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400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandera
si připomínáme také na Svatém Hostýně

PŘEHLED POUTNÍCH SLAVNOSTÍ V ROCE 2020
NE
PÁ–SO

22. 3.
27. –28. 3.

SO
25. 4.
PÁ
1. 5.
NE
3. 5.
			
			
PÁ
8. 5.
NE
10. 5.
NE
17. 5.
SO
30. 5.
PO
1. 6.
SO
6. 6.
SO
13. 6.
NE
14. 6.
ÚT
16. 6.
PÁ
19. 6.
SO
20. 6.
			
SO
27. 6.
			
ÚT– ST
30. 6.–1. 7.
ČT– SO
2. – 4. 7.
SO
4. 7.
SO
11. 7.
NE
2. 8.
SO
8. 8.
SO
15. 8.
NE
16. 8.
SO
22. 8.
NE
23. 8.
SO
29. 8.
SO
5. 9.
NE
6. 9.
SO
12. 9.
SO–PO
26.–28. 9.
NE
4. 10.
SO
10. 10.
NE
11. 10.
SO
17. 10.
ČT
31. 12.
2

Svatojosefská pouť mužů
Pěší pouť farnosti Louka – Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý
Hostýn
Dvacátá sedmá celostátní pouť hasičů
Patnáctá prvomájová pouť rodin
Valná hromada Matice svatohostýnské
Pouť Klubu křesťanských žen
Třináctá pouť bohoslovců za povolání
Třetí pouť Marys’Meals (proti hladu ve světě)
Osmnáctá pouť podnikatelů
Osmnáctá pouť včelařů
Pouť dobrodinců díla Dona Boska v Havířově
Dvacátá pouť píšících křesťanů
Desátá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
Třetí pouť krojovaných
Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
Pouť členů Apoštolátu modlitby
Sedmá pouť přátel autoveteránů
Šestá pouť schól
Pouť dětí na začátku prázdnin
Jedenáctá pouť zrakově postižených
Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
Pěší pouť Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad
Pouť obce Jankovice
Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
Osmá pouť dechových hudeb
Třetí pouť kuchařů a cukrářů
Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost
Hlavní pouť
Dvanáctá pouť pedagogů
Tradiční orelská pouť
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
Dvacátá osmá muklovská pouť
Pouť členů Matice svatohostýnské
Třicátá františkánská pouť
Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
Růžencová pouť
První den dušičkové pouti
Druhý den dušičkové pouti
Dvacátá druhá svatohubertská myslivecká pouť
Děkovná bohoslužba na konci roku
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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU MSH
Valná hromada Matice svatohostýnské se koná na Svatém Hostýně v neděli 3. května 2020.
Zahájena bude slavnou mši svatou v bazilice v 9.15 hod.
Prezentace členů Matice svatohostýnské od 8 hod., zahájení valné hromady v 10.30 hod.
v Jurkovičově sále. Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná (dle článku VIII.,
odst. 3 Stanov Matice svatohostýnské, z. s.), zveme vás tímto zároveň na náhradní valnou
hromadu konanou v neděli 3. května 2020 v 11 hod. tamtéž.
Program:
• Přivítání, zahájení a vedení jednání
• Modlitba a slovo otce biskupa
• Zpráva o činnosti Matice svatohostýnské a návrh činnosti v roce 2020
• Zpráva o hospodaření Matice svatohostýnské
• Zpráva kontrolní a revizní komise
• Sdělení členů výboru
• Diskuze
• Vyznamenání členů, důvěrníků, osobností
• Usnesení valné hromady Matice svatohostýnské
• Závěrečné požehnání otce biskupa a svatohostýnská píseň
Odpolední program:
13.00 – svátostné požehnání v bazilice
15.15 – mše svatá

POZVÁNKA NA POUŤ MORAVSKÝCH MATIC
Matice svatokopecká zve na 6. pouť moravských Matic, která se bude konat v neděli 24.
května 2020 na Svatém Kopečku u Olomouce.
Program:
10.00 – mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie
11.15 – seznámení s historií poutního místa a pamětihodnostmi kostela
12.00 – společná modlitba Anděl Páně, přesun na oběd
13.00 – přivítání poutníků, oběd pro předem přihlášené členy Matic
14.30 – připomínka 25. výročí návštěvy sv. Jana Pavla II. na Svatém Kopečku a 400. výročí
umučení sv. Jana Sarkandera v Olomouci
15.45 – adorace Nejsvětější Svátosti s uctěním relikviáře sv. Jana Pavla II.
Průběžné informace: www.maticesvatokopecka.cz
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400 LET OD SMRTI SV. JANA SARKANDERA
Svatý Jan Sarkander zůstane pro všechny generace vynikajícím svědkem síly víry,
pravdy a věrnosti, mučedníkem zpovědního
tajemství a pro naše země také vzácným
přímluvcem. Svatý Jan zachránil město
Holešov před nepřátelskými vojsky, když
jim vyšel vstříc s průvodem, v jehož čele

Svatý Jan Sarkander
nesl v monstranci Krista přítomného pod
způsobou chleba. Výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkanderem si letos
připomeneme hned tři. V polovině března
uplyne 400 let od jeho mučednické smrti,
počátkem května 160 let od blahořečení
a v druhé polovině května pak 25 let od
svatořečení papežem Janem Pavlem II. dne
21. 5. 1995 v Olomouci.
Jan Sarkander byl knězem olomoucké
diecéze a zemřel v městské věznici v Olomouci 17. března 1620 na následky kru4

tého mučení útrpným právem. Věznice
byla později přebudována na kapli svatých
mučedníků.
Jan Sarkander se narodil 20. prosince 1576 ve Skočově v Těšínském knížectví
(dnes v Polsku). V roce 1609 byl v Brně vysvěcen na kněze a postupně prošel několik
farností: Opavu, Charváty u Olomouce,
Uničov, Zdounky, Boskovice a nakonec
Holešov. Je to doba třicetileté války a sporů
mezi katolíky a protestanty. Jan Sarkander
po návratu z pouti k Panně Marii Čenstochovské upadl do podezření, že to byl on,
kdo na Moravu pozval polská vojska pustošící především panství evangelických
šlechticů, nebo že o tom alespoň věděl.
Byl zpovědníkem moravského zemského
hejtmana Lobkovice. Právě Holešov byl
Janovou zásluhou před vydrancováním
zachráněn. Ačkoli se mu podařilo včas
uprchnout a skrývat se na tovačovském
zámku, byl nakonec v lesích u Troubek zajat. Na následky trojího mučení tento věrný
a nevinný kněz v Olomouci zemřel.
Protože sv. Jan Sarkander je úzce spojen
svým životem i skutky s Holešovem, těší se
u katolíků tohoto města a okolí velké úctě
a pouť k jeho ostatkům umístěným v holešovském farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie je významnou bohoslužbou v roce.
Šestý květen je podle katolického kalendáře svátkem svatého Jana Sarkandera,
mučedníka, patrona holešovské farnosti,
holešovského faráře.
Z Holešova na Svatý Hostýn se v minulých letech již několikrát konala pěší pouť
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Holešovský farář Jan Sarkander vede poutníky na Hostýn – nástěnný obraz v kapli
sv. Jana Sarkandera na Svatém Hostýně
po historické poutní trase na naše poutní
místo. Je to cesta – podle jezuitského kněze P. Františka Vídenského – po příkladu
sv. Jana Sarkandera, „který jako holešovský farář na toto místo chodil a jiné k tomu
nabádal“. Symbolická účast světce na pouti
je zpřítomněna jeho ostatky, jež jsou neseny
v čele poutního průvodu pod baldachýnem.
Organizátoři poutě v historickém stylu mají
ambici potvrdit tradici Sarkandrovské pouti
jako pouti smíření.
Na Svatém Hostýně je při severním
boku baziliky novobarokní kaple zasvěcená
sv. Janu Sarkanderovi. Oltářní obraz včetně nástěnných maleb přibližuje jeho život.
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1 • 2020

Na stropě je vyobrazena lípa, u jejíhož kořene
stojí sv. Cyril a Metoděj, kteří Slovanům
vštípili strom křesťanství. Na obrazech je
nejprve mladý Jan, jak se v mariánské družině v Olomouci zasvěcuje Panně Marii.
Na druhém obraze už jako holešovský farář vede poutníky na Hostýn. Obraz třetí
zachycuje zpověď šlechtice, kterou Sarkander odmítl vyzradit, a proto byl později
umučen. Poslední obraz je už oslavou Jana
v nebi, na jehož přímluvu jsou uzdravováni
nemocní. V současné době je kaple v rekonstrukci a po jejím dokončení bude přístupná
veřejnosti.
n Ivo Buráň
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SVATÝ HOSTÝN PO LISTOPADU 1989
Na začátky obnovené duchovní správy na Svatém Hostýně v roce 1990 vzpomíná
P. Pavel Zachrla, dnes duchovní správce v Holčovicích, který na našem poutním místě
působil jako první kaplan (od 1. července 1990 do 30. června 1991).
Pojem Matice svatohostýnská byla
pro většinu mladé generace po sametové
revoluci v roce 1989 v tehdejším Československu zcela neznámý. K tomu, aby mohla
obnovit svou činnost, muselo nastat mnoho
změn, které znamenaly pro znovuobnovení
činnosti péče o jedno z nejvýznamnějších
mariánských poutních míst na Moravě – památnou perlu Moravy – Svatý Hostýn. Bylo
důležité ustanovit výbor Matice svatohostýnské v roce 1990. Datum vzniku Matice
svatohostýnské je v obchodním rejstříku
uveden ke dni registrace 1. září 1990.
Od začátku znovuobnovení činnosti
Matice svatohostýnské bylo vnímáno ustanovujícím výborem, že je nutné pokračovat
v tradici péče o tak významné místo, na které
se po dlouhých desetiletích opět vrátila
duchovní správa Tovaryšstva Ježíšova.
Velkou zásluhu na změnách v oblasti obsazení poutního místa po destrukci komunistické totality v roce 1990 měl odvážný
olomoucký arcibiskup ThDr. František
Vaňák, který ustanovujícími dekrety v únoru 1990 obnovil činnost duchovní správy
jezuitských řeholníků, ale také následné
činnosti Matice svatohostýnské. Je třeba si
uvědomit, že arcibiskup František Vaňák
dával potřebné impulzy k celkové reformě
jemu svěřené arcidiecéze.
Představeným jezuitské komunity na
Svatém Hostýně byl v roce 1990 ustanoven
P. Jan Chromeček a rektorem P. Vladimír Tomeček. Do ustanovené komunity tehdejším
provinciálem P. Janem Pavlíkem postupně
přicházeli další jezuitští kněží nebo bratři.
6

Na Svatém Hostýně byl také zřízen jezuitský noviciát, do kterého postupně přibývali
kandidáti, kteří zde procházeli spirituální
formací pod tehdejším představeným komunity a novicmistrem P. Janem Chromečkem.
Hnacím prvkem začínajících reforem na
Svatém Hostýně jak v oblasti organizační,
duchovní, tak i materiální, byli P. Tomeček
a P. Chromeček. Do ustanovujícího výboru

P. Pavel Zachrla
Matice svatohostýnské v počátcích patřili
P. Jan Chromeček, P. Vladimír Tomeček,
P. Pavel Zachrla, Ing. Stanislav Jakubík ze
Spytihněvi, Josef Pavelec z Chvalčova (dle
archivního záznamu o zřízení MSH v roce
1990).
V roce 1990 se vytvářela koncepce obnovy mariánského místa. Bylo důležité začít
novým způsobem pracovat se získanými
prostory budov. Většina zařízení získaných
budov byla v havarijním stavu. Následovaly
stavební úpravy nutné k ubytování řeholníků a noviců na Svatém Hostýně. Do těchto
úprav se zapojili místní duchovní, novici,
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řeholní sestry sv. Kříže, ale také laici, kteří
nabídli své schopnosti v nejrůznějších oborech – zednické práce, instalatérské práce,
tesařské práce (firma ze Spytihněvi, trámy
na krovy zajistil pan Jan Kurzysz z Jablunkova-Písku se spolupracovníky atd.).
Důležitým momentem bylo získání
pozemků a budov, které byly dříve ve vlastnictví nejenom duchovní správy na Svatém
Hostýně, ale i Matice svatohostýnské. Byl
to proces, který v sobě obsahoval jednání
s nejrůznějšími subjekty od Katastrálního
úřadu, Ústavu sociální péče pro děti na
Svatém Hostýně (nyní poutní dům) až po
jednání s Okresním národním úřadem
v Kroměříži a Městským národním výborem
v Bystřici pod Hostýnem. Jedno z největších
napětí bylo právě s Ústavem sociální péče na
Svatém Hostýně. Je třeba připomenout, že
na mnohých politických místech nebyly v té
době provedeny dostatečné personální změny a staré struktury totalitního režimu byly
stále aktivní. V oblasti právní byl v té době
získávání majetku nápomocen JUDr. Milan
Kopřiva ze Zlína.
Vzpomínám si, že klienty Ústavu sociální péče na Svatém Hostýně a ostatní svět
odděloval vysoký drátěný plot s bránou,
pracovníci ÚSP měli zakázáno s místními
duchovními hovořit. Došlo i k tomu, že
byl rozšířen názor, že jezuité chtějí vyhnat
postižené děti z objektů, které dříve byly ve
vlastnictví Matice svatohostýnské. Postupem času došlo k dalším jednáním (plných
napětí), které se pro postižené klienty staly
velmi pozitivními, a to proto, že bude pro ně
výhledově během krátké doby vybudován
nový objekt v Bystřici pod Hostýnem, do
kterého bude ústav kompletně přestěhován.
Velký oříškem v jednání s pozemky
a drobnými stavbami v areálu Svatého Hostýna byla jednání s obchodními provozovaLISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1 • 2020

teli stánků s občerstvením a náboženskými předměty. Tato jednání postupem času
dostávala stále větší konstruktivní řešení.
Jednou z vizí jezuitů, které se podařilo
uskutečnit v devadesátém roce, i když s určitými problémy, byla větrná elektrárna.
Pro zabezpečení stravování poutníků
v restauraci Ovčárna byl v té době také navázán pracovní vztah s Miroslavem Konečným
ze Zlína, který vystudoval hotelovou školu
a měl praktické znalosti v oboru pohostinských služeb.
Velkou pomocí v péči o nemovitosti
a provozním zabezpečením byl jezuitský
řeholní bratr Josef Machů. Byl to nesmírně
dobrý a pracovitý řeholník.
V neposlední řadě bych chtěl vzpomenout na malou komunitu řeholních sester
sv. Kříže, které zde velmi obětavě pracovaly
a pomáhaly zabezpečovat mnohé oblasti
provozu kostela a ostatních objektů a duchovní pomoci kněžím, řeholníkům, novicům a poutníkům.
Na závěr snad jedna z nejdůležitějších
vět, kterou jednou vyslovil rektor baziliky
P. Vladimír Tomeček: „Je třeba osvobodit
majetek z rukou komunistů…“ A to si myslím, že se dlouhodobějším úsilím, které
jezuitům na Svatém Hostýně příliš dobrého
jména v té době nepřidalo, přece jen povedlo. Z těchto upřímných snah dnes Matice
svatohostýnská může čerpat své další vize
do budoucnosti se zaměřením v tak výjimečném „genius loci“, kterým Svatý Hostýn
pro celou českou společnost je. Pokračovat
v tradici novým způsobem v novém tisíciletí
pro příští generace, kterým výjimečné a významné mariánské poutní místo je.
n P. Pavel Zachrla
jednatel Matice svatohostýnské
v roce 1990
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NAŠI JUBILANTI
Začátek letošního roku je ve znamení významných životních výročí čtyř činovníků
Matice svatohostýnské. Na konci ledna oslavil sedmdesátku šéfredaktor Listů svatohostýnských PhDr. Josef Pala, o dva měsíce později – 20. března – vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské Dagmar Fojtů slaví své 60. narozeniny, krátce
po ní přichází 75. narozeniny dlouholetého svatohostýnského duchovního správce
P. Ing. Jiřího Šolce a výročí našich jubilantů završí na začátku dubna 85. narozeniny
jedné z nejznámějších členek Matice svatohostýnské Mgr. Marie Loučkové.
Během existence poutního místa na vrchu Hostýn nebylo nikdy toto místo opuštěno
kromě období, kdy na základě výnosu císaře Josefa II. bylo v roce 1787 poutní místo zrušeno
a obnoveno až v roce 1840. I v dobách nejhlubší totality zde působili kněží, vzpomeňme
např. pana probošta Vojtěcha Krále, nebo dělníky na vinici Boží P. Chudárka či bodrého
Valacha P. Leskovjana.
Před 30 lety narostl počet zdejších kněží díky Tovaryšstvu Ježíšovu, které zde mělo
v 90. letech svůj noviciát. Vzpomínám si na několik desítek mladých mužů nabitých jak
duchovně, tak i fyzicky, kteří likvidovali s motorovou pilou a sekyrou v ruce polomy poblíž
hostýnské svatyně. Ze zde působících kněží vzpomeňme alespoň
P. Tomečka či P. Chromečka a především současného rektora baziliky P. Jiřího Šolce.
Při nedávných exerciciích, které zde probíhaly a které nám
kněžím dával plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, před závěrečnou mší svatou na adresu k P. Šolcovi poznamenal: „Jiří, my
jsme vlastně z rodiny, jacísi bratranci; oba jsme z východních Čech
a oba z Červeného Kostelce.“
Ano, P. Jiří Šolc se právě zde v roce 1945 narodil, v roce 1968
nastoupil tajný noviciát v Tovaryšstvu Ježíšovu a přitom dokončoval studia na strojní fakultě v Liberci. Po několika neúspěšných pokusech o vstup do
kněžského semináře začal studovat tajně a tajně také v roce 1982 přijal jáhenské a kněžské
svěcení. Mezitím již pracoval jako programátor NC strojů v Jablonci nad Nisou. V roce
1990 zde byl jmenován duchovním správcem. V letech 1992 až 1995 působil ve farnosti
Lidečko na Valašsku, kde jsem měl tu čest ho poznat při stavbě kostela svatého Václava,
od jehož vysvěcení loni uplynulo již 25 let. Několik let pak působil v Praze a poté sloužil
ve farnosti Český Těšín. Od září 2005 působí na našem poutním místě, kde se stal superiorem zdejší jezuitské komunity.
Během jeho rektorování se bazilika stala obyvatelnou i v zimních měsících, byly pořízeny nové zvony, stará, ale i nová (Jurkovičova) křížová cesta prošly rozsáhlou rekonstrukcí
a dostaly nový lesk. Nelze opomenout také jeho práci ve výboru Matice svatohostýnské,
jejímž je dlouholetým členem. A v neposlední řadě musím zmínit jeho publikační činnost
a členství v redakční radě v Listů svatohostýnských.
8
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V neděli 22. března P. Jiří Šolc oslaví své 75. narozeniny. Do dalších let pod ochranou
Panny Marie, Vítězné ochránkyně Moravy, kterou tolik ctí a miluje, mu přejeme za celou
velkou rodinu členů Matice svatohostýnské pevné zdraví, Boží požehnání a ochranu především Panny Marie, které zde na tomto poutním místě slouží už celých 15 let.
n P. František Král
farář a děkan ve Vsetíně
a člen výboru Matice svatohostýnské
Naše milá spolusestra, paní učitelka Marie Loučková, oslaví
3. dubna své 85. narozeniny. Před 30 lety stála u zrodu znovuobnovené činnosti Matice svatohostýnské a celou tuto dobu neúnavně,
poctivě a nezištně pro Matici pracovala. Její zásluhy pro rozkvět
našeho poutního místa jsou mimořádné. A to nejen v počátečních
náročných letech ve výboru, také v mravenčí práci při budování
nové členské základny, příkladné spolupráci s důvěrníky, četných
návštěv starších a nemocných členů Matice svatohostýnské, různých
pozitivních podnětů, realizovaných návrhů i oprávněné kritice, toto
všechno je toho dokladem. Dokonce nyní, v čase své hospitalizace v nemocnici, „úřaduje“ – pokud je to možné, ze svého nemocničního lůžka.
Milá Maruško, vzpomínáme na Tebe, přejeme Ti brzké uzdravení a ještě mnoho sil
do nastávajících dnů. Celou dobu jsi neúnavně pracovala bez nároku na odměnu, kéž Tě
Panna Maria Svatohostýnská po zásluze odmění!
n Olga Kozlová
		

za redakční radu Listů svatohostýnských

PODĚKOVÁNÍ ING. VÁCLAVU LEDNICKÉMU
Každé loučení je těžké. I to naše malé redakční. Po 23 letech
obětavé práce v redakční radě Listů svatohostýnských se rozhodl
ten, který stál u zrodu našeho svatohostýnského časopisu, odejít
na odpočinek. Ano, všichni víme, kdo to je – Ing. Václav Lednický,
bývalý dlouholetý předseda Matice svatohostýnské. Je škoda, že
odchází, ale takový je život…
Co pro mne služba mého staršího kolegy v redakční radě znamenala?
Považuji ho za věrohodného svědka křesťanské víry a kolegu,
od kterého se stále mám co učit. Jsem vděčný za každou jeho životní radu, jeho velkou
obětavost a pracovní nasazení pro Svatý Hostýn, pro který stále žije.
n Josef Pala
šéfredaktor Listů svatohostýnských
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1 • 2020
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MÁ PRÁCE JE MOJE POSLÁNÍ
Mezi letošní „kulaté“ svatohostýnské jubilanty patří také Dagmar Fojtů, vedoucí
hospodářské správy na Svatém Hostýně, která zde zodpovědně pracuje již třináctou
sezonu. Tato doba ukazuje, že její volba do této náročné funkce byla správná.
Výbor Matice svatohostýnské si její práce váží a přeje jí do dalších let hodně zdraví
a především ochranu Panny Marie Svatohostýnské.
Při této příležitosti jsme ji požádali o rozhovor.
Kdy jste nastoupila do funkce vedoucí hospodářské správy na Svatém
Hostýně?
O práci na Svatém Hostýně jsem uvažovala již dříve s odkazem na mého oblíbeného
pana faráře Pleváka z farnosti Lidečko, který
mi v době, kdy jsme se z Lidečka stěhovali
do Bystřice pod Hostýnem, popřál hodně
štěstí a ochranu Panny Marie Svatohostýnské. Do funkce vedoucí hospodářské správy
Matice Svatohostýnské jsem se hlásila již
v roce 2002. Tehdejší vedení Matice svatohostýnské dalo přednost jiné kandidátce.
Nicméně lidé míní a Panna Marie Svatohostýnská mění. Od roku 2008 zastávám
místo vedoucí hospodářské správy Matice
svatohostýnské.
Jaké byly podněty, které vás vedly
k projevenému zájmu o práci na Svatém Hostýně?
Jak jsem již zmínila v úvodu, v roce
1983 jsme se s manželem přestěhovali do
Bystřice pod Hostýnem, pro mě do úplně
cizího prostředí a navíc s dvěma malými
dětmi. Mně bylo tehdy 23 let a ve městě
jsem nikoho neznala. Protože jsem jako
malé dítě poměrně často jezdila s rodiči na
Svatý Hostýn, prohloubila se ve mně postupně láska k tomuto místu. Po přestěhování
do Bystřice jsme toto místo navštěvovali
10

skoro každou neděli. Věřím, že také s pomocí
Panny Marie jsme se v cizím prostředí poměrně rychle zadaptovali a já měla pocit,

Snímek Leoš Hrdlička
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že bych tuto pomoc měla nějak „splatit“.
Když se mi ta možnost v roce 2008 naskytla,
neváhala jsem ani chvíli.
Jak vás tato práce naplňuje?
Vždycky jsem byla organizační typ,
a to jak do roku 1993, kdy jsem pracovala
s lidmi v tehdejším podniku Loana Bystřice
pod Hostýnem, tak později jako OSVČ při
práci pro Českou spořitelnu. Práce ve vedoucí funkci na Svatém Hostýně je značně
různorodá a velmi rozsáhlá. Od běžných
organizačních věcí potřebných pro zdárné
fungování provozu, přes věci ekonomické
až po věci technické. Musela jsem se hodně naučit a učím se prakticky stále, neboť
za těch 13 let mohu s plnou odpovědností
říci, že se neustále mění a zpřísňují zákony
a technické normy, které je nutné v rámci
provozu zajišťovat a zejména dodržovat.
Nicméně za sebe mohu říci, že nelze tuto
práci brát pouze jako zaměstnání. Pro moje
pracovní vytížení mi manžel vytýká, že nemám zaměstnání, ale že má práce je moje
poslání.

Jak vidíte další budoucnost Svatého
Hostýna?
Přála bych si zachovat Svatý Hostýn
jako poutní místo, místo pro klid a meditaci. Spousta návštěvníků v dnešním uspěchaném světě hodnotí velmi kladně klid,
který panuje na vrcholu Svatého Hostýna,
a to zejména v odpoledních a podvečerních
hodinách při jejich procházkách kolem křížových cest, Cestě světla…
Bohužel se v poslední době stává Svatý
Hostýn spíše turistickým centrem, a to je podle mého názoru špatně. Komerční stránku
věci ponechejme jiným turistickým místům
naší země a náš Hostýnek – jako nejnavštěvovanější poutní místo, ponechejme modlitbám a meditacím tak, jak si ho pamatuji
já ze svých dětských let…
Závěrem bych chtěla popřát všem poutníkům a návštěvníkům Svatého Hostýn, ať
se jim zde líbí, ať zde najdou duchovní útěchu
a načerpají síly.
n Lubomír Vývoda

Co se vám během těch let podařilo?
O své práci nerada mluvím. Těch zvládnutých úkolů bylo nespočet. Kdo v podobném oboru pracuje, jistě si tu práci dovede
představit. Hodnocení mé práce ponechávám na poutnících, kteří toto místo důvěrně
znají a navštěvují. S radostí mohu říci, že
areál Svatého Hostýna patří mezi nejvíce
navštěvované poutní místo, na němž si
poutníci váží především klidu. Chválí také
pořádek a čistotu, a to nejen v poutních
domech, ale také na celém vrcholu Svatého
Hostýna.
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1 • 2020
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

13. prosince 2019
• Návštěva otce arcibiskupa Jana na výboru a jeho podněty

10. ledna 2020
• Poruchovost větrné elektrárny
• Pronájem prodejního stánku a terasy s altánkem (technologie a vnitřní vybavení),
zadání k výběrovému řízení
• Rekonstrukce vodovodu (výběrové řízení, výběr firem)
• Architektonická konzultace k dětskému hřišti
• Zvýšení ceny povolenky k výjezdu autem (100 Kč)
• Nové informativní materiály 2020
• Dotační programy 2020

14. února 2020
• Hodnocení vybavení pokojů v poutním domě č. 3
• Hydraulizační zařízení větrné elektrárny
• Spolufinancování investičních akcí na Svatém Hostýně
• Návštěva fary v Beňově (muzeum arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana – úvaha)
• Nový vysílač telefonického signálu T-Mobile na Svatém Hostýně
• Rekonstrukce vodovodu po havárii (Smlouva o dílo)
• Oprava střechy na prodejním stánku č. 20
• Příprava podkladů pro valnou hromadu Matice svatohostýnské
n Mořic Jurečka
zapisovatel MSH

Informace pro návštěvníky Svatého Hostýna
Od poloviny měsíce února byl zvýšen poplatek za vjezd do areálu Svatého Hostýna na
100 Kč. Příjmy budou využity na provoz a rozvoj poutního místa. Počet povolenek v automatu zůstává nezměněn, 50 ks povolenek vydává automat do 13 hodin a 50 ks
od 13 hodin.
12
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VÝBOR MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ NA CESTÁCH
Členové výbor Matice svatohostýnské uskutečnili na konci minulého roku poslední
návštěvu ve farnostech. Tentokrát to bylo na sever, do ostravsko-opavské diecéze, do
farnosti Kopřivnice, města známého prvním českým automobilem.
Setkání začalo v pondělí 18. listopadu 2019 mší svatou z památky Posvěcení baziliky
svatých Petra a Pavla v Římě. P. František Král zde připomněl i naši hostýnskou baziliku,
která odvozuje svůj původ právě od bazilik římských.
Pak následovalo setkání v místním Katolickém domě, kde nejdříve pozdravil a přivítal přítomné členy a aktivní příznivce Matice svatohostýnské její předseda MUDr. Mořic
Jurečka. Informoval o současném dění na Svatém Hostýně a také o plánech do budoucnosti. Další člen výboru Ing. Ivo Buráň hovořil o webových stránkách našeho poutního
místa a o připravované knize o Svatém Hostýně. Se současným stavem členské základny seznámil přítomné P. František Král. Představili se zde také noví důvěrníci, manželé
Machů. V současné době má kopřivnická farnost asi 50 členů Matice svatohostýnské
a několik tamějších farníků vyplnilo přihlášku na místě.
Setkání bylo zakončeno mariánskou písní.
n P. František Král

300 LET OD POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE
V roce 2021 oslavíme 300 let od položení základního kamene pro chrám na Svatém Hostýně v takové
podobě, jak jej známe dnes.
V roce 1663 se Svatý Hostýn stal podruhé Moravanům útočištěm proti nepřátelům. Toho roku
Turci plenili Moravu. Stejně jako roku 1241 volal
lid důvěrně k Panně Marii a opět u ní nalezl pomoc
a záchranu. Ve velikých zástupech potom putoval
moravský lid na Hostýn. Brzo se ukázalo, že nestačí ani čtyři posvátné budovy – původní kostelík
a tři kaple. Kromě toho všichni toužili, aby Vítězné Ochraně Moravy na důkaz vděčnosti a úcty byl
vybudován důstojnější stánek. I byl rozebrán dosavadní kostelík a kaple na jeho jižní straně a na
jejich místě byl v roce 1721 položen základní kámen
nového prostorného mariánského chrámu. Postaral
se o to hrabě František Antonín Rottal v letech 1721
až 1747.
n Ivo Buráň
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1 • 2020

Obraz Panny Marie
Svatohostýnské (1723)
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NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Ve spolupráci s grafickým studiem a tiskárnou
Kleinwächter v Místku byly navrženy a vytištěny
nové propagační materiály. Jsou určeny pro širokou
veřejnost, poutníky i turisty a ve zhuštěné podobě seznamují s děním na Svatém Hostýně, s jeho historií
i současností našeho mariánského poutního místa.
V rámci přeshraniční spolupráce jsme pořídili i propagační leták pro poutní místo Turzovka – Korňa
v žilinské diecézi na Slovensku. Ve vydávání dalších
letáků (i cizojazyčných)budeme pokračovat.
• Hlavní leták poutního místa
• Akce na Svatém Hostýně v roce 2020, ceny ubytování
a doprava
• Rozhledna císaře Františka Josefa I.
• Stanovy Matice svatohostýnské a přihláška
• Poutní místo Turzovka – Korňa
Na novém grafickém stylu, který zahrnuje nejen
nové logo, ale i další písemnosti, informační systém
a další objekty na Svatém Hostýně, má největší zásluhu
P. Vladimír Kelnar, člen výboru Matice svatohostýnské.
n Ivo Buráň

CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA V PŘÍHRANIČÍ
Ve Slovanském sále Stojanova gymnázia na Velehradě se 3. prosince 2019 konala závěrečná konference projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské
stezky v moravsko-slovenském příhraničí. V kontextu několika přednášek byl kladen
důraz na duchovní a kulturní dědictví slovanských zemí prostřednictvím realizace Cyrilometodějské stezky napříč Moravou, Slezskem, Slovenskem, Českou republikou, napříč
celou Evropou. Do odpoledního programu byly zařazeny zajímavé interaktivní prezentace zahraničních hostů, odborníků na danou problematiku, z Chorvatska, Maďarska,
Bulharska, Makedonie a ze Slovenské republiky. Příběh duchovní a kulturní identity
slovanských zemí by měl do budoucna propojovat duchovní, kulturní, sociální a přírodní
hodnoty nejen moravsko-slovenského příhraničí, ale celé Evropy.
n Mořic Jurečka
14
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MATICE SVATOHOSTÝNSKÁ NA VELETRHU REGIONTOUR 2020
Zástupci Matice svatohostýnské, P. Vladimír Kelnar a Ing. Ivo Buráň spolu s dalšími
členy, se ve dnech 16. až 19. ledna 2020 opět účastnili Mezinárodního veletrhu turistických
možností v regionech REGIONTOUR 2020 na výstavišti v Brně. Tento veletrh spolu s Mezinárodním veletrhem průmyslu cestovního ruchu GO 2020 je největší národní prezentací turistiky a cestování v České
republice se zaměřením
na jednotlivé regiony. Je
nosným projektem domácího cestovního ruchu
a propagací památek včetně církevních. Jeho nedílnou součástí je atraktivní
doprovodný program pro
širokou veřejnost.
Tradiční start nové
turistické sezony přivítal více než 30 tisíc návštěvníků a zúčastnilo se jej 822 vystavujících firem z 27 zemí.
Letošní premiéru měl také Festival pěti kontinentů a velkým lákadlem byly živé pozvánky
do českých a moravských regionů. Návštěvníkům opět nabídl skvělou příležitost, jak se
seznámit s širokou nabídkou služeb v oblasti cestování a turistiky.
Kromě tuzemských i zahraničních cestovních kanceláří a agentur byly zastoupeny
i jednotlivé kraje, historická či lázeňská města. Za Římskokatolickou církev bylo přítomno Arcibiskupství pražské,
které Matici svatohostýnské velmi vstřícně nabídlo
možnost prezentace ve svém
stánku.
Naším dlouhodobým
cílem je zvýšit zájem široké
veřejnosti o Svatý Hostýn,
vzbudit ho zejména u těch,
kteří ho dosud nenavštívili.
Představit naše poutní mísSnímky Vladimír Kelnar to v jeho působivé podmanivosti a takto podpořit nový fenomén tzv. církevní turistiky. Napomoci tomu měl i únorový
veletrh PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA spojený s Mezinárodním veletrhem cestovního
ruchu HOLIDAY WORLD v prostorách výstaviště v pražských Letňanech, kterého se
také účastníme.		
n P. Vladimír Kelnar
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1 • 2020
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PŘÍSTAVBA STÁNKU S OBČERSTVENÍM
Již několik měsíců poutá pozornost návštěvníků drobná stavba stánku u poutního domu
č. 1 pod bazilikou při vyústění hlavního schodiště. Ve skutečnosti jde jen o přístavbu, která
sice byla zahájena v létě loňského roku, ale první myšlenka na ni se zrodila v matičním
výboru již před bezmála 12 lety. Prvořadým důvodem byla snaha zlepšit kvalitu nabízených služeb přicházejícím poutníkům. Nový stánek by totiž měl kromě kultivovanější
nabídky základního občerstvení v příjemných a zastřešených
prostorách umožnit i případnou konzumaci vlastního jídla
v případě nepříznivého počasí
a neposlední řadě přispět ke
zkulturnění nejbližšího okolí
baziliky. Matice svatohostýnská tak dnes plynule pokračuje
v realizaci záměru schváleného
předchozím výborem.
Návrh projektanta Ing. Jaroslava Pikny z Bystřice pod HosSnímky Vladimír Kelnar
týnem vycházející z historických
reminiscencí byl projednán s majitelem poutního domu i přilehlých pozemků, tj. Arcibiskupstvím olomouckým, kladný souhlas obdržel i od otce arcibiskupa Jana Graubnera,
protektora Matice svatohostýnské.
I přes negativní stanovisko Národního památkového ústavu nakonec stavba získala
všechna potřebná povolení a po výběru dodavatele stavby, kterým se stala firma Jaroslava
Kubíka z Valašských Klobouků, se v červenci 2019 začalo
demolicí starého stánku. Hrubá stavba stánku a dřevěné
konstrukce byly dokončeny v prosinci 2019 s výjimkou
střechy, která čeká na pokrytí měděným plechem, až to
umožní příznivější klimatické podmínky.
Součástí stavby je také kompletní rekonstrukce původní terasy umožňující v příjemném počasí rozšířit celkovou
kapacitu ploch včetně nového altánku. Pod terasou byl
nově upraven sklep využívající svažitého terénu a v něm
vybudováno technické zázemí a instalován kotel pro
vytápění. Práce aktuálně pokračují zejména v interiéru.
Jde o položení dlažeb, dokončení elektroinstalace, nové
obklady a úpravy povrchů, vše nově ve spolupráci s architektonickým Studiem acht, které se podílelo na nedávné rekonstrukci historické budovy Národního muzea
v Praze. Současně probíhá výběr vhodného mobiliáře.
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Přes jisté peripetie, které v nějaké
míře provázejí každou stavbu, směřuje stavba zdárně k cíli. Poděkování
za to náleží mj. Michalu Čapounovi,
který byl investorem pověřen výkonem technického dozoru. Dokončení prací a následná kolaudace jsou
plánovány na konec března 2020.
Výběrové řízení na provozovatele
nového stánku bylo vypsáno začátkem roku s nejzazším termínem
pro podání nabídek do konce února 2020. Pokud vše dobře dopadne a na stavbě nevzniknou neočekávané průtahy, mohl
by stánek uvítat první návštěvníky již v letošním dubnu krátce po Velikonocích.
n P. Vladimír Kelnar

OPRAVY NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Spolupráce duchovní správy a Matice svatohostýnské byla na Svatém Hostýně vždy
k prospěchu věci. Jejím výrazem v poslední době byla i oprava oltáře v kapli sv. Josefa.
Tuto kapli poutníci vnímají spíše jako adorační, protože se zde koná pravidelný výstav
Nejsvětější Svátosti. V jejím čele stojí novogotický oltář pocházející z 80. let 19. století.
Původně byl zhotoven z měkkého dřeva a opatřen lakovou úpravou imitující ušlechtilé
dřevo se zlacenými dekory. V posledních letech však byl již značně sešlý. Během letošního
roku proto oltář prošel nákladnou obnovou, kterou Matice iniciovala a duchovní správa
finančně podpořila: byla zpevněna dřevěná konstrukce mensy, vyměněny dožilé a uhnilé
části, nově dořezány poškozené dekorativní fiály s kraby a obnovena povrchová úprava.
Původní zlacení bylo vyčištěno, retušováno plátkovým zlatem a na chybějících a odřených
místech doplněno. Oltář tak po více než sto letech má před sebou další budoucnost a může
i nadále důstojně sloužit liturgickým účelům.
V závěru loňského roku byl péčí Matice svatohostýnské očištěn a divoké vegetace zbaven ústřední kříž Myslbekova typu na místním hřbitově. Především však bylo třeba opravit
zrezlou kovovou vstupní bránu. Podle návrhu jezuitského bratra Julia Šimůnka ji v roce
1913 zhotovil zámečník Rudolf Šimůnek z Prahy. V horní části je nápis: „Odpočiňte v pokoji nablízku té, kterou jste za živa milovali“, na kterém bylo obnoveno původní zlacení.
Proměnou prošel také nápis na desce ze švédské žuly na podstavci kříže obsahující
prosbu k Panně Marii, aby se přimlouvala za tamní zesnulé. Matice svatohostýnská jej
nechala nově vyzlatit. Nechceme pominout ani hrob zesnulého otce arcibiskupa Františka Vaňáka situovaný u kaple 14. zastavení křížové cesty. Do kamene vytesaný nápis je
na hrobní desce už málo čitelný, a proto – jakmile to umožní klimatické podmínky – přistoupíme rovněž k jeho pozlacení.		
n P. Vladimír Kelnar
LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1 • 2020
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LISTOPAD 2019
16. až 17. 11. • Rekolekce trvalých jáhnů a jejich manželek vedl olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner
23. 11. • Pouť slovenských farností Skalka nad
Váhom, Horní Súča, Selec
30. 11. až 1. 12. • Rekolekce pro hasiče a členy
Matice svatohostýnské vedl olomoucký
arcibiskup Mons. Jan Graubner
PROSINEC 2019
7. až 8. 12. • Rekolekce pro členy Matice svatohostýnské vedl olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner

8. 12. • Kurz animátorů rodin vedl P. Petr Bulvas,
biskupský delegát pro pastoraci
18. 12. • Poutníci z Otrokovic
LEDEN 2020
1. 1. • Půlnoční novoroční mši svatou na Svatém
Hostýně sloužil olomoucký pomocný biskup
Mons. Josef Nuzík
19. 1. • Kněžské exercicie s plzeňským biskupem
Mons. Tomášem Holubem
Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů
na Svatém Hostýně
n (jpa)

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V letním období (od pondělí 21. dubna do neděle 18. října 2020) jsou slouženy mše svaté:
ve všední dny: 7.15, 9.30, 11.15
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděli: 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.).

Církev jako tajemství a jako společenství
Je název duchovní obnovy, která se koná na Svatém Hostýně ve dnech 3. až 5. dubna a vede
ji sestra Siarda L. Trochtová, SPraem, odborná asistentka na CMTF UP v Olomouci.
Bližší informace: Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn č. 115, 768 72 Chvalčov,
tel. 573 381 693 – 573 381 694, e‑mail: matice@hostyn.cz
18
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA HOSTÝNSKÝM ŽIVÝM BETLÉMEM 2019
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Lidé dobré vůle, malí a velcí poutníci, turisté se opět po roce o posledním dni v roce
po poledni shromáždili kolem schodiště pod bazilikou, aby se společně zaposlouchali do
příběhu narození Boží lásky do betlémských jeslí.
Vystoupil Soubor písní a tanců Javořina z Rožnova pod Radhoštěm.
Rozloučili jsme se předsevzetím, abychom prostřednictvím betlémského světla
přáli zdraví, štěstí a lásku v roce 2020
nejen svým blízkým, našim nemocným
a lidem dobré vůle, ale zároveň se snažili
je předávat a přát lidem všem.
n Mořic Jurečka

Snímek Ivo Buráň

ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ
Alžběta Bučková, Sudoměřice, 89 let
Štěpánka Plšková, Uničov, 80 let
Anna Lajgotová, Zubří, 86 let
Ludmila Šibalová, Kyjov, 73 let
Jarmila Dostálová, Studénka, 84 let
Zdeněk Kužela, Hrobice, 89 let
Jarmila Malíková, Cetechovice, 78 let
Marie Zemánková, Pitín, 95 let
Ludmila Čevelová, Velký Ořechov, 87 let
Anežka Pavelková, Přerov, 92 let
Růžena Pospíšilová, Vacenovice, 77 let

Ludmila Herotová, Pržno, 88 let
Anna Blahůšková, Uherský Brod, 72 let
Hedvika Mikulíková, Žákovice, 93 let
Genowefa Komárková, Adamov, 94 let
Marie Náplavová, Nedakonice, 88 let
Vlasta Davídková, Prosenice, 93 let
Drahomíra Baranová, Kyjov, 81 let
Vojtěch Vičík, Trnava, 91 let
Jiřina Polášková, Uherský Brod, 81 let
Marie Šmídová, Uherský Brod, 81 let

Jarmila Zimáčková, Bylnice, 91 let
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