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SETKÁNÍ U PROTEKTORA MSH V OLOMOUCI
Zástupci výboru Matice svatohostýnské se 22. listopadu setkali s otcem arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem na olomouckém arcibiskupství. V příjemném prostředí
arcibiskupského paláce
společně diskutovali
o stávajících i budoucích aktivitách nového
výboru. Otec arcibiskup poděkoval členům
výboru, popřál hodně
štěstí a energie v jejich
činnosti a nakonec požehnal společné práci
při zvelebování našeho
mariánského poutního
místa.
Snímek Ivo Buráň
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n Mořic Jurečka
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DUCHOVNÍ SLOVO

Advent – čas ke ztišení a otevření našeho nitra Bohu
Milí mariánští ctitelé a přátelé poutního
místa na Svatém Hostýně!
Začátkem doby adventní jsme vstoupili
do nového liturgického roku a liturgické
texty adventní doby nám budou pomáhat,
abychom hlouběji pochopili Boží plán záchrany padlého lidstva, abychom se učili ve
všem dění i v Božím slově hledat a nacházet
Boží lásku, jež hledá cesty, jak nás zachránit
z bídy, do které jsme se sami svým vzdorem
a neposlušností, to je hříchem, uvrhli.
Prvních čtrnáct dní adventu nás bude
provázet a povzbuzovat prorok Izaiáš, který
ujišťuje Izrael o Boží věrnosti a o naplnění
Božích příslibů, když lid zůstane věrný
smlouvě. Upevňuje jejich víru v příchod slíbeného Mesiáše a přislibuje, že skrze Něho
dostane Izrael dary moudrosti, rozumu,
rady, síly, poznání, pravé zbožnosti a bázně
před Hospodinem, ale také přislibuje, že
všichni budou souzeni podle spravedlnosti a práva, nikoli podle doslechu a zdání.
Proto násilníci a bezbožníci budou usmrceni, avšak chudí a ubozí budou Bohem
ochráněni a pozvednuti. Také přislibuje
svému národu, když zůstane věrný, že jej
ochrání před nepřáteli a dopřeje mu život
v míru a pokoji. Naznačuje také, že náš život nesměřuje k smrti, jako definitivnímu
konci, ale směřuje k plnosti života ve štěstí
a vzájemné lásce, protože skrze Mesiáše
zničí Bůh smrt navždy a uvede nás do pravé
svobody, do radosti a jásotu ze spásy. Mnoha
obrazy se prorok snaží nám přiblížit velikost
a úžasnost Božího plánu s člověkem. Nabízí
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se nám duchovní uzdravení skrze odpuštění hříchů a nesmírné pozvednutí do Boží
blízkosti skrze dílo vykoupení, které nám
Mesiáš přinese. Ale tato nabídka se bude
týkat pouze těch, kdo se vírou, poslušností
a láskou k Bohu i bližním otevřou tomuto
obdarování.
My máme tu velkou výhodu, že žijeme
v době, kdy se všechny přísliby a očekávání
proroků již naplnily. Dílo vykoupení lidstva
je již z Boží strany naplněno, a to mnohem
vyšším a nečekaným způsobem. Mesiáš
není pouze zbožný, moudrý a spravedlivý
král, který povede lid k dodržování smlouvy, jak to očekával Izrael, ale Bůh k nám
poslal svého Syna, jenž z Panny Marie přijal
lidskou přirozenost a stal se jedním z nás.
Stal se plně člověkem ve všem nám podobným kromě hříchu, jak říká sv. Pavel. Bůh
se vtělením druhé Božské osoby nesmírně
přiblížil k nám lidem, mluvil k nám lidskou
řečí, dal nám příklad nejdokonalejšího prožívání a naplnění lidského života a dokonce
pro nás a naši záchranu obětoval svůj život,
a to v hrozné oběti na kříži. Tuto hroznou
lidskou zlobu a nespravedlnost, obsaženou
v našich hříších, Ježíš proměnil v naši záchranu, když se za nás z kříže modlil: „Otče,
odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“
Na příchod tak úžasného a nás tak milujícího a nesmírně milosrdného Mesiáše se
v adventní době připravujeme. Ježíš na tuto
zemi přišel již před dvěma tisíci let a my se
s úctou a pokorou budeme dívat do Betlémských jeslí, budeme se snažit pochopit, proč
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Boží Syn přichází právě v takové chudobě,
pokoře a skrytosti, proč se dává poznat
těm maličkým… Jistě i tím nám ukazuje,
jakých hodnot se máme v tomto světě
držet.
Proč si každý rok připomínáme tuto historickou událost? Protože se má Boží dílo
vykoupení ještě naplnit v našich lidských
srdcích. Bůh do krajnosti respektuje naši
svobodu, kterou nám dal. Proto je naším
úkolem umožnit a dovolit Bohu vstup do
našeho srdce a disponovat se k tomu, aby se
naše nitro stalo Božím chrámem a místem,
kde je Ježíš opravdu Králem. To je úkol, který
stojí v tomto adventu před každým z nás.
Proto snad k nám Bůh přichází jako malé,
bezbranné dítě, abychom se nebáli do svého
srdce přijmout Toho, jenž nás tak nesmírně
převyšuje – avšak je to Ten, který je Láska
v tom nejvlastnějším slova smyslu.
Nechejme se tedy inspirovat nesmírnou

Boží láskou – vždyť ona hledá každého
z nás – a buďme těmi, kteří se necháme
nalézt, kteří dovolíme, aby nás Bůh objal
svou láskou, jako v podobenství otec s láskou objal marnotratného syna. Nebojme
se tedy vrátit domů k Otci skrze svátost
smíření a potom bude náš pohled radostně
a pokojně a s velkou vděčností směřovat
do Betlémskýchjeslí, kde se rozhodujícím
způsobem začal naplňovat předpověděný
příslib naší záchrany. Když se v adventní
době otevřeme Božímu pozvání, potom se
i my s radostí připojíme ke zpěvu andělů
zpívajících slavné GLORIA: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, ve
kterých má Bůh zalíbení.“
Všem vám vyprošujeme požehnané
prožití adventní doby, aby vaše srdce mohla být naplněna pravou vánoční radostí.
n P. Jiří Šolc, SJ
s komunitou

PODĚKOVÁNÍ
Při ukončení výstavky v bazilice „Květina pro Pannu Marii“ jsme si opět uvědomili,
kolik rozmanitých výtvorů děti přinesly. Někde bylo jméno a adresa, jiné práce zůstaly
anonymní. Lidé se u nich zastavovali.
Byly svědectvím, kolik dobrých, ač drobných skutků zbožnosti vzniká tam, kde se
dětem a mladým někdo věnuje: doma, ve školách, zvláště církevních, v různých skupinkách apod. Úcta a vděčnost vyjádřená Bohu a Panně Marii je pozitivní a vnímavé oko
potěší. Můžeme v ní vidět něco zcela jiného, než je např. všeobecné brblání, nespokojenost
a různá kritika, která nás v naší zemi dnes tak často obklopuje.
Díky všem, kdo dávají své síly, um a svůj čas dorůstající generaci. Pochvalu a ocenění
posíláme všem dětem a mladým, kdo se zapojili.
Přijďte i se svými blízkými na Silvestra do blízkosti Svaté rodiny v Živém betlému,
jste srdečně zváni.
Matice svatohostýnská se těší, že i v roce 2018 spolu něco pěkného vytvoříme.
K radosti a oslavě Boží.
Pěkné Vánoce!		
n Zdeňka Jančíková
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PŘEDSTAVUJÍ SE NOVÍ ČLENOVÉ VÝBORU MSH
Svatý Hostýn patří mezi moje nejoblíbenější místa. Být blízko Té,
která je Vítěznou Ochránkyní Moravy, vždy naplňuje něčím nepopsatelným. Každý rok jsem k Ní alespoň jednou pěšky putoval z míst,
kde jsem působil – Kelč, Uherský Brod – Prakšice, Mysločovice,
Milotice či Vsetín. Svatý Hostýn je jakýmsi středem, kde se regiony
Slovácko – Haná – Valašsko nějakým způsobem dotýkají a lid tento
k Ní s důvěrou vzhlíží.
Svatý Jakub píše: „Přibližte se k Bohu a Bůh se přiblíží k vám.“
Můžeme říci podobně: „Přibližte se k Marii a Maria se přiblíží k vám.“
Chtěl bych své schopnosti a zkušenosti dát do služeb Svatého Hostýna a Panny Marie.
Za 30 let kněžské služby jsem poznal, jakých změn došel Svatý Hostýn, kolik dobrých
projektů bylo uvedeno v život, ale možná mnohé dobré ještě čekají na své uskutečnění…
Chci pomoci svou modlitbou i určitou, byť malou zkušeností ze staveb několika kostelů
a především pohledem očima kněze z pastorace.
Přiblížit se k Vítězné Ochránkyni Moravy, aby se Ona mohla přiblížit k nám.
n P. František Král
Ačkoliv jako kněz působím v Praze, mám k Svatému Hostýnu
vztah už od dětství a často sem přicházím i s našimi farníky. Abych se
ale trochu představil. Na kněze jsem byl vysvěcen v roce 1987, mým
prvním působištěm byly Karlovy Vary a okolí. Od roku 1989 působím
v Praze. Po krátké stáži v Rakousku začátkem 90. let jsem několik let
vyučoval na Rakouském gymnáziu. Deset let jsem pracoval v Národním památkovém ústavu v oblasti dokumentování církevních památek
a věnoval se oblasti prevence před krádežemi.
V roce 2001 jsem dostal do správy nejstarší české poutní místo Starou Boleslav. O dva
roky později k tomu přibyla i péče o tamější kapitulu, jejímž jsem se nakonec stal proboštem. Usilovně jsem se snažil, aby toto neprávem zapomenuté místo vstoupilo do širšího
povědomí české církve a po desetiletích záměrné komunistické devastace znovu ožilo.
Podařilo se obnovit Národní svatováclavskou pouť, slavenou dnes pod širým nebem na
Mariánském náměstí v přímém přenosu České televize. Bylo pro mě velkou ctí a neskutečným zážitkem, když jsem každoročně směl k poutním slavnostem přivážet relikvii
lebky svatého Václava. Tomu se, byť v jiném ohledu, daly také přirovnat okamžiky, kdy
jsem mohl v rukách držet památný milostný obraz Matky Boží, zvaný Palladium země
České, před kterým se odehrálo mnoho mimořádných vyslyšení. A potom v roce 2009
přišla úžasná návštěva Svatého otce. Provázení papeže Benedikta XVI. naší nejstarší
papežskou bazilikou, vybudovanou nad místem zavraždění sv. Václava, bylo bezesporu
vrcholem letitého úsilí.
Od roku 2003 působím – a dodávám, že nezaslouženě – u Matky Boží před Týnem, což
je farnost, která dnes zahrnuje čtyři staroměstské kostely. V Metropolitní kapitule u sv. Víta
zastávám úřad kancléře. Současně jsem již od roku 1995 diecézním konzervátorem.
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Velmi si vážím toho, že své síly nyní také mohu dát do služby Svatému Hostýnu.
Léta příležitostně pomáhám místní duchovní správě, v samotné bazilice se nám již leccos
podařilo obnovit, mám radost z instalovaných zvonů. Ve výboru se chci zejména zasadit
o intenzivnější komunikaci duchovní správy s Maticí svatohostýnskou.
Do místního muzea bych rád opatřil předměty svědčící o historii poutního místa, které
by umožnily obměnu stávající expozice. Máte‑li něco takového doma a můžete‑li nám je
nabídnout, vděčně je přijmeme. Své možnosti také vidím při obnově místních památek,
které si to zasluhují.		
n P. Vladimír Kelnar

RELAXAČNĚ DUCHOVNÍ POBYTY NA SVATÉM HOSTÝNĚ
V letních měsících roku 2018 připraví Matice svatohostýnská tři relaxačně duchovní
pobyty, z nichž dva budou určeny pro seniory, kteří nemají problémy s pohybem a chůzí,
a jeden bude určen pro rodiny s dětmi.
Pobyty pro seniory se uskuteční od nedělního večera do pátečního rána, a to v termínech od 10. do 15. června a od 9. do 14. září. Pobyt pro rodiny s dětmi bude od 14. do
21. července (od soboty do soboty).
Denní program zahrne možnost individuální účasti na ranní mši svaté a večer na
modlitbě růžence v bazilice. Snídaně a večeře bude společná formou polopenze. Každý
pobyt bude zahrnovat 3x autobusový zájezd k návštěvě poutních a zajímavých míst v okolí
Svatého Hostýna. Alespoň jeden den bude plně věnován Svatému Hostýnu a jeho nejbližšímu okolí. U pobytu pro rodiny s dětmi se předpokládá celodenní péče rodičů o své děti.
Minimálně 2x večer bude možnost táboráku s opékáním a grilováním, po ostatní večery
bude možnost zábavy ve společenské místnosti a taky noční vycházky. Hudební nástroje
a hudebníci jsou vítáni.
Trasy autobusových zájezdů zahrnou zajímavá místa do 70 km od Svatého Hostýna,
jako např. Luhačovice, Provodov, Pustevny, kaple na Radhošti, lanová centra, skanzen
v Rožnově pod Radhoštěm, Zašová, Štípa a Svatý Kopeček u Olomouce a zdejší ZOO,
lázně Teplice nad Bečvou (zde bude možnost v předstihu objednat lázeňské procedury),
koupaliště na Rusavě a v Osíčku, zahrady v Kroměříži.
Předběžně je možno počítat s těmito náklady na osobu (vícedenní pobyt zahrnuje
ubytování v pokojích s příslušenstvím, polopenzi, 3x dopravu zájezdovým autobusem
a u rodinných pobytů taky 3x balíček na cestu).
Senioři – červen, září, 5 dnů = celkem 2744 Kč
Rodiny (dospělí) – červenec, 7 dnů = celkem 3444 Kč
Rodiny (děti od 5 do 15 let) – červenec, 7 dnů = celkem 2702 Kč
Náklady nezahrnují vstupné do navštívených objektů, případnou další stravu a nápoje.
Zájemci mohou přihlášky na jednotlivé pobyty zasílat od 1. ledna 2018 na e‑mailovou
adresu: matice@hostyn.cz nebo telefonicky na číslo 573 381 693. Dva měsíce před pobytem budou zaslány další informace a pokyny k platbě.
n Ivo Buráň
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BYLA VICHŘICE, ALE STROMY PADALY Z JINÉHO DŮVODU
Poutníci, kteří připutovali na Svatý Hostýn v první polovině listopadu, si zajisté všimli
mnoha pokácených a sprejem označených stromů. Vichřice Herwart, která o víkendu na
konci letošního října zasáhla celou střední Evropu a způsobila v České republice miliardové škody, ale na tomto stavu žádnou vinu tentokrát nenese.
Stromy v areálu Svatého Hostýna jsou všeobecně vysokého stáří, v minulosti téměř
neudržované a mnohé z nich jsou svým vzrůstem nebo zdravotním stavem nebezpečné
nejen pro možnost vzniku materiálních škod, ale zejména mohou způsobit i život ohrožující zranění všem, kdo se v jejich okolí
pohybují. Proto Matice svatohostýnská
již dlouhodobě provádí každoročně prohlídku všech stromů. Tam, kde pomůže
pouze úprava korun, provádíme ořez,
ty nejvíc nebezpečné stromy bývají odstraněny. S výsadbou nových stromů
jsme samozřejmě počítali, a proto výbor
Matice svatohostýnské již dříve rozhodl
o zadání zpracování studie na revitalizaci
Snímky Josef Dostál
zeleně s možností požádání o finanční
dotaci z veřejných prostředků. V roce 2016 byla studie zpracována a schválena. Matice
svatohostýnská následně požádala o dotaci, která nám byla v letošním roce přiznána.
V rámci projektu Revitalizace zeleně na vrchu Svatý Hostýn bude z bezpečnostních důvodů vykáceno celkem 11 listnatých stromů. Dále bude 19 stromů ošetřeno zdravotním
ořezem s cílem udržení jejich dobrého zdravotního stavu
a 11 stromů bude opatřeno 13 vazbami pro svázání korun
a zvýšení stability korun. Nedílnou a nezbytnou součástí
projektu je výsadba nových stromů a keřů. Celkem bude
vysazeno 72 stromů lesních dřevin (jedle, buk, javor,
smrk, jeřáb, lípa a jírovec), 12 stromů ovocných a 59
keřů (převážně růže a kalina).
Dodavatelem prací, spojených s tímto projektem, se
na základě uskutečněného výběrového řízení stala zahradnická firma Horák a synové, Okrasné školky, s. r. o.,
z Bystřice pod Hostýnem. Celkové náklady na akci jsou
včetně DPH ve výši cca 540 tisíc Kč, přičemž 292 tisíc
Kč bude hrazeno z dotací. Práce budou dokončeny nejpozději v jarních měsících roku 2018.
Věříme, že výsadba nových stromů přinese užitek
nejen z pohledu životního prostředí a bezpečnosti současných návštěvníků Svatého Hostýna, ale bude také
přínosem pro zpříjemnění pobytu všem budoucím
poutníkům a významně také přispěje ke zvelebování
našeho poutního místa.
n Josef Dostál
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH
13. října 2017
–
–
–
–
–
–
–
–

Jednání se zástupci památkové péče
Řešení zeleně na Svatém Hostýně (výběrové řízení)
Péče o členy Matice svatohostýnské
Bankomat na Svatém Hostýně
Automat na povolenky k výjezdu
Posílení Wi‑Fi a telefonického signálu
Informace o změnách Územního plánu Chvalčov
Orelský památník a jeho umístění
10. listopadu 2017

–
–
–
–
–
–
–

Jednání se zástupci restaurace v poutním domě č. 3 a restaurace Ovčárna
Jednání s majitelem prodejny devocionálií na Svatém Hostýně
Seznam stavebních akcí na Svatém Hostýně v roce 2018
Aktiv zasloužilých členů Matice svatohostýnské
Herní vybavení pro děti a rodiny s dětmi v areálu Svatého Hostýna
Možnosti propagace nového členství v Matici svatohostýnské
Spolupráce Duchovní správy Svatého Hostýna a Matice svatohostýnské s Centrem pro
rodinný život a Centrem pro mládež olomouckého arcibiskupství
– Duchovní kulturně společenské akce pro rodiny s dětmi, mládež a poutníky (Živý betlém, Novoroční charitativní koncert)		
n Mořic Jurečka
zapisovatel MSH

Živý betlém 2017 a Novoroční charitativní koncert 2018
Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská chtějí prostřednictvím
těchto duchovních kulturně společenských aktivit přispět důstojným způsobem k požehnanému prožití svátků narození našeho Spasitele a pomoci tak k většímu pochopení Boží
lásky, která se tak přiblížila k nám, lidem. Přejeme si, aby se pohled na Svatou rodinu
v Betlémě stal inspirací rodinám s dětmi, mládeži a poutníkům k zimním procházkám na
Svatý Hostýn spojených s účastí na mši svaté a s vánočním nebo novoročním požehnáním.
Dobrovolný příspěvek z Novoročního charitativního koncertu bude věnován na Tříkrálovou sbírku 2018. Všem příchozím i ubytovaným poutníkům a hostům chceme pomoci prožít radostné a požehnané vánoční a novoroční svátky v areálu Svatého Hostýna.
n P. Jiří Šolc, Mořic Jurečka
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 4 • 2017
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PLÁNY DUCHOVNÍ SPRÁVY NA ROK 2018
Jak jste jistě všichni zaregistrovali, tak téměř celou poutní sezonu bylo uzavřeno
XI. zastavení Jurkovičovy a Koehlerovy křížové cesty, které prošlo kompletní rekonstrukcí
spočívající ve statickém zajištění hradeb, odvodnění celé zastavěné plochy, opravy schodiště, restaurování všech kamenných prvků
a hlavně ve výrobě a osazení nové mozaiky
Ukřižování, kterou vytvořil akademický sochař
Vojtěch Pařík s manželkou. Cena všech prací je
zhruba pět milionů korun bez DPH. Na celou
akci jsme zažádali o dotaci z evropských fondů.
Do dnešního dne, ač formálním hodnocením
žádosti jsme prošli úspěšně, nevíme, zda nám
bude dotace přidělena.
To bude mít samozřejmě zásadní dopad na
to, co bude možné udělat v roce 2018. Máme
v plánu rekonstrukce kaplí Panny Marie plačící
a sv. Jana Sarkandera. Jedná se odvětrání základů vnějšího pláště budov, provětrávaných
podlah, temperace obou objektů pomocí podlahového topení a zateplení stropů. V Sarkanderově kapli plánujeme
také restaurování dřevěného obložení, oltáře
a zpovědnic.
Dále nám pomalu dosluhuje v bazilice
osvětlení celého prostoru. Svítidla v presbytáři pomalu dosluhují
a v kopuli je již několik
let provizorní halogen.
Takže se zpracovává
projektová dokumentace na úplně nové osvětleSnímky Petr Janek
ní, dnes již samozřejmě
v LED provedení. Trochu nám „zamrzly“ nové lavice do baziliky z důvodu jejich designu
a hlavně pohodlnosti, pořád se nemůžeme dobrat konečného řešení.
To všechno budeme moci realizovat za předpokladu, že dorazí očekávané čtyři miliony
korun na dotaci. Pokud ne, budeme muset velkou část z toho, co jsem uvedl, odložit na
příští rok, případně delší časový horizont.		
n Petr Janek
technický administrátor na Svatém Hostýně

10

LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 4 • 2017

NOVODOBÁ HISTORIE MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ
Už téměř dva roky připravuje paní Marie Špalková z Horní Moštěnice zpracování
novodobé historie Matice svatohostýnské, tj. od obnovení její činnosti po roce 1990
z iniciativy tehdejšího olomouckého arcibiskupa Mons. Františka Vaňáka a zásluhou
P. Vladimíra Tomečka. Podnět k této práci vzešel od nejstarší členky tehdejšího výboru
Mgr. Marie Loučkové, která byla jednou z prvních členek obnovené Matice svatohostýnské, a velmi ji trápilo, že tato historie není nikde zaznamenána, protože se nezachovaly
ani zápisy ze schůzí vedení obnovené Matice svatohostýnské. Oslovila zmíněnou Marii
Špalkovou, zda by byla ochotná se věnovat sepsání této historie a tato se zápalem se této
náročné práce ujala. Bylo třeba vytvořit tým pamětníků, kteří by jí pomáhali – do práce se zapojili Josef a Helena Pavelcovi, Mgr. Pavel Malének, Olga Kozlová, Ing. Václav
Lednický a samozřejmě Mgr. Marie Loučková. Nejnáročnější bylo zpracování úplných
začátků, pro které byly k dispozici jen vzpomínky zakládajících členů, tj. z období 1990 až
1996. Od roku 1996 už jsou jednak zápisy z jednání výboru Matice svatohostýnské a od
roku 1997 také Listy svatohostýnské. Ze vzpomínek si dělala paní Špalková poznámky,
ty zpracovala do souvislého textu a na následných schůzkách byla fakta upřesňována.
Po odsouhlasení pak paní Špalková ručně přepisuje zpracované období do knihy, která
bude historickým záznamem o činnosti Matice svatohostýnské. Práce celého kolektivu
a hlavně paní Špalkové se pomalu chýlí k zápisu stávajícího období a pak bude kniha
k dispozici k nahlédnutí na Svatém Hostýně.
Následující fotografie zachycuje pracovní skupinu při práci na Svatém Hostýně.
n Václav Lednický

Snímek Václav Lednický
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ZHODNOCENÍ POUTNÍ SEZONY 2017
Zvednu oči od práce, za oknem je vidět, že padají první sněhové vločky letošní zimy
a pokrývají vrchol Svatého Hostýna. Až v této chvíli si každý z nás uvědomí, že se opět blíží
závěr jak církevního, tak kalendářního roku, a je nutno opět, jako každý rok, bilancovat.
Proto bych chtěla napsat alespoň pár řádků o tom, co důležitého se odehrálo během roku
2017 na našem poutním místě.
Začátkem roku probíhala oprava restaurace poutního domu číslo 3 spočívající v kompletní rekonstrukci interiérů jídelny a výdejny. Oprava trvala dva měsíce a v březnu před
zahájením nové poutní sezony byla restaurace opět otevřena.
V polovině března byla podána žádost o dotaci na MŽP s názvem Revitalizace zeleně
na vrchu Svatý Hostýn. Dotace nám byla v září schválena a v listopadu byly zahájeny první práce. Předpokládané dokončení prací je na konci roku, ovšem záleží na počasí, zda
tento termín bude dodržen.
Vzhledem k tomu, že se v letošním roce konaly volby nového výboru, bylo nutné oslovit
členy Matice svatohostýnské, zdali mají zájem pracovat v novém výboru. Byla otištěna
výzva v Listech svatohostýnských a rovněž
členové končícího výboru oslovili potencionální kandidáty, a to zejména ty, kteří by
svými zkušenostmi mohli přispět k rozvoji
Svatého Hostýna.
Bylo přihlášeno celkem 19 kandidátů.
Komise složená z členů starého výboru seznámila jednotlivé kandidáty s problematikou
Matice svatohostýnské a s každým jednotlivě
projednala možnosti, které by mohli z titulu
svého zaměření nebo praxe pro Matici svatohostýnskou zajišťovat, nebo pomáhat při
jejich realizování.
Snímek Dagmar Fojtů
Na valné volební hromadě bylo zvoleno
10 kandidátů do výboru Matice svatohostýnské, z toho bylo pět kandidátů z předešlého
výboru a pět nových. Byla rovněž zvolena nová kontrolní komise.
Z kulturních akcí bych chtěla připomenout zejména dvě. Od května do konce srpna
mohli v Jurkovičově sále návštěvnicí vidět výstavu Biblických příběhů od akademického
malíře Kutry. Na stejném místě proběhla od července do konce srpna výstava studentských prací. Studenti z fakulty architektury VUT Brno zpracovali projekční návrhy svých
představ o tom, jak by si v budoucnu představovali zástavbu vrcholu Svatého Hostýna.
Výstava byla zahájena 24. června vernisáží, na které jednotliví zpracovatelé představili
a zdůvodnili svoje projekční návrhy. Tato výstava byla poměrně hojně navštěvována a reakci
jednotlivých návštěvníků je možné najít v prezentační knize uložené v kanceláři vedoucí
12
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Matice svatohostýnské.
Jako obvykle během roku probíhaly jednotlivé poutě v termínech
poutního kalendáře, dále samostatné poutě farníků z jednotlivých
farností, pěší poutě a také poutě
jednotlivců. Připomenu alespoň –
dle mého názoru – tu nejdůležitější.
K stému výročí zjevení Panny
Marie ve Fatimě byla 30. září na Svatý Hostýn přivezena socha Panny
Marie Fatimské, která byla umístěna na venkovním podiu. Zde probíSnímek Dagmar Mičková
hala celodenní pobožnost věřících
včetně doprovodu hudby. Zejména ta část, kterou prezentoval kněz a tři dětí představující
v dobovém oblečení pasáčky, kterým se zjevovala v roce 1917 Panna Marie, byla přijata
všemi poutníky s nadšením. Mohu bez obav říci, že na této pobožnosti bylo v letošním
roce nejvíce poutníků. Vyjadřuje to skutečnost, v jaké úctě Pannu Marii naši věřící mají.
V měsíci říjnu v odpoledních hodinách byl první den dušičkové pouti v bazilice obohacen
pěveckým koncertem souboru Ondrášek z Nového Jičína. Studenti z několika lidových
škol předvedli pásmo duchovních písní.
Závěrem chci touto cestou poděkovat také všem, kteří pomáhali při úklidu vrcholu
Svatého Hostýna, a to jak brzy na jaře, také teď v podzimním čase. Velké poděkování patří
Základní škole „Pod Dubíčkem“ z Bystřice pod Hostýnem, do práce s úklidem se zapojili
jak děti tak učitelé, dále panu Kadlecovi a panu Klišovi s farníky z Francovy Lhoty, farníkům ze Střelné, Brumova‑Bylnice, Lidečka a Nedašova. Samostatné poděkování patří
P. Vladimíru Kelnarovi, který přivezl své farníky až z Prahy.
n Dagmar Fojtů
vedoucí hospodářské správy MSH

PODZIMNÍ BRIGÁDA FARNÍKŮ Z PRAHY
V předvečer dušičkové pouti přijelo na Svatý Hostýn pracovat několik věřících lidí
různého věku z Prahy pod vedením faráře P. Vladimíra Kelnara. Všechny spojovala chuť
pomoci poutnímu místu. Během dne pak už je bylo možné spatřit v čilém nasazení při
úklidu travnatého okolí hlavních cest v okolí hřbitova a Ovčárny nebo při odstraňování
náletů. Skupina žen se pustila do očisty zarostlého hlavního kříže na místním hřbitůvku,
aby byl opět pro všechny viditelným znamením spásy.
Obnova dlouho poškozené hřbitovní branky z darů poutníků, která se zaskvěla v původní kráse, jen podtrhla nový šat, do něhož se hřbitov oděl k večerní slavnosti. Nechť
tam zesnulí pokojně odpočívají ke dni vzkříšení.
n P. Vladimír Kelnar
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NOVOJIČÍNSKÝ SBOR ONDRÁŠEK VZDAL HOLD MATCE BOŽÍ
Říjnové slunce osvítilo a podzimně pozlatilo Svatý Hostýn během dušičkové pouti
14. a 15. října. Součástí tradičního dušičkového víkendu vzpomínek na naše věrné zemřelé byl duchovní koncert Ondrášku, novojičínského sboru Základní umělecké školy.
Program koncertu duchovně obohatil asi 600 přítomných poutníků. Koncertní i komorní sbor Ondrášek vzdal hold Matce Boží Svatohostýnské. V rámci svých letošních oslav
50. výročí od založení sbor svým zpěvem poděkoval za Boží požehnání a za ochranu Matky
Boží Panny Marie ve své letité činnosti i na svých cestách světem. V závěru svého koncertu Ondrášek poslal hudební pozdrav Matce Boží Fatimské den poté, co jsme si všichni
připomněli výročí 100 let od posledního zjevení Matky Boží ve Fatimě. Přes 80 mladých
účinkujících z věřících i nevěřících rodin bylo inspirováno a ovlivněno atmosférou tohoto
charismatického mariánského poutního místa. Na koncertu měla svou světovou premiéru skladba Psalm 67 od současného brněnského hudebního skladatele Jana Šimíčka.
Rozmanitý duchovní repertoár koncertu z děl klasických i moderních autorů přispěl
nemalou měrou k oslavám mariánských fatimských zjevení na Svatém Hostýně a doufejme, že se stal i důstojným způsobem misijního působení a vlivu na dnešní mládež.
n Mořic Jurečka

A JEŠTĚ JEDNO PODĚKOVÁNÍ
Duchovní správa na Svatém Hostýně vyslovuje velké poděkování brigádníkům
z Buchlovic, Brumova‑Bylnice a Francovy Lhoty, kteří nám pomáhali s kácením, štípáním a ukládáním
dřeva a s podzimním
úklidem listí. Poměrně intenzivní kácení
stromů na Svatém
Hostýně bylo způsobeno jak kůrovcem
u smrků, tak stářím
a pokročilou hnilobou u lip a buků
a riziko pádu stromů
ve velmi frekventovaných místech Svatého Hostýna bylo
vysoké.
Snímek Petr Janek
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PERNÍKOVÝ BETLÉM V BRUMOVĚ‑BYLNICI
Už od pradávna patří k adventu a Vánocům tradice a zvyky, které obohacují tuto výjimečnou dobu. Přivádí nás k uvědomění si podstaty těchto svátků narození Ježíše Krista
a kouzelným způsobem prohlubují jejich prožívání. Malebné městečko Brumov‑Bylnice
je toho důkazem.
Vše se začalo roku 1998, kdy
v předvánočním setkání farního
společenství P. Marek Kurzynski
přišel s novým nápadem – zhotovit
perníkový betlém, který měl být
vystaven v místním kostele sv. Václava. Ani netušil, že se z toho stane
již dvacetiletá tradice.
Do vytváření betlému se tehdy
pustilo sedm žen. Každý rok s potěšením pekly a zdobily na sto kusů
betlémských oveček, spoustu budov a staveb, které můžete znát z okolí města Davidova,
ale i z našich koutů. Z minulých let nemohu opomenout krásný perníkový chrám našeho
poutního místa. Nesmíme také zapomenout na prostředí Ježíškových jeslí, krajiny a samotné rodiny a poutníků klanějících se malému Ježíškovi.
Tyto ženy nestavěly betlém z donucení, ale každoročně vytvářejí tuto krásu s radostí,
pílí a prožívají naplno dobu adventní. Jedna z farnic se podělila o svůj pohled a zážitek: „Při
pečení perníčků prožívám advent – zpívám a modlím se, aby byl Bůh oslaven.“
Je krásné si uvědomit, že veškerý
úklid, pečení, nakupování a shon kolem
Vánoc je i duchovní přípravou. Tento
shon by měl být shonem radostným,
kdy každá materiální příprava umožňuje
propojení s duchovní podstatou tohoto
času, a kdy zpevňujeme cesty k Bohu
a našim bližním.
Až budete projíždět Valašskem, nechte se zavézt vůní perníčků do brumovskéSnímky: www.nasevalassko.info ho kostela. Na Boží Hod vánoční a na
sv. Štěpána můžete tento betlém vidět po celý den. Shlédnout výstavu také můžete každý
další den až do Hromnic půl hodiny před nebo po mši svaté. Pokud jste z větší dálky a vyhovovala by vám jiná doba k prohlídce, stačí zavolat ochotnému panu kostelníkovi Janu
Miklasovi (tel.: 734 328 753) a domluvit se podle vašich potřeb.
n Marie Loučková
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 4 • 2017
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ZÁŘÍ 2017
13. 9. • Tři autobusy poutníků z Charity Valašské Meziříčí
14. 9. • Pouť 230 dětí a jejich učitelů ze ZŠ
sv. Zdislavy z Kopřivnice
15. 9. • Osmdesát poutníků z Kněždubu a Tvarožné Lhoty • 83 poutníků z Uherského
Brodu, Havřic a okolí
16. 9. • 230 poutníků z Bílovic a Březolup •
devadesát poutníků z Trenčína na Slovensku
19. 9. • Dva autobusy poutníků z farnosti Lidečko
21. 9. • Tři autobusy poutníků z farnosti sv. Mořice v Olomouci
23. 9. • Autobus poutníků z Libhoště a Rybí •
autobus poutníků z Letovic
24. 9. • Autobus poutníků z farnosti Hluk
28. 9. • Poutníci z Fryštáku • autobus poutníků
z Dětmarovic
29. 9. • Duchovní obnova rodin z Hustopečí
30. 9. • V roce 100. výročí fatimského zjevení
připutovala na Svatý Hostýn milostná socha
Panny Marie Fatimské (hlavní mši svatou
sloužil nově jmenovaný pomocný biskup
olomoucký Mons. Josef Nuzík) • poutníci
z Vacenovic • poutníci z Uničova • poutníci
z farnosti sv. Mořice v Kroměříži
ŘÍJEN 2017
4. 10. • Tři autobusy poutníků z Valašského
Meziříčí a Lešné
7. 10. • Pouť děkanátů Vizovice a Zlín s emeritním pomocným biskupem olomouckým
16

Mons. Josefem Hrdličkou – pouť farností
Zborovice, Hoštice a Litenčice • poutníci
z farnosti Litovel • pěší pouť z Drahotuš
15. 10. • Svoji první biskupskou mši svatou
sloužil při dušičkové pouti nový pomocný
biskup olomoucký Mons. Antonín Basler •
autobus poutníků ze Štramberku a okolí •
autobus poutníků z Vlčnova
19. 10. • Prezident Arcidiecézní charity Olomouc
Mons. Bohumír Vitásek na pouti pastoračních asistentů olomoucké arcidiecéze
23. až 25. 10. • Zasedání ředitelů Charit olomoucké arcidiecéze
30. 10. • Na Svatý Hostýn „přijel na bílém koni“
svatý Martin a kromě prvního sněhu s sebou
přivezl silný vítr • dva autobusy poutníků
farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky,
Bělotín a Černotín
LISTOPAD 2017
5. 11. • Duchovní obnova trvalých jáhnů a jejich manželek s olomouckým arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem
5. až 7. 11. • Porada děkanů olomoucké arcidiecéze a arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a světícími biskupy Mons. Antonínem
Baslerem a Mons. Josefem Nuzíkem
10. 11. • Pouť ze slovenského Klina na Orave
11. 11. • Poutníci z Karviné
Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů
na Svatém Hostýně
(jpa)
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2018
1. – 4. 2. Duchovní cvičení, vede P. Elias Vella, OFM Conv., téma: Rozlišování
duchů
20. – 24. 3. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Poznat hloubku
vlastního hříchu a Božího milosrdenství
17. – 21. 4. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Poznat, milovat
a následovat Ježíše Krista
13. – 18. 5. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení
18. – 20. 5. Víkendová duchovní obnova pro seniory
31. 7. – 4. 8. Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek, SJ
15. – 18. 8. Duchovní obnova, vede biskup Mons. Pavel Posád
21. – 25. 8. Duchovní obnova pro mladé (15 až 40 let) s P. Jiřím Pleskačem, knězem
katolické církve východního obřadu
4. – 8. 9. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím
21. – 23. 9. Víkendová duchovní obnova pro seniory
25. – 28. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu, o mši svaté
11. – 16. 11. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení
23. – 25. 11. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské a hasiče, vede
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký (I. skupina)
30. – 2. 12. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, vede Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký (II. skupina)
11. – 15. 12. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Pociťovat velikou
radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce

Organizační informace
Matice svatohostýnská je pořadatelem veřejně přístupných duchovních cvičení, do
kterých se může přihlásit každý věřící člověk, který je ochoten se podřídit zavedené tradici těchto cvičení.
Na Svatém Hostýně samozřejmě probíhají i další duchovní cvičení pro uzavřená společenství, do kterých se není možno přihlásit.
V době vrcholné poutní sezony nevypisujeme termíny exercicií s ohledem na velký
počet poutí a poutníků navštěvujících naše poutní místo. Není možno zajistit klidné
prostředí nutné pro průběh duchovních cvičení.
Přihlášky a bližší informace: na recepci v poutním domě č. 3 na Svatém Hostýně
nebo na adrese: Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn č. 115, 768 72 Chvalčov, tel.:
573 381 693, e‑mail: matice@hostyn.cz
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 4 • 2017
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Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (do neděle 22. dubna 2018) jsou slouženy mše svaté:
všední dny: 7.15, 9.15
sobota: 7.15, 9.15, 11.15
neděle: 7.15, 9.15, 11.15, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

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 neděli 31. prosince 2017.
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.

Uzavření baziliky na Svatém Hostýně
V zimním období (do 31. března 2018) 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.

Prosba o spolupráci
Vážení čtenáři, poutníci a členové Matice svatohostýnské,
jmenuji se Dominik Kovář a jsem bohoslovec Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci. Obracím se na vás s prosbou o pomoc při hledání informací k mé diplomové
práci, kterou chci zaměřit na život jezuity P. Jana Chromečka, který byl dlouholetým duchovním správcem na
Svatém Hostýně.
Pokud máte jakékoli informace, vzpomínky, fotografie,
které dokumentují život tohoto kněze, nebo jste ochotni
sepsat i své setkání či příběhy s ním, budu velmi rád.
Všechny informace nebude možné vložit do diplomové
práce, ale v budoucnu by se mohly přidat do knihy, která
by charakterizovala život a osobu P. Jana Chromečka.
Své v zpomínk y můžete zasílat na e ‑ mail:
kovardom@seznam.cz, nebo je poslat na adresu: Dominik
Kovář, Žerotínovo nám. 605/2, 779 00 Olomouc, případně
je předat na recepci poutního domu č. 3 na Svatém Hostýně.
Za jakékoli informace a pomoc vám předem děkuji.
Snímek Josef Pala
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ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ
Marie Chvilíčková, Vlčnov, 85 let
Blažena Kociánová, Soběchleby, 95 let
Václav Zmeškal, Pacetluky, 79 let
Adolf Stojan, Olomouc, 91 let
Ludmila Bochňáková, Ostrava, 82 let
Marie Štětková, Mutěnice, 95 let
František Novosad, Lidečko, 64 let
Marie Kročová, Těšov, 88 let
Anežka Zuzaníková, Držková, 82 let
Rudolfina Šarmanová, Vlčková, 89 let
Jaroslav Kubala, Palkovice, 82 let
Terezie Ingrová, Vacenovice, 86 let
Antonín Kubica, Trnava, 80 let
Anna Koníčková, Lhotka, 77 let
Jarmila Vozárová, Vlčnov, 85 let
Marie Rachůnková, Pašovice, 82 let
Zdenka Švubová, Studénka, 89 let
Josef Sedoník, Lubina, 89 let
Ludmila Huňková, Biskupice, 85 let
Vlastimil Vajďák, Trnava, 40 let
Marie Janíková, Březová, 89 let
Vlasta Brumovská, Brušperk, 93 let
Antonín Hasal, Starý Jičín, 79 let
Marie Kopečná, Zlín, 94 let
Stanislav Folta, Poličná, 87 let
Anna Hradilová, Tovačov, 97 let
Anna Otrubová, Vnorovy, 87 let
P. Alois Drábek, Kroměříž, 92 let

Snímek Leoš Hrdlička

Anežka Grácová, Želechovice nad Dřevnicí,
95 let
Marie Vítková, Ostrožská Nová Ves, 85 let
Františka Daňková, Dolní Němčí, 91 let
Štěpán Vašíček, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 89 let
Marie Hrbáčková, Francova Lhota, 87 let
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