad Dřevnicí, pravidelně se zúčastňoval všech
setkání důvěrníků i valných hromad.
S vděčností vzpomínáme.		
n Václav Lednický

TRADIČNÍ HASIČSKÁ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Ani chladné počasí neodradilo v sobotu 29. dubna tisíce hasičů a dalších poutníků z
účasti na XXIV. mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně. Setkali se zde hasiči
České republiky se svými kolegy ze Slovenska, Chorvatska, Rakouska a Polska. Průvodu velel již tradičně Ing. Vladimír Hanák ze Zlína. Poutníkům hrála hudba z Provodova.
Účastníky poutě přivítal PhDr. Josef Juráň a představil otci arcibiskupovi zástupce hasičského vedení. Krátce vystoupili se zdravicemi starosta SH ČSM Ing. Karel Richter, poslanec Parlamentu ČR Ing. Váňa a hejtman Zlínského kraje senátor Jiří Čunek. Přítomen
byl také starosta hasičů Pražského hradu plk. Radek Stránský a ředitel HZS Zlínského
kraje Ing. plk. Rušár.
Hasičské pouti se zúčastnílo107 hasičských sborů se svými prapory v počtu 91. Mši
svatou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Požehnal zde nové hasičské
prapory a další předměty.		
n Josef Juráň
18
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BOHOSLUŽBY NA SVATÉM HOSTÝNĚ
V letním období (do 15. října 2017) jsou slouženy mše svaté:
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, 15.15
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V letním období je každou první sobotu v měsíci ve 14 hod. u Vodní kaple (pod hlavním
schodištěm) Mariánské večeřadlo. Každou sobotu a každý první pátek v měsíci je v kapli
sv. Josefa adorace Nejsvětější Svátosti oltářní (od 10.30 do 12.45 hod.).

ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ
Božena Michalíková, Lípa, 86 let
František Cigánek, Přerov, 87 let
Ludvík Cmol, Dolní Němčí, 81 let
Vlastimila Dubská, Kyjov, 73 let
Marta Šťastná, Kyjov, 84 let
Antonín Grabec, Vnorovy, 63 let
Miloslav Baďura, Majetín, 86 let
František Hořák, Bylnice, 84 let
Karel Štrbík, Uničov, 84 let
Ludmila Mrkvová, Tichá, 85 let
Františka Ševčíková, Březová, 85 let
Božena Bouchalová, Majetín, 90 let
Anna Baďurová, Vnorovy, 85 let
Jarmila Matušinová, Brno
Bohumila Buchtová, Žákovice, 87 let
Marie Zemková, Vlčnov, 85 let
Emilie Burešová, Staré Město, 89 let
Anna Studeníková, Šanov, 79 let
Ludmila Gelnarová, Studénka, 77 let
Emilie Ševčíková, Šanov, 92 let

Božena Hloušková, Prostějov, 80 let
Ludmila Lukášíková, Pašovice, 83 let
Marcela Kalousková, Stará Ves nad Ondřejnicí, 73 let
Antonín Kašpárek, Domaželice, 82 let
Květoslava Topičová, Spytihněv, 77 let
Anna Zajíčková, Uherský Ostroh, 69 let
Marie Trubačíková, Staré Město, 80 let
Helena Němcová, Ostrava–Poruba, 86 let
Anna Malurková, Ostrava–Poruba, 84 let
Ludmila Hrašáková, Nivnice, 91 let
Vlasta Dorazilová, Starý Jičín, 88 let
Gustava Kupková, Těškovice, 88 let
Jindřich Malčík, Podkopná Lhota, 75 let
Miloslav Hlavička, Želechovice nad Dřevnicí, 78 let
Božena Kodrlová, Uherské Hradiště-Sady, 84 let
Marie Martinková, Horní Moštěnice, 81 let
Antonie Žáčková, Velké Meziříčí, 80 let
Růžena Máchová, Stará Ves nad Ondřejnicí, 88 let
Jarmila Vymětalíková, Opatovice, 91 let
Marie Janáčová, Želechovice nad Dřevnicí, 93 let
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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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