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PŘEHLED POUTÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ DO KONCE ROKU 2020

LETOŠNÍ VALNÁ HROMADA MSH NEBUDE

 SO 5. 9. Dvacátá osmá muklovská pouť
 NE 6. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
 SO 12. 9. Třicátá františkánská pouť
 SO 19. 9. Pouť lékařů a pracujících ve zdravotnictví
 NE 20. 9. Pouť Charit
 SO 26. 9. Pouť schól
 SO–PO 26.–28. 9. Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
 NE 4. 10. Růžencová pouť
 SO 10. 10. První den dušičkové pouti
 NE 11. 10. Druhý den dušičkové pouti
 SO 17. 10. Myslivecká a včelařská pouť
 ČT 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

Vážení a milí přátelé, členové Matice svatohos-
týnské a důvěrníci!

Výbor Matice svatohostýnské na srpnové schůzi 
rozhodl o zrušení valné hromady a setkání důvěrní-
ků v neděli 6. září 2020 z epidemiologických důvodů 
kolem nejisté situace epidemie Covid-19 v České 
republice.

Důležité informace, které by zazněly na valné hro-
madě, budou zveřejněny ve 4. čísle Listů svatohostýn-
ských a na internetových stránkách Svatého Hostýna.

Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že pouť členů 
Matice svatohostýnské tímto rozhodnutím zrušena 
není a bude se konat v řádném termínu, tj. v neděli 
6. září 2020 s pontifikální mší svatou v 9.15 hod.

S ohledem na další nepředvídatelný vývoj epidemie 
Covid-19 doporučujeme sledovat průběžné informace 
na našich internetových stránkách (www.hostyn.cz).

Za celý výbor Matice svatohostýnské vám děkuji 
za pochopení.                          n MUDr. Mořic Jurečka,

předseda
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EDITORIAL

Fotografie baziliky, kdy bylo omezení na 15 lidí při mši svaté. Proto byl oddělen prostor pro 
zpovídání a pro bohoslužbu. Toto oddělení může někomu připomínat roušku.

Koronavirus ochromil i Svatý Hostýn
Když jsme se na konci loňského roku dozvěděli ze sdělovacích prostředků, že v „da-

leké“ Číně začala řádit nějaká epidemie, málo kdo v Evropě tomu přikládal větší důraz. 
A nyní – od března začíná toto neznámé rizikové onemocnění COVID-19 zneklidňovat 
a strašit lidi i u nás. Na jaře byla u nás situace velmi náročná. Sdělovací prostředky nás 
nepřetržitě „krmily“ zprávami o stále se zvětšujícím počtu nakažených – bez jasné pro-
gnózy, kdy se situace alespoň trochu zlepší. Slyšeli jsme různé katastrofické scénáře, lidé 
začali z počátku nekontrolovatelně vykupovat potraviny, začala se šířit panika a k tomu 
ke všemu byly postupně uzavírány i kostely (což nebylo ani v době morových nákaz). Lidé 
se začali bát, ti starší se začali uzavírat do stínů svých domovů, začali se odizolovávat od 
svého okolí. Věřící naopak začali více vzhlížet k Bohu a hledali pomoc u svých pastýřů.

Nejinak tomu bylo i na Svatém Hostýně, který jakoby osiřel. Plánované poutě ustaly, 
omezené bohoslužby se konaly postupně, ale jen s rouškami. Ustal i poutní ruch v pout-
ních domech. A poprvé ve čtvrtstoleté historii vydávání našeho svatohostýnského časo-
pisu nevyšly Listy svatohostýnské. Pro mnohé to byl impulz, že už nebudou vycházet…

Milí čtenáři,
dnes – po půlroční odmlce přicházíme za vámi s dvojčíslem (léto – podzim) Listů 

svatohostýnských. Jsem rád, že v redakční radě mohu přivítat mladého literáta, šesta-
dvacetiletého učitele Mgr. Pavla Hanulíka z Kašavy, který bude pro náš svatohostýnský 
časopis jistě přínosem.  n Josef Pala

šéfredaktor Listů svatohostýnských

Snímek Josef Stuchlý
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DUCHOVNÍ SLOVO

Svatý Pavel v Listu Soluňanům (4,11) 
píše: „Proto se navzájem povzbuzujte a buď-
te jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 
Návštěva Svatého Hostýna, čtení Listů sva-
tohostýnských i setkání důvěrníků Matice 
svatohostýnské jsou situ-
ace, kdy se povzbuzujeme 
v dobrém.

V tomto čísle najdete 
i novou rubriku, kde jsou 
zveřejněny příběhy vy-
slyšené modlitby spojené 
s Hostýnem a Pannou Ma-
rií Hostýnskou. Tato rubri-
ka vzniká pro povzbuzení 
všech, kdo hledají pomoc, 
ochranu a poučení u Panny 
Marie Hostýnské. Proto 
vyzývám všechny, kteří 
mají svůj vlastní příběh 
pomoci, ochrany či pouče-
ní, ať se nebojí a dají jej na 
papír, pošlou na Hostýn 
a my jej zveřejníme pro po-
vzbuzení druhých. Takto se zvěst o velkých 
Božích skutcích může šířit (srovnej Skutky 
apoštolské 2,11).

Někdo může namítat, že velké Boží 
skutky se děly v dobách apoštolských, ale ne 
dnes. Životopisy svatých i svědectví našich 
vrstevníků nás utvrzují v opačném názoru. 
Bůh působí neustále, Bůh je Bohem živým, 
ne strnulým. V čem je tedy ta nesnáz vidět 
jeho působení v našich životech? Co dělat, 
aby se naše schopnost vidět, zvětšila a pro-
hloubila? Jako jezuita se nemohu obrátit 

v hledání odpovědi na nikoho jiného než 
zakladatele našeho řádu sv. Ignáce z Loyoly.

Svatý Ignác vyzývá, aby lidé alespoň 
jednou denně se zastavili a zamysleli nad 
otázkou, co se událo v jejich životě duše. 

Dostala pokrm? Je samot-
ná, bez setkání s Bohem? 
Bylo nějaké cvičení vhod-
né pro duši, či zakrňuje? 
Prošla očištěním, či více 
špíny na ni ulpělo? Tyto 
a další otázka jsou součásti 
toho, co sv. Ignác nazývá  
EXAMENEM. Má trvat 
tak 5 až 10 minut maximál-
ně. A má tyto části:

1. Najdu si místo a čas 
na zklidnění, abych se 
mohl soustředit na to, co 
jsem od rána prožil a co si 
pamatuji. 

2. Beru událost za udá-
lostí a zkoumám, jestli se 
stala z mé vůle, nebo to bylo 

pokušení, či pro vysvětlení zbývá jen Boží 
působení. Jestliže najdu, že Bůh působil 
v historii mnou prožitých událostí – v his-
torii mého života, tak se mohu radovat. Jaké 
jsou znaky Božího působení? 

Jednoduché – Boží ctnosti – víra, láska 
a naděje se umocní, jsou větší. Například 
pociťuji více naděje pro budoucnost. To je 
to, co hledám v historii mého života, který 
jsem od rána prožil.

3. Děkuji Bohu za jeho přítomnost 
v mém životě a raduji se, že já, má duše není 

Povzbuzovat se v dobrém
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NOVÁ PUBLIKACE O NAŠEM POUTNÍM MÍSTĚ

Svatý Hostýn v proměnách času – tak zní název nové knihy, která vyšla na začátku 
prázdnin. Jejím autorem je PhDr. Josef Pala, publicista, redaktor náboženského tisku, 
šéfredaktor Listů svatohostýnských.

Na více než 200 stranách křídového papí-
ru je zachycena historie i současnost našeho 
poutního místa. Pozoruhodné na publikaci je, 
že celá její polovina (s názvem Svatý Hostýn 
po listopadu 1989) zachycuje nejdůležitější 
okamžiky v novodobé historii Svatého Hos-
týna, z nichž mnohé jsou publikovány vůbec 
poprvé, stejně tak i desítky fotografií.

Kniha má netypický formát, je vázaná a je 
vhodná jako pěkný dárek. Zájemci si ji mohou 
zakoupit (za zavádějící cenu 150 Kč) na re-
cepci poutního domu č. 3 na Svatém Hostýně 
a nebo si ji mohou objednat na kontaktech 
Matice svatohostýnské.

n Pavel Skála

sama. Tyto momenty v mém životě živí mou 
duši, tyto momenty v mém životě mi dávají 
sílu snažit se žít dobrý život podle Božích 
zákonů a jeho vedení. Toto jsou okamžiky, 
o které se chci dělit s druhými.

4. Zamýšlím se, kdy jsem se od Boha 
vlastní vůli vzdálil, či odmítl jeho pozvání 
a směřování. Toto pak nazýváme hříchem.

5. Pak prosíme o odpuštění svých špat-
ných rozhodnutí proti Bohu a o opětné 
smíření a o jeho blízkost. Občas se stává, 
že body 4 a 5 praktikujeme v souvislosti se 
svátostí smíření.

Svatý Ignác z Loyoly nám ukazuje nejen 
sbírání podnětů pro zpověď, ale v prvních 
třech krocích, nám také ukazuje jak být 
citlivý na Boží působení v našem životě. Jak 

sbírat informace o velikých Božích skutcích 
v našem životě. Je zajímavé, že tyto skutky 
nacházíme až při pohledu na svou historii, 
při pohledu do minulosti a ne při aktuálním 
prožívání dané události.

Děkujme za svou paměť, která nás při-
bližuje Bohu. Svatý Petr říká: „Buďte vždy 
připraveni dát odpověď každému, kdo by vás 
vyslýchal o naději, kterou máte.“ (1Petr 3,15)

Naše naděje je v život věčný a naší odpo-
vědí jsou příběhy z historie našeho života, 
kdy se Bůh dotkl této historie. Proto se o ně 
dělme i v naší nové rubrice Listů svatohos-
týnských, ať je pro povzbuzení v dobrém pro 
všechny čtenáře.

Váš v Kristu n P. Josef Stuchlý, SJ
rektor baziliky
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MSH MÁ NOVÉHO VEDOUCÍHO HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Po odchodu do důchodu dlouholeté vedoucí hospodářské správy na Svatém Hos-
týně Dagmar Fojtů nastoupil 1. srpna 2020 na její místo dvaapadesátiletý Josef Kužel 
z Chvalčova, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.

Co vás vedlo ucházet se o ve-
doucí místo na našem pout-
ním místě? Ve vašem věku jste 
jistě měl už dobrou pracovní 
pozici.

Třicet let jsem pracoval na 
manažerské pozici v různých 
mezinárodních firmách. Po toli-
ka letech jsem usoudil, že opus-
tím sféru maloobchodu. Protože 
cítím jakýsi dluh k mému kraji, 
tak má volba nemohla dopad-
nout jinak. Jsem místní rodák, 
a proto není divu, že mám srdeč-
ní vztah k našemu Hostýnku. 
A proto jsem zde.

Přicházíte z dravého podnikatelského prostředí do světa náboženského, které je 
zcela odlišné. Máte již nějakou strategii vedení?
Chtěl bych navázat na úspěšnou práci paní Fojtů, která na Svatém Hostýně zanechala 

nesmazatelnou stopu. Budu pokračovat ve zvelebování poutního místa. Na stole je mno-
ho projektů, které již schválil výbor Matice svatohostýnské. Jako příklad uvádím zlepšení 
dopravní obslužnosti Svatého Hostýna, zařízení nové klubovny pro děti, vybudování 
nového hřiště pro děti a jiné.

V současné době považuji za neúnosné parkování aut turistů před bazilikou a v jejím 
okolí, což narušuje klid poutního místa. Tato situace, která je nedůstojná k významu na-
šeho poutního místa, se musí urychleně řešit.

Jak si představujete spolupráci s duchovní správou?
Mým přáním je, abych se já, jako vedoucí, mohl pravidelně setkávat s vedením duchov-

ní správy na pracovních schůzkách, které povedou k lepší koordinaci různých projektů, 
a povedou k zvelebení našeho krásného poutního místa.

Jak byste chtěl lépe zviditelnit či prezentovat naše poutní místo?
Inspiraci k lepší prezentaci našeho poutního místa se nabízí hned několik: Svatá Hora 

u Příbrami, Velehrad, Svatý Kopeček u Olomouce. Dovedu si představit také využití růz-
ných evropských fondů.  n Josef Pala

Snímek Josef Pala
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Začátkem května příštího roku si budeme připomínat slavnostní položení základního 
kamene nynějšího hostýnského chrámu opatem olomouckých premonstrátů z Hradiska 
Bernardem Vankou za přítomnosti rodiny Rottalů a mnoha významných lidí.

Plány na tuto pozdně barokní stavbu vypracoval inženýr a architekt Ignác Josef Cyrani 
z Bolleshausu. Nejstarší zmínky o jeho prapředcích pocházejí ze 7. století, kdy u francouz-
ského dvora působil svobodný pán Cyran jako dvorní číšník. Církevní archivy uvádějí, 
že „občan Cyran rozdal všechno své jmění chudým, odcestoval do Říma, kde zakládal 
kláštery“. Za nejstarší známé předchůdce architekta Cyraniho jsou považováni Štefan 
a Jakub Cyriani, kteří se ve 2. polovině 16. století usadili v Trnavě. Od Štefana Cyrianiho 
se odvíjí linie žijící v Čechách. Syn Emerich padl v roce 1663 v bitvě s Turky u zámku 
Červený Kameň. Jeho dědice Matěje Antonína zachránil příbuzný rodiny a odvezl ho do 
Kolína v Čechách, kde se ho ujal hrabě Romedius Konstantin z Thunu, majitel choltického 
panství. V jeho službách se stal Matěj Cyrani purkrabím, posléze i hejtmanem v Ledči nad 
Sázavou. Matějova nejstaršího syna Romedia Václava (1688–1758) povýšil císař Karel VI. 
do rytířského stavu s přídomkem von Bolleshaus, druhý syn František Tadeáš (1694–1775) 
se stal chrudimským konšelem, později i rychtářem. Třetí syn Ignác Josef (1700–1756) 
působil jako dvorní architekt olomouckého biskupství, hejtman kroměřížského panství, 
biskupský komorní rada a vedoucí stavební kanceláře. Proslavil se mnoha pozoruhodnými 
stavbami. Jeho tvorba vycházela v některých půdorysných dispozicích z díla vídeňského 
architekta Johanna Lucase Hildebrandta (půdorys oválu nebo oktogonu). Předpokládá 
se, že studoval na vojenské akademii ve Vídni a znal pražskou vrcholně a pozdně barokní 
architekturu. Jeho dílo je doloženo v církevních archivech a řada dalších staveb mu byla 
přisouzena na základě stylové analýzy. Ke konci života působil jako hospodářský rada na 
hodonínském panství, kde také zemřel.

Hostýnský chrám, jehož autorství se Cyranimu připisuje, je centrálně orientovanou 
stavbou oválného půdorysu s mohutnými základy zapuštěnými ve skále, na nichž do 
výšky jednoho metru stojí kamenné kvádry vzájemně propojené železnými skobami. 
Obvodové zdivo silné až 5 metrů nese pevnou valenou klenbu. Stavba chrámu se jednak 
nedostatkem financí, ale i náročnými povětrnostními podmínkami protáhla až na 27 let. 
První mše svatá zde byla sloužena 24. 2. 1748.

Mezi další významné Cyraniho stavby patří kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kromě-
říži, kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži, kaple Panny Marie Bolestné při kostele sv. Mořice 
v Kroměříži, poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, kostel sv. Andělů 
strážných ve Veselí nad Moravou, kostel sv. Alžběty ve Vnorovech, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie ve Strážnici, barokní hřbitovní skvost ve Střílkách a další.

Zpracováno podle korespondence s panem Michalem Cyrany, publikace Gallery  
Cyrany, A. Jirky, I. J. Cyrani z Bolleshausu. n Olga Kozlová

ARCHITEKT I. J. CYRANI – AUTOR HOSTÝNSKÉHO CHRÁMU
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

• Stav finančních prostředků na začátku roku 2019 .................................10 011 300 Kč
• Stav finančních prostředků na konci roku 2019 ....................................10 031 216 Kč

Hlavní ukazatele hospodaření za rok 2019

NÁKLADY
Spotřeba materiálu  ........  679 039 Kč
Spotřeba energie  .......... 1 379 051 Kč
Nákup zboží  ...................  595 963 Kč
Opravy a udržování  ...... 1 902 850 Kč
Za služby  ...................... 2 015 772 Kč
Nájem za nemovitosti  .....  434 620 Kč
Mzdové náklady  ........... 3 300 640 Kč
Odpisy .......................... 1 710 132 Kč
Přeúčtování nákladů  .... 1 692 319 Kč
Daň z příjmu  ..................  139 840 Kč
Ostatní náklady  ..............  365 096 Kč

Celkové náklady  ......  14 215 322 Kč

Opravy na majetku v roce 2019
• Opravy na větrné elektrárně (ložiska, převodovka, servisní práce) ............ 599 000 Kč
• Oprava hlavní studny rozvody potrubí na Leopoldu, na přečerpávací 
 stanici, čištění a regenerace vrtu, oprava elektro, vč. výkopových prací ..... 556 000 Kč
• Opravy na rozhledně: restaurování dveří při vstupu na rozhlednu, 
 nové dveře pod schodištěm, výměna dlažby při vstupu na rozhlednu......... 150 000 Kč
• Nové oplocení vrtu č. 1 ................................................................................ 30 000 Kč
• Jinak probíhaly běžné udržovací práce, malování, čištění koberců, 
 přečalounění sedáků v kapli ve 3. nadzemním podlaží, oprava venkovní techniky.

Pořízení investit v roce 2019
Za investice bylo v loňském roce zaplaceno 3 228 000 Kč. Zakoupen stánek č. 25 za 
108 000 Kč, za přístavbu stánku u poutního domu č. 1 bylo zaplaceno 3 089 000 Kč.

n Dagmar Fojtů
vedoucí hospodářské správy MSH

TRŽBY (VÝNOSY)
Větrná energie  ................  675 138 Kč
Listy svatohostýnské  .....   129 037 Kč
Za služby  ...................... 3 881 996 Kč
Prodej majetku nehm.  .. 1 500 000 Kč
Ubytování  .................... 3 936 182 Kč
Rozhledna  ......................  322 455 Kč
Parkovné  ...................... 1 035 868 Kč
Muzeum ...........................  29 605 Kč
Prodej zboží ....................  709 040 Kč
Členské příspěvky
a dary členů  .................. 1 870 605 Kč
Ostatní dary  ...................  499 669 Kč
Přeúčtování nákladů  .... 1 692 319 Kč
Ostatní výnosy  .................  66 980 Kč

Celkové tržby  ...........  16 348 894 Kč
Hospodářský výsledek  
za rok 2019  ................. 2 133 572 Kč
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NOVÝ ČLEN VÝBORU MSH

Narodil jsem se v roce 1962 ve Vsetíně. Po absolvování gym-
názia jsem vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy lesnické 
a dřevařské ve Zvolenu. Poté jsem pracoval dva roky v projekci 
Ústavu pro hospodaření lesa v Košicích. V roce 1988 jsem se 
oženil s manželkou Irenou a přestěhoval se do Valašského 
Meziříčí. V tom samém roce jsem nastoupil do zaměstnání 
k Lesnímu závodu Luhačovice, Dopravně manipulační správa 
Vizovice, kde jsem pracoval pět let. Po sametové revoluci jsme 
založili se dvěma společníky firmu Ostax, spol. s r. o., Vsetín 
s provozem v Jarcové. Nejdříve jsme se věnovali stavební čin-
nosti, ale nyní je hlavní náplní firmy výroba ekologického paliva dřevěných briket, šindelů 
a výrobků ze dřeva.

Jsem ženatý a s manželkou Irenou máme tři děti a jednu vnučku. K mým zálibám patří 
příroda, četba, sport a myslivost. Jsem z farnosti Valašské Meziříčí. n Ing. Vít Gorej

NOVÝ ČLEN REDAKČNÍ RADY LSH

Už jako malý pirát jsem v obchodech často uplákal, když jsem se ztratil rodičům. Ob-
jevovat svět mě totiž lákalo tolik, že jsem pustil ruku, která mě vedla, a nechal jsem se vést 
vším novým okolo. Nabyté vjemy jsem pak doma přenášel na papír v podobě nespočtu 
obrázků. Později, v období puberty, tomu nebylo jinak, jen forma se změnila – z kreslených 
motivů se staly verše poezie, které jsem chrlil v zápalu snu, že ze mě bude velký hip -hopový 
umělec. V řádcích básní jsem však místo naleštěných aut a neohroženého gangsterského 
života často hloubal o tom, co ve světě okolo mě skutečně je – všudypřítomný Bůh. Duch 
lačnící po objevení pravdy ostatně nic jiného nelézt nemůže. A tak jsem skrze poezii raci-
onálně objevil Boha, kterého jsem hluboko v srdci měl už dávno – od druhé třídy, kdy mě 
spolužáci šikanovali tak, že jediným zdrojem síly mi byl Bůh.

Cestou poezie jsem však objevil další věc – vlastní povolání. Poznal jsem, že učitel-
ská dráha mi otevírá bezprostřední cestu k mladým lidem. Neboť chceme -li svět změnit 
k lepšímu, musíme lépe působit na mladou krev. Ta je budoucnost. A tak od září loňského 
roku působím v ZŠ Štípa jako učitel na druhém stupni, kde vyučuji angličtinu a zeměpis. 
S mladými však pracuji aktivně už posledních pár let, kdy v rodné Trnavě vedu farní mlá-
dež a jsem také animátorem vizovického děkanátu.

A touha pozorovat svět? Ta ve mně přetrvává. Obrázky a poezii však nahradila próza. 
Loni jsem vydal knihu Trnava – Život nejdelší valašskéj dědiny, ve které jsem zachytil ži-
vot na Valašsku před rokem 1948 slovy pamětníků. Své zkušenosti se snažím zúročovat 
i dále – jakožto člen redakce čtvrtletníku Trnavský zpravodaj a nyní také prostřednictvím 
Listů svatohostýnských.  n Mgr. Pavel Hanulík
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SVATOHOSTÝNSKÁ UZDRAVENÍ I DNES

Drahé čtenářky a čtenáři Listu svatohostýnských!
Před rokem jste si mohli přečíst rozhovor se mnou, tehdy novým rektorem baziliky. 

Redaktor mi položil otázku, co nového chci dělat a já mu tehdy odpověděl, že snad až po 
roce na něco přijdu. Nyní máte před sebou snad první část odpovědi. Navrhl jsem redakční 
radě Listů svatohostýnských, ať se zavede nová rubrika, kde vy, poutníci svatohostýnští 
se můžete podělit s ostatními, jaké zažíváte zázraky spojené se Svatým Hostýnem. Ať 
už jsou to vyslyšené prosby, osobní proměny, či nabytí naděje a pokoje. Redakční rada 
souhlasila s tímto mým návrhem a první lidé nám již napsali své příběhy. Dovolte mi, ať 
využiji (zneužiji) mé privilegium psát do Listů svatohostýnských a podělím se s příběhem 
sběru těchto prvních příspěvků.

Již pár měsíců se ptám svých různých známých, kteří připutovali na Svatý Hostýn, 
jestli by byli schopni a ochotni se podělit o svůj příběh vyslyšené modlitby. Někteří od-
mítli, někteří slíbili závazně či méně závazně, ale ve chvíli, kdy jsem slíbil redakční radě 
příspěvky, tak jsem v ruce neměl ani jeden. První příspěvek jsem si přivezl od Bohumila 
z Brna. Další příspěvek jsem měl přislíben, že brzo přijde. Dokážete si představit, jak malá 
ve mně byla dušička, jestli budu mít co zveřejnit, či si trhnu ostudu. V sakristii po ranní 
mši svaté mne oslovil muž a začal vyprávět příběh uzdravení svého známého, které souvisí 
se Svatým Hostýnem. Že by se Panna Maria až tak starala? Když jsem se zeptal na jméno, 
tak již nebylo pochyb – jmenuji se BOHUMIL (stejně jako autor prvního příspěvku) ze 
Starého Poddvorova. Děkuji Matce Boží, že mě dva Bohumilové utvrdili v přesvědčení, 
že výzva k zveřejňování našich zkušeností s vyslyšenými prosbami a Božími zázraky na 
Svatém Hostýně má podporu i naší Matky Svatohostýnské. n P. Josef Stuchlý, SJ

rektor baziliky na Svatém Hostýně

Díky Panně Marii

Tento příběh se udál před deseti lety. Bývá každoročním pravidlem v naší rodině vydat 
se začátkem kalendářního roku na pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn. Tentokrát byla 
cesta velmi obtížná, putovali jsme zkratkami v úžlabinách zledovatělých koryt potůčků, 
padali, pomáhali si zvednout, vstávali a znovu padali. Navíc čas neúprosně ukrajoval dobu 
do začátku mše svaté. Nepřetržitá modlitba k Panně Marii nám neuvěřitelně zrychlila krok 
a mši svatou jsme sice uříceni, ale stihli.

Ve svých 65 letech jsem nevládl extra fyzickou kondicí, natož pak kondicí horolezce pro 
zimní podmínky. Ale Panna Maria mi dopřávala své pomoci. Tento příběh ještě nekončí. 
Pravý happy end se ukázal až po dvou dnech. Námahou a vypětím jsem si přihodil defekt 
na srdeční chlopni a musel jsem k lékaři a do nemocnice. Při předoperačním vyšetření se 
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zjistilo, že problém s chlopní je jen druhotný a že zásluhou tohoto upozornění od Panny 
Marie se dodatečně diagnostikovalo těžší onemocnění – neprůchodnost věnčitých tepen 
srdce – skryté nebezpečí smrti bez varování.

Svatá Panno, děkuji ti za záchranu zdraví a života. Jsem nyní zdráv a vděčen.

n Bohumil z Brna

Hostýnská voda
Před nějakým časem velmi vážně onemocněl náš rodinný kamarád. Zjistili mu nádor 

v hlavě a čekala ho náročná operace. Ze dne na den zůstal ze zaměstnání doma. S druhou 
manželkou měl malého syna a nikdo nevěděl, jak všechno bude. Operaci předcházela 
spousta vyšetření a já jsem se s manželem za něho začala modlit. Na naše poslední setkání 
jsem mu chtěla „něco“ vzít, co by mu pomohlo či povzbudilo. Nebyl praktikující křesťan 
a nevěděla jsem, jak to má s vírou. Moji rodiče se nedávno vrátili ze Svatého Hostýna 
a jako vždy mi přivezli posvěcenou vodu od Panny Marie. Měla jsem ji v ledničce, tak 
jsem ji vzala na „poslední“ setkání a věnovala našemu příteli. Říkám mu: „Toto je voda 
z Hostýna od Panny Marie, ona chrání celou Moravu, určitě má i řešení pro tebe. Ničeho 
se neboj a věř Marii.“

Tu vodu přijal s nadšením a hned ji začal pít a pochvaloval si, jak je dobrá a příjemně 
vychlazená. Rozešli jsme se v naději, že to zvládne, objala jsem ho a ujistila, že se mod-
líme. Byl velmi vděčný a dojatý a řekl, že tomu věří. Za týden ležel na operačním sále 
připraven k těžké operaci. Přišel k němu lékař, který vedl celý tým a sdělil mu, že „něco“ 
nechápe, že je něco jinak: „Udělali jsme ještě poslední předoperační snímky hlavy a ten 
nádor, který tam minulý týden byl, tak zmizel. Prostě tam není. Nenašli jsme ho…“ Náš 
přítel byl v šoku, ptal se, co má dělat? Lékař mu řekl, že se může obléci a jít domů. Že jsou 
to věci mezi nebem a zemí, že on je věřící a ví, že toto je zásah Vyšší Moci. Když nám svůj 
neuvěřitelný příběh telefonoval, byla jsem přesvědčená o zázračném zásahu Panny Marie 
skrze hostýnskou vodu. Kamarád mi také řekl, že „ač téměř nevěřící“, všemu věří a ví, 
že se stal zázrak. Řekla jsem mu, ať s rodinou zajede na Svatý Hostýn poděkovat Panně 
Marii. Nevím, zda tam už byli, ale každopádně jezdí po výletech a z mariánských míst 
nám vždycky něco přivezou. Nedávno to byl zvoneček z poutního místa v Králíkách. Je 
to několik let a nádor se neobjevil. Vždycky si vzpomenu na slova evangelia – na příběh 
Uzdravení slepého: On na to řekl: „Věřím, Pane,“ a padl před ním na kolena. Tak i náš 
rodinný přítel uvěřil a byl uzdraven. Byl uzdraven skrze Matku Marii, kterou nám Ježíš 
posílá jako maják v bouři a po staletí se k ní utíkali naši předkové, skryli se pod její plášť 
a věřili jako děti. Náš kamarád má také duši dítěte. Uvěřil a byl uzdraven.

Maria, Uzdravení nemocných, díky!

n Markéta V. a Bohumil ze Starého Poddvorova
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Oběti našich prarodičů

Vážený otče, takže po ranních chválách s Proglasem a majíc před sebou obrázek 
sv. Ignáce, pokusím se stručně, neepicky zformulovat další zázraky, které má moje rodina 
spojeny s naší Paní Hostýnskou.

Dcera pracuje jako dentální hygienička, což znamená, podobně jako zubaři mají 
problémy se zády a záněty loktů. Má svého výborného ortopeda, ale tehdy, přibližně před 
dvěma lety, loket ze dne na den otekl s doprovodnou velkou bolestí. Dcera musela „zrušit 
pacienty“ a pospíchala ke svému ortopedovi. Ten jako obvykle udělal ultrazvuk, rentgen 
a konstatoval, že loket je v takovém stavu, že nesmí pracovat alespoň dva měsíce a musí 
nosit ortézu. Není jednoduché „zrušit pacienty“ a jednoduše jít na neschopenku. V této 
profesi nahradit nemocného nikdo nemůže, a navíc pacienti nechtějí hygienistky měnit…

Druhý den jsme sedly hned ráno do auta a jely prosit Matku Svatohostýnskou jako 
již mnohokrát v různých těžkostech na náš vždy jistě stojící Svatý Hostýn. Šly jsme ke 
zpovědi, na mši svatou a pro vodu k prameni. Nu a jely domů. Pro mě jako matku a ba-
bičku dětí mé dcery je velkou Boží výsadou doprovázet ji, když je jí těžko a přitom jistě 
zachovávat prvenství zetě. Když jsme přijely domů, ruka byla zabalena do priznicového 
obkladu z pramene Panny Svatohostýnské a již odpoledne dcera začala cítit úlevu. Ráno, 
po dalším nočním obkladu necítila bolest a spěchala ke svému lékaři. Ten ji opět vyšetřil 
a nemohl uvěřit… Ruka byla úplně zdravá. Vlastně to trochu chápal. Je věřící, ale příběh 
ho stejně ohromil. Jistě, dcera si na svou ruku musí dávat pozor, jako jiné profese, kde 
je fyzická jednostranná zátěž, ale udělala velikou zkušenost s milostí uzdravující a hojící 
rány všeho druhu na našem milovaném a pevně stojícím Svatém Hostýně.

Také bych chtěla zmínit ještě jednu dlouholetou zkušenost mé maminky, která před 
pěti lety zemřela. Měla 75 roků, ale od 50. let byla velmi vážně nemocná a my jsme si ji 
opatrovali, jak to jen šlo. Přesto a někdy tajně přes naše protesty, protože jsme o ni měli 
strach, jezdila 10 let pravidelně každý první pátek na Svatý Hostýn ke zpovědi a dělala 
tzv. první pátky – za nás s bratrem a naše všecky děti, tedy za šest vnuků. Jezdila v lednových 
mrazech i úmorném letním horku. I přes těžkosti života, které jsme si všichni, jak už to 
bývá, zaviňovali sami, nikdo z nás, ani můj manžel ani bratrova manželka, ani všech šest 
vnuků neztratilo aktivní víru, kterou jistě prožívají autenticky s temperamentem právě 
každému z nich Bohem danému.

Jsem hluboce přesvědčena, že babičky svými oběťmi přinášejí do rodiny opravdové 
požehnání a že jejich bytí je nezastupitelné. Naše maminka je toho důkazem ve své oběti, 
protože ani bolesti a velké nepohodlí jejího zdravotního stavu ji nikdy neodvrátily od jejího 
cíle – aby její potomci byli věřící, katolicky poslušní a věrní.

Milujme a velmi si považujme babiček a dědečků! n Marie z Brna
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

 13. března 2020
– MUDr. Zdislava Tělupilová zvolena novou zapisovatelkou
– Problematika hydraulického zařízené větrné elektrárny
– Kontrolní dny přístavby prodejního stánku s terasou a altánkem
– Výběrové řízení na pronájem prodejního stánku s terasou a altánkem
– Filmový dokument o MSH „ Poselství z hor“ (prezentace)
– Dokončena rekonstrukce oken na rozhledně
– Výběr firmy na zhotovení dětského hřiště na Svatém Hostýně
– Informace o schůzce s otcem arcibiskupem (P. V. Kelnar, M. Jurečka)
– Nová publikace o Svatém Hostýně
– Vnitřní kamery v bazilice
– Prohlídka pokojů v poutním domě č. 3

 17. dubna 2020
– Nouzový stav v rámci koronavirové epidemie (aktuální situace na Svatém Hostýně)

 4. května 2020
– Rekonstrukce vodovodu na Svatém Hostýně
– Venkovní posezení u restaurace poutního domu č. 3
– Výpověď vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské Dagmar Fojtů

 18. května 2020
– Těžba kůrovcových stromů a hospodaření na lesních pozemcích
– Filmový dokument „Poselství z hor“

 16. června 2020
– Hospodaření Matice svatohostýnské – prezentace
– Rezignace Ing. Zbyňka Domanského na členství ve výboru Matice svatohostýnské
– Příprava výběrového řízení na místo vedoucího hospodářské správy MSH
– Nový telefonický vysílač na Svatém Hostýně
– Změny ve vybavení pokojů poutního domu č. 3
– Finanční dar Matice svatohostýnské Matici zašovské na výstavbu nové křížové cesty

 25. června 2020
– První kolo výběrového řízení na místo vedoucího hospodářské správy Matice svatohos-

týnské (z devíti kandidátů vybráno pět kandidátů do druhého kola)

 13. července 2020
– Druhé kolo výběrového řízení na místo vedoucího hospodářské správy MSH (z pěti 

kandidátů postoupili z prvního kola do druhého kola hlasování dva kandidáti)
– Nominace nového člena výboru Matice svatohostýnské místo Ing. Zbyňka Domanského 

podle výsledků voleb (Ing. Vít Gorej), Petr Sedláček funkci člena výboru odmítl
n Zdislava Tělupilová

zapisovatelka MSH
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POSELSTVÍ Z HOR – JAKÉ POSELSTVÍ PŘINÁŠÍ TENTO FILM?

V červnu letošního roku TV Noe odvysílala dokument o významu a činnosti Ma-
tice svatohostýnské. Filmový snímek byl natočen v rámci projektu Poselství z hor.  
Za jeho vznikem stál Josef Tkadlec, člen výboru Matice svatohostýnské a starosta 
obce Horní Lideč. U této příležitosti jsem mu položila několik otázek.

Pane Tkadleci, jak se zrodila myšlenka natočit filmový snímek o Matici svato-
hostýnské?
Na jedné z prvních schůzí nově zvoleného výboru se diskutovalo o členské základně. 

Matice svatohostýnská patří mezi velké spolky, má téměř sedm tisíc členů, přesto se jejich 
počet snižuje. To byl asi ten hlavní důvod. Podnítit mezi věřícími větší zájem o práci pro 
Svatý Hostýn. A také informovat o významu a o činnosti tohoto spolku. Velice pěkně je účel 

Matice formulován ve stanovách: 
Uchovávat křesťanský ráz Svatého 
Hostýna, zachovat a rozvíjet toto 
významné poutní místo a kulturní 
památku pro další generace, šířit 
mariánskou úctu.

Proč se v dokumentu hovoří také 
o poutním místě Živčáková na 
Slovensku?

Tak jak pravidelně putujeme 
na Svatý Hostýn, tak mnozí z nás 
často navštěvují i toto slovenské 
poutní místo u Turzovky. Seznámil 
jsem se s panem farářem z Korně, 

děkanem Mahrikem, který se velmi zasloužil o rozvoj Živčákové. Při rozhovorech s tím-
to výjimečným knězem jsem si uvědomil určité paralely obou mariánských míst. Svatý 
Hostýn se svou historií několik staletí může být pro Živčákovou, jejíž existence se počítá 
na desetiletí, určitým zdrojem inspirace. Mimo jiné právě v činnostech a službách, které 
pro poutníky a Svatý Hostýn vykonává Matice svatohostýnská. A to už byl jenom krůček 
k myšlence připravit společný česko–slovenský projekt a zajistit na něj finanční prostřed-
ky z evropských fondů, z tzv. Fondu malých projektů, který se zaměřuje na spolupráci 
v příhraničí.

Co všechno projekt obsahuje?
Nejdůležitějším výstupem projektu je již zmiňovaný filmový snímek. Ten byl doplněn 

propagačními materiály o Svatém Hostýně, Matici svatohostýnské a také o poutním místě 
Živčáková. Pro Matici byla pořízena kvalitní ozvučovací technika. Během projektu se usku-
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tečnila setkání slovenských i českých poutníků na obou zmiňovaných místech. Na projekt 
se podařilo zajistit dotaci ve výši cca 430 000 Kč, vlastní podíl Matice činí cca 90 000 Kč.

Jak probíhalo natáčení a bude Matice svatohostýnská tento filmový dokument 
dál využívat?
Dlouhodobě spolupracuji se studiem Telepace a s televizí Noe. Jsem rád, že se i v tomto 

případě se zájmem ujali tvorby filmového dokumentu. Velmi si jejich práce vážím. Pan 
režisér Tomáš Cigánek se svým týmem odvedl skvělou práci. Více než rok sbíral podklady 
a příspěvky pro filmový snímek. Věřím, že toto dílo ocení i diváci. Dokument chceme šířit 
také na nosičích DVD prostřednictvím našich důvěrníků a členů Matice svatohostýnské, 
prostřednictvím farností, obětavých poutníků atd. Věřím, že s jeho popularizací nám po-
mohou také slovenští partneři. V průběhu natáčení se spolupráce se slovenskou farností 
a Obecním úřadem v Korni velmi prohloubila. Dobré, řekl bych, až nadstandardní vztahy 
se slovenskými přáteli jsou možná tím nejdůležitějším, co společné projekty přinášejí. Jsou 
příslibem spolupráce i do budoucnosti. Do budoucnosti, v níž bude dostatek ochotných 
rukou připravených k pomoci Svatému Hostýnu i poutnímu místu Živčáková.

Bude možné i v budoucnu využívat dotace pro rozvoj Svatého Hostýna?
Domnívám se, že ano. Rozvojový potenciál Svatého Hostýna je velký. Předpokladem je 

velmi úzká spolupráce Matice svatohostýnské, duchovní správy, arcibiskupství. Důležitá 
je také spolupráce s krajským úřadem, městem Bystřice pod Hostýnem, okolními obcemi 
a podnikatelskými subjekty. Výbor Matice připravuje velký dopravní projekt, přístupovou 
komunikaci k poutnímu domu č. 3, parkovací plochy. Aktuální budou projekty spojené 
s životním prostředím, cestovním ruchem atd. Společnými silami se dá dokázat mnoho.

Co byste vzkázal čtenářům Listů svatohostýnských na závěr?
Přál bych si, aby dokázali správně číst poselství, které nám Panna Maria z hory Svatého 

Hostýna a z hory Živčáková posílá. Aby si sami po shlédnutí filmového snímku dokázali 
odpovědět na otázku, kterou tento rozhovor začíná. Abychom si všichni stále uvědomovali, 
že před více než sto lety vzniklo na Svatém Hostýně společenství, které má svůj význam, a je 
důležité i v dnešní době. Aby nás, členů Matice svatohostýnské neubývalo, ale přibývalo.

n Zdeňka Jančíková

Matice svatohostýnská vydala svůj  
tradiční stolní Svatohostýnský kalendář  
na rok 2021 s přehledem poutí.
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MSH MÁ NOVÉHO VEDOUCÍHO HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Po 12 letech práce v Matici svatohostýnské se vedoucí hospodářské správy Dagmar 
Fojtů rozhodla pro odchod do penze, a proto bylo vyhlášeno výběrové řízení na tuto pra-
covní pozici. Konkurzu se zúčastnilo devět uchazečů. Ve dvou kolech (25. 6. a 13. 7. 2020) 
bylo rozhodování velmi náročné a všem, kdo se přihlásili, za jejich přípravu a ochotu pra-
covat pro Svatý Hostýn upřímně děkujeme. Každému z nich se podařilo výbor zajmout, 
což dokládají výsledky hlasování. Byly mimořádně těsné.

Co také v rozhovorech při konkurzu zaznělo?
Z výroků, které jsme si od uchazečů zaznamenali, uvádíme dále několik citátů – jejich 

myšlenek. Ačkoliv jsou vytržené ze souvislých projevů, tvoří pestrou mozaiku a čtenářům 
Listů svatohostýnských umožní poznat, jak různorodé byly přístupy přihlášených osob-
ností k této práci.

Budoucí měsíce ukáží, zda a jakou měrou se vize, které zazněly, podaří novému mana-
žerovi naplnit. Přejeme mu hodně štěstí a radosti v nové práci, Boží přízeň a požehnání.
– Mám srdečný vztah k Hostýnu jako všichni, kdo se tu narodí.
– Rád zařizuji věci, rád jsem hybatelem dění.
– Pro Matici jsou důležití členové a dobrodinci, které je třeba získávat a nezklamat.  

WPřikláním se k přitáhnutí poutníků a zázemí pro děti. Dotace jsou asi nejsilnější parketa.
– Mít pravidelné porady správce s personálem za přítomnosti někoho z výboru.
– I přes více než 100 let fungování Matice svatohostýnské je smysl a cíl práce stále stejný: 

péče o poutní místo, které má svou jedinečnost jak v historii našeho národa, tak i pro 
všechny věřící.

– Hospodaření a péče je v rukou tří subjektů: Matice svatohostýnské, duchovní správy  
a Arcibiskupství olomouckého. Všechny tyto subjekty spolupracují v souladu s cíli danými 
ze stanov. Naprosto rovnocenné partnerství. Každý má svou roli a je součástí fungujícího 
soukolí.

– Vedoucí zodpovídá za tým pracovníků Matice, tedy nejen za jejich pracovní výkon, ale i za 
formování vzájemných vztahů, za prezentaci Matice navenek. Pro Matici jsou důležití 
členové a dobrodinci, které je třeba získávat a nezklamat.

– Výzva byla podrobná, ale sám cítím potřebu ne jen jako údržbu majetku MSH, ale i po-
třebu rozvoje Hostýna. Kdybych měl něco plánovat, bylo by to troufalé, protože nevím, 
co se v MSH vše děje. Webové stránky jsou archaické, ale obsah je hluboký. MSH má své 
vize a poslání, ale chybí mi nějaké strategie – dlouhodobé, krátkodobé.

– Ve veřejně dostupných výkazech ekonomiky jsem nenašel výrazné zdroje z čerpání dotač-
ních titulů, což mě udivilo. Hostýn jako významné poutní místo a kulturní památka by 
měl být schopen čerpat dotační peníze.

– Přes 20 let jsem v podnikatelské sféře – baví mě to, ale to, co v těch firmách vyrobili dříve, 
dnes už neexistuje. Práce zde na Hostýně je nadgenerační. Chtěl bych dělat i něco z toho, 
co zůstává.
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– Správce má být prostředníkem mezi všemi – je to manažerská pozice.
– MSH musí dávat podmínky pro „duchovno“, tím materiálním – to je náplň správce, aby 

lidé byli spokojení. Jak to vidím? Jak vést podřízené? Zakázky i lidi jsem vedl jako tým. 
Když bude pokoj mezi vedoucím a zaměstnanci, budeme se snažit…

– Ke každému poutníkovi musí být individuální přístup a stejně tak i k zaměstnancům. Bylo 
by dobré, kdyby den začínal mší svatou.

– Jaké je slabší místo Hostýna? V rámci ubytování vnímám nedodržování klidu turisty na 
patře, kde je kaple. Když byl rachot, bylo nutno vyjít v noci na chodbu a poslat rušící lidi 
dolů do společenské místnosti.

– Cíl MSH je daný – udržovat chod. Zlepšovat lze, co nám situace dovolí. Měli by se moti-
vovat turisté. Líbily by se mi např. brigády na Hostýně – třeba čtyřikrát za rok. Zapojit 
Hostýn do projektu „Ukliďme Česko“. Z Bystřice jsou vstřícní, Hostýn je srdcovka. Třeba 
by začali víc chodit na Hostýn. Jsou tu manželé Paříkovi, kteří v rámci architektury by 
mohli projít křížové cesty s lidmi… Jsou i jiní lidé, kteří by byli přínosem. Líbil by se mi 
projekt „Den architektury“. Do budoucna by tu mělo být co nejdřív dětské hřiště, udělat 
posezení s grilem někde tam, aby to nerušilo. Dřív se oslovovaly farnosti – lidé z nich měli 
zadarmo ubytování a dělali brigádu.

– Na Hostýně je to taky o vodě, ale i o lidské duši a Bohu, který nám tu vodu dává.
– Hostýn beru jako službu Bohu, který mě zve pomáhat zvelebovat toto místo, zachovat jeho 

duchovní stránku, bránit se komerčnosti. Podstatná je Panna Maria, která nás vede ke 
Kristu. Duchovní správa má svou oblast, Matice jí má pomáhat.

– Chci pomáhat tomu, co vede k Bohu a do věčnosti. Znám plno lidí, kteří dojeli na Hostýn 
jako nevěřící, ale tady na ně něco dýchlo a jezdí sem často.

– Komunikace zde je určitě jiná, než na jakou jsem byl zvyklý. Zde jsou všichni lidé, kteří 
sem přijdou, zákazníci – o ně bychom měli pečovat… Mohu nabídnout oživení – nebudu 
dělat chytrého, vždy se jedná o spolupráci.

– Chci, aby se Hostýn zachoval i pro další generace. Je třeba dobrá vůle a sehnat peníze na 
to, co se tu děje. Práce s lidmi je nelehká, ale s Boží pomocí to půjde.

– Cíl Matice je dán. Stáváme se turistickým poutním místem a to je špatně.
– Chtěl bych život naplnit duchovní oblastí – přiblížit se víc Bohu.
– Hostýn je úžasné místo s mimořádnou atmosférou. Lidé sem chodí čerpat vzpruhu do 

svého duchovního života. Určitě se tu udělala spousta věcí, které jsou v pozadí.
– Vidím jako důležité udělat to, aby lidé, kteří sem přijeli, tu byli víc vítáni. Příklad. Babičky, 

které přijedou na křížovou cestu, mají málo laviček, kam by si mohly sednout a rozjímat. 
Je tu spoustu míst, kde by mohly být lavičky… Je málo orientačních cedulí, kam jít – např.  
toalety jsou utajeny. Je důležité zpřístupnění a zútulnění zdejšího místa. Důležité by bylo 
vytvořit zónu ticha pro zpovědi, např. uprostřed Jurkovičovy křížové cesty…

– Jak získat finanční zdroje? – Potenciál bych viděl v získávání nových členů MSH. Není 
dobré čekat, až všichni zestárnou, ale je potřeba získávat nové – letáčky, vyzývat na pou-
tích…  n Zaznamenala Zdeňka Jančíková
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ROUŠKY? VÝZVA!

Slova stojící v nadpisu asi nejlépe vystihují reakci mládeže na koronavirovou krizi.  
Ta vzniklou situaci přijala jako výzvu, a to s neskrytě kladným nábojem – vždyť většina 
výzev, kterým musela čelit, byla pozitivní. Už ta nejzásadnější z nich – domácí výuka 
namísto vstávání do školy – byla pro mnohé žáky vyslyšením jejich dlouholetých přá-
ní. Tudíž prodlužování a zostřování protivirových opatření, kterých se zbytek populace 
obával, bylo mládeží vítáno s všeobecným nadšením. A to navzdory tomu, že mnohým 
se v izolaci stýskalo po jejich kamarádech a také soustředit se na učivo doma není žádný 
med. Pedagogům tak vysvítá naděje, že si žáci docházky do školních lavic začnou více 
vážit. Alespoň první týden v září.

Další z výzev, které mladí přijali s nadšením, bylo odkázání mezilidské komunikace na 
informační technologie. Pro generaci žijící na sociálních sítích snad neexistuje přitažlivější 
výzva. Komfortu spočívajícího v náskoku ve světě internetu si náležitě užívali. Svých do-
vedností však mladí často využívali pro dobro svého okolí. Pouštěli rodinným příslušníkům 
bohoslužby vysílané online, natáčeli doma jednotlivá zastavení křížové cesty, vytvářeli 
pro druhé povzbuzující videa, případně sdíleli fotky s domácími radostmi či starostmi, 
to vše aby ostatní věděli, že v tom nejsou sami. Mnohá farní společenství, jejichž klubov-
ny se záhy zavřely, využívaly ke svému setkávání videohovory. Setkávali se ve stejný čas 
jen z pohodlí svých pokojíků a doháněli deficit mezilidského kontaktu. Humorné situace 
nastávaly při společných modlitbách. Internet tolik hlasů jednoduše nestíhal. A tak vždy 
musel jeden modlitbu předříkávat a zbylí se přidali v duchu.

Náročnějším výzvám však čelili jedinci, které čekaly náročné zkoušky. Ať už to byli 
maturanti, uchazeči u přijímaček na střední a vysoké školy, či studenti završující studium 
na univerzitách, ti všichni se potýkali s nejistotou. Nevěděli, jak si rozvrhnout přípravu na 
svůj důležitý životní krok, jestli bude zkouška probíhat online či s rouškou, zda se daný 
obor otevře, nebo jestli se zkoušky nepřesunou až na září. Mnozí studenti v tomto napětí 
musí setrvávat, a tak není od věci na ně čas od času vzpomenout v modlitbě.

I když byla koronavirová situace pro většinu mládeže snazší než pro zbytek populace, 
je velmi uspokojivé vědomí toho, že své přednosti v této obtížné situaci dokázala využít 
pro dobré věci. Přinejmenším katolická mládež v našem okolí je toho krásným důkazem. 
A snad všichni si díky neobyčejně dlouhému pobytu ve svých domovech uvědomili, jak 
důležité a vzácné je mít fungující rodinu a jak bezpodmínečně nutné je pomáhat svým 
sourozencům, rodičům a příbuzným. A o to více si prožitkem opět uvědomili to, že Bůh 
žije ve vztazích, neboť Bůh je Láska.  n Pavel Hanulík
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VÝSTAVA MARIE ŠIROKÉ „PROLÍNÁNÍ“

Ve dnech od 7. června do 30. července 2020 si mohli poutníci i turisté Svatého 
Hostýna prohlédnout v Jurkovičově sále výstavu Marie Široké „Prolínání“. Když jsem 
jako nová členka výboru Matice svatohostýnské dostala za úkol pomáhat s organi-
zací výstav na Svatém Hostýně, vzpomněla jsem si na krásná vánoční a velikonoční 
akvarelová přání, která od autorky výstavy už nějaký rok dostávám. Proto byla prv-
ní, kterou jsem oslovila, aby svou tvorbou potěšila i mnoho dalších lidí. S Maruškou 
Širokou se známe od mládí (do jejího rodného domu v Domašově nad Bystřicí jsme 
jako děti jezdívaly na prázdniny), proto si dovoluji v rozhovoru s ní tykání.

Maruško, můžeš se našim čtenářům krátce představit?
Těžko člověk sám sebe představuje, objektivnější je pohled druhých. Podle slov mého 

manžela jsem činorodá 67letá důchodkyně, která strávila své pracovní období jako učitelka 
handicapovaných dětí a v nynější době má čas na rozvíjení 
spousty svých zájmů.

Jak ses dostala k malování a keramice?
Díky své speciálně pedagogické práci jsem se dostávala 

k vyhledávání různých terapeutických postupů se zaměře-
ním na arteterapii a muzikoterapii a to byl, myslím, začátek 
mé tvořivé práce, nejprve v keramice a následně v malování.

Jak jsi přijala výzvu k výstavě na Svatém Hostýně 
a co pro tebe tvá první výstava znamená?
Občas mě překvapily různé nabídky a reakce na mé ke-

ramické práce a později i obrazy, ale nejvíc mě překvapila 
nabídka mé kamarádky Zdislavy, že bych mohla vystavovat, 
a to na Svatém Hostýně. Byla a je to pro mě veliká pocta 
vystavovat na tak významném místě, kterým pro mě Svatý 
Hostýn je, a děkuji Matici svatohostýnské, že mi tuto výstavu umožnila realizovat. Moc 
jsem si přála přispět svou malou troškou do mlýna a potěšit všechny, kdo se přijdou na 
výstavu podívat. Poselství svatohostýnské prolíná vším a všemi jako naděje a radost do 
každého všedního dne.

Chceš něco vzkázat návštěvníkům Svatého Hostýna?
Na Svatém Hostýnku můžete prožít krásné chvíle nejrůznějšího druhu, stačí mít ote-

vřené oči a srdce. Já, jako autorka výstavy „Prolínání“, jsem kulila oči nad krásou, kterou 
mi připravili návštěvníci, kteří se přišli podívat na mou keramiku a obrazy. Jejich zájem, 
nadšení, vnímavost a cit mi přinesly velkou radost a potěšení. Ale ze všeho nejvíce se 
raduji z obrázků 35 dětí, které reagovaly na obrázkovou hádanku: hádaly zvířátka, samy 
je malovaly a byly prostě nádherně tvůrčí. Nemohu všem poděkovat za krásné obrázky 
a písemné vzkazy. Alespoň děkuji touto cestou. n Zdislava Tělupilová
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Rodinná pohoda není náhoda
Po vyhlášení tématu letošní soutěže, v níž jsme se tentokrát spojili i s arcidiecézním 

Centrem pro rodinný životu a časopisem Rodinný život, jsme očekávali, že práce ani 
nepřijdou, protože nepatrný vir dokázal mocně změnit naše životy. Rodiny i školy měly 
hodně jiných starostí.

Nechtěně se téma trefilo: vždyť k nepohodě jsme měli všichni blízko: při karanténě, 
strachu o zdraví a zejména v obavách, jak se situace vyvine.

Nakonec došlo 72 velmi pěkných prací, každá bude odměněna drobnou věcnou cenou. 
Téměř všechny byly vystaveny v bazilice. V tomto čísle Listů svatohostýnských si některé 
můžete přečíst.

I když v soutěži určujeme ty nejúspěšnější, tentokrát jsme přesvědčeni, že překonáním 
koronavirové nepohody jsme zvítězili opravdu všichni.

Vyhodnocení
Vítězové kategorií obdrží víkendový poukaz pro svoji rodinu na ubytování na Svatém 
Hostýně.

I. kategorie – mladší děti až žáci VI. třídy základní školy
 1. Terezie Žvaková, 6. tř., komiks Oslava narozenin a práce Terezka a pero (CZŠ  

Kroměříž)
 2. Petr Kubiczek, 6. tř. (CZŠ Kroměříž)
 3. Štěpán a Vít Blablovi, Frenštát pod Radhoštěm, Interview ve farnosti

II. kategorie: od VII. třídy a starší
 1. Kristýna Kolajová, 9. tř., ZŠ Salvator
 2. Dalibor Kosáček, 13 let, ZŠ a MŠ Skuteč
  Matouš Vaculín, ZŠ Salvator
 3. Markéta Kubjátová, 7. tř., ZŠ Salvator
  Tereza Pospíšilová, 15 let, ZŠ Salvator

Zvláštní ceny – čestná uznání
D. Šlampa, Zlín; K. Peštuková, CZŠ Kroměříž; M. Komenda, ZŠ Salvator; Z. Pecháčková, 
CZŠ Kroměříž; J. Gadasová, Hranice; M. Nečasová, CZŠ Kroměříž; J. Glac, CZŠ Kroměříž; 
M., Z., M.A. J. Pacalovi, Šumperk; M. Hoffman, ZŠ Salvator; Ž. Petrovická, CZŠ Salva-
tor; M. Chuděj, CZŠ Kroměříž; M. Haninec, CZŠ Kroměříž; M. Beneš, CZŠ Kroměříž;  
A. Denková, ZŠ Salvator; A. Chmelařová, CZŠ Kroměříž; Z. Roušarová, ZŠ a MŠ Skuteč; 
P. Brhelová, CZŠ Kroměříž; T. Opatrná, CZŠ Kroměříž; E. Škrlová, ZŠ Salvator; J. Klímek, 
Kozlovice   n Zdeňka Jančíková
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Několik úryvků z dětských prací
Rodinná pohoda není samozřejmost. Musí se o ni snažit všichni. Když se každý snaží 

potěšit někoho, kdo je v rodině smutný, tak si pak všichni dohromady tu pohodu užijí. 
Jsem ráda, že mám pohodovou rodinu. Kristýna Tomášková, 9 let, Pustá Kamenice

Takže naše rodinná pohoda je vždy, když si 
sedneme společně ke stolu, povídáme si, smějeme 
se a lepíme papírové modely. To si vždycky přeju, 
aby ten čas tak rychle neutíkal a abychom nemuseli 
jít spát.

Zuzana Roušarová, 13 let, Proseč u Skutče

Myslím si, že v každé rodině jsou nějaké pro-
blémy, ať už jsou to maličkosti či závažnější věci. 
V naší rodině jsou občas taky nějaké nesrovnalosti 
a náročnější chvíle, ale když se například někdo po-
hádá, vždy se to nakonec v klidu vyřeší, dotyční si to 
vyříkají a odpustí si. Občasné hádky jsou však proti 
problémům některých jiných rodin úplná maličkost.

Neumím si ani představit, jak to musí být těžké, 
když se dětem rozvádí rodiče, nebo když někomu 
zemře někdo blízký (rodič, partner, dítě). V takové situaci už si ne všichni dokáží pomoci 
sami…

Rodina by měla držet vždy při sobě a pomáhat si navzájem. Měli bychom si vážit každé 
chvíle strávené pospolu, protože nikdy nevíme, co se může komukoliv z nás stát. Buďme 

rádi za každý pěkný rodinný den. 

Eva Škrlová, 13 let, Valašské Meziříčí

Znám spoustu rodin a každá z nich je jiná. Liší se 
nejen počtem členů, ale i vnitřní atmosférou. A ta má 
největší vliv na to, jak se v ní cítíme šťastní.

Myslím, že žádná rodina nežije v neustálé pohodě, 
jak to bývá v reklamách na dobré snídaně.

Rodina se setkává s potížemi každý den, ale ne vždy 
se s nimi dokáže vyrovnat. Existují však způsoby, jak 
se mohou zlepšit… Lidé mají různé problémy a rodina 
bývá nejčastější pomocí, která tu pro nás vždy bude. Je 
to naše opora, pomoc a hlavně naděje, kterou nám jen 
tak někdo nevezme. Vždy tu pro nás byla a vždy tu také 
bude. Matěj Komenda, 13 let, Valašské Meziříčí
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Slovo rodina má velký význam.  
Je velmi důležitá a smysluplná. Rodina 
patří k darům světa a tvoří základ státu… 
I když to nedávám najevo, přál bych si, 
aby naše rodina byla vždy úplná. Nerad 
bych někdy prožil rozvod mých rodičů 
a musel řešit to, s kým budu žít a koho 
budu mít víc rád. Nedokážu si vůbec 
představit, že bych byl oddělen od mých 
sourozenců. Nechtěl bych nikdy řešit, 
že budu muset vyhledávat taťku nebo 
mamku, abych s nimi strávil čas…

V dnešním světě je slovo rodina opomíjeno. Lidé kolem nás upřednostňují spoustu 
jiných věcí. Měli bychom se všichni zamyslet, jak si udržet rodinné štěstí a lásku. Nedovolit 
nikomu, aby nás rozdělil a udělat vše proto, abychom byli spolu a měli jeden druhého.

Martin Hoffman, 13 let, Valašské Meziříčí

Ještě před několika měsíci by mě vůbec nenapadlo, co se bude v našich životech ode-
hrávat, čím vším se budou lišit. Toto období je pro mnoho lidí náročné ze všech různých 
pohledů… Zatímco někteří lidé relaxují v pohodlí domova, lidé v první linii se mohou 
přetrhnout pro zachránění republiky před touto nemocí. Každému z nás se život v něčem 
změnil, samozřejmé činnosti se dnes staly neuskutečnitelnými…

Často se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré, 
ani teď to není jinak. Není totiž vůbec na škodu si 
častěji odpočinout a dělat věci, na které jindy není 
čas, i když jsou to třeba jen maličkosti. Měli bychom 
proto tuto situaci brát s nadhledem a hledat pozitiva, 
kterých podle mě je třeba si všímat.

Andrea Chmelařová, 13 let, Kroměříž

Nesmíme se bát říci našim blízkým, že je máme 
rádi, protože pokud jim to neřekneme včas, později 
budeme litovat. Konec konců, nikdy nevíme, kdy je 
vidíme naposledy.

Rodinná pohoda není záležitost několika dnů, do-
konce ani měsíců, každý den musíme tvrdě pracovat, 
aby to s našimi nejbližšími klapalo. Často to bývají 
dlouhé roky, než si k rodině najdeme cestu. Nikdy 
není pozdě začít budovat rodinu, každý můžeme přispět ať už sebemenší věcí k tvorbě 
našeho zázemí. Petra Brhelová, 8. třída, Kroměříž
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Já mám štěstí. U nás doma je pořád pohoda. Mož-
ná, že kdyby nás bylo doma třeba pět dětí, tak bych 
mluvil jinak… Všichni se máme moc rádi, rozumíme 
si, pomáháme si a pokud se někdy pohádáme, tak se 
dokážeme druhému omluvit a usmíříme se. K tomu 
nás rodiče vedou. Někdy je to těžké, ale umíme to…

Jsem rád, že mám takovou rodinu. A chci, abych 
až jednou budu mít já svoji rodinu, aby byla té naší 
podobná. Martin Beneš, 6. třída, Kroměříž

Doba koronavirová… Teď už jsou to skoro dva 
měsíce… Dva měsíce jsme doma a ze všech stran 
slyšíme slovo koronavirus. Na jednu stranu je skvělé 
mít prázdniny, ale na tu druhou už mi škola chybí. 
Chybí mi ten pocit, že jsem unavená po celém dni 
z dobře odvedené práce, že se mi něco podařilo, že 

jsem z těžkého testu dostala jedničku. Chybí mi i ti protivní spolužáci. Člověk si ani neu-
vědomí, že mu mohou chybět lidi, o kterých si myslel, že je nemá rád. I přesto, že je naše 
třída taková, jaká je, díky tomu slovu na k jsem si uvědomila, že bez nich by to prostě nebyla 
ta správná základka. Každý jsme 
jiný a to je na tom to hezké. Chybí 
mi také učitelé, žáci z ostatních tříd 
i paní uklízečka. Chybí mi ty květi-
náče a rozmlácené křídy. Prostě ti 
lidé a věci, které denně potkáváte. 
Těším se do školy, i když si na ni 
často stěžuji a těším se na to, až 
všechny zase potkám a posražení 
s realitou školy řeknu slova: Já chci 
domů.                Veronika Vičarová, 

8. třída, Kroměříž

Bůh je má opora pro všechno. Jen díky němu mám rodinu, která mě miluje! Bůh mě 
neopouští, je se mnou na každém kroku.

Bůh je sice neviditelný, ale nádherný a my jsme s ním celý život a nemusíme se bát, že 
by nás opustil. To On je má pohoda. Rodinu mi dal proto, abych ji neopouštěla a pomohla 
jí, když bude v nesnázích. Mám ji ráda. Míša Nečasová, 6. třída, Kroměříž

Pohoda nepřichází sama o sobě, ale třeba z pocitu dobře udělané práce, nebo když 
jsme někomu užiteční. Jakub Chuděj, 6. třída, Kroměříž
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Pouť Mary‘s Meals 8. května 2020

2. 7. • Farníci ze Zahnašovic
6. 7. • Poutníci z Bludova
7. 7. • Autobus poutníků z Beňova a Prus • 

poutníci z Hovoran
9. 7. • Poutníci z Ostravy-Zábřehu
11. 7. • Tři autobusy poutníků z Uherského 

Hradiště a okolí • poutní zájezd z farnosti 
Všemina

15. 7. • Poutníci z Buchlovic, Zlechova, Tupes 
a Břestku

16. 7. • Pouť z farnosti Dvorce u Bruntálu • 
exercicie salesiánské provincie z Prahy

18. 7. • Poutníci z farnosti Bílovice • poutníci 
z farnosti Smržice

19. 7. • Poutníci z Těžkovic
22. 7. • Poutní zájezd Farní Charity Vlašim • 

biřmovanci z Přerova
25. 7. • Farníci z Milotic • poutníci z Trnavy • 

tři autobusy poutníků z Dolních Bojanovic
26. 7. • Autobus poutníků z Vacenovic a Vracova
Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů 
na Svatém Hostýně n (jpa)

Třetí pouť kuchařů a cukrářů 8. srpna 2020
Snímek Milena Machálková / Člověk a Víra

KVĚTEN 2020
14. 5. • Poutníci z Ludslavic

ČERVEN 2020
14. 6. • Poutníci z farnosti Kelč a 4. pouť kro-

jovaných organizovaná manžely Žalmán-
kovými z Kelče

18. 6. • Poutníci z Velké Bystřice • autobus pout-
níků z Mysločovic • dva autobusy poutníků 
z farnosti Hroznová Lhota

21. 6. • Pěší pouť farníků z Nedašova, Brumova 
a Slavičína

24. 6. • Autobus poutníků z farnosti Vracov
27. 6. • Autobus poutníků z Lukova a Kašavy • 

poutníci z farnosti Dobratice
28. 6. • Poutníci ze Zubří • poutníci z Prakšic 

a Pašovic

ČERVENEC 2020
1. 7. • 35 pěších poutníků ze Svatého Kopečku 

u Olomouce (X. Moravská Compostela) 
s Mons. Janem Peňázem
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V letním období (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.).

Poslední duchovní cvičení na Svatém Hostýně v letošním roce
 27.–29. 11. Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské, vede Jan 

Graubner, arcibiskup olomoucký (I. skupina)
 4.–6. 12. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, vede Jan Graubner, 

arcibiskup olomoucký (II. skupina)
 7.–12. 12. Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Richard Greisiger, SJ
Bližší informace: tel. 573 381 693, e -mail: matice@hostyn.cz

Muzikantská pouť v neděli 2. srpna 2020
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ZA PAVLEM HEJCMANEM

V pátek 17. července 2020 se uzavřela pozemská pouť Pavla Hejcmana, dlouholetého 
člena redakční rady Listů svatohostýnských. Jeho životní pouť jakoby kopírovala složitost 
historie našeho státu od doby jeho vzniku. Pražskému rodáku (nar. 23. 3. 1927) se staly 
osudnými oba totalitní režimy, které naši zemi zachvátily v průběhu 20. století. Za německé 
okupace byl vyloučen ze středoškolských studií a stal se zámečníkem. Této profese využil 
později, když byl po roce 1968 nucen opustit své zaměstnání šéfredaktora závodních no-

vin v n. p. TON a stal se frézařem. V té době již byl 
úspěšným autorem knih a rovněž autorem filmových 
a televizních scénářů.

Pavel Hejcman po válce vystudoval Vysokou ško-
lu politickou a sociální. Stal se novinářem a později 
spisovatelem. Malý a absurdní čin – vrácení legi-
timace KSČ – na protest proti okupaci naší vlasti 
spojeneckými vojsky – udělal z dalších 20 let života 
drama nejen jemu, ale celé jeho rodině. Hejcmanova 
manželka Marie, paní drobná tichá a distingovaná, 
se stala svému muži nejvíce v této době oporou 
a s pokorou přijala jeho osud. On, s vděkem, přijal 
její víru v Boha. A tak, tiší a skromní, žili společný 
nelehký život.

Pavel Hejcman se v roce 1989 na krátký čas stal 
předsedou Městského národního výboru, po prvních 
svobodných volbách se stal na dvě volební období 
starostou Bystřice pod Hostýnem. Vedle zásadních 
a důležitých investic, které vznikly ve městě pod jeho 
vedením, projevil své estetické cítění i ve výzdobě 

města. Jím inspirovaná kašna se sochou Panny Marie sochaře Daniela Trubače zdobí střed 
města a je jednou z dalších děl, která přinesla do Bystřice krásu a oživila ji šuměním vody.

Ani v této době, kdy byl Pavel Hejcman velmi časově a společensky vytížen, neopustil 
svou literární tvorbu. Vedle rozsáhlých literárních forem se věnoval také psaní kratších 
článků a podílel se na vydávání Listů svatohostýnských jako člen redakční rady (v letech 
2002 až 2010). Ani po odchodu na zasloužený odpočinek psát nepřestal. Pro Bystřici 
má velký význam jedno z jeho posledních děl, memoárová kniha Stébla ve vichřici. Za 
své literární dílo (31 knih) získal v roce 2006 ocenění Zlínského kraje Pro amicis musae.

Pavel Hejcman byl muž pevných zásad, muž nebojácný, laskavý, který uměl jednat 
s lidmi, s malými i velkými tohoto světa. Projevoval výrazné sociální cítění, jemuž dával 
průchod i ve vedení města.

Bystřická veřejnost se s Pavlem Hejcmanem rozloučila v pátek 24. července 2020 při 
mši svaté v kostele sv. Jiljí. Jeho tělo spočinulo po boku jeho milované ženy Marie v ro-
dinném hrobě na bystřickém hřbitově.  n Pavel Malének

Pavel Hejcman s kulturním oceně-
ním Zlínského kraje (6. 12. 2006)

Snímek Josef Pala
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Josef Žák, Vnorovy, 86 let
Marie Všetulová, Vnorovy, 85 let
Marie Deutschová, Jestřebí, 84 let
Aloisie Doleželová, Malenovice, 85 let
Ludmila Hurbišová, Nivnice, 84 let
Anna Mikulová, Prosenice, 84 let
Julie Kožuchová, Prosenice, 99 let
Milada Tillová, Příbor, 87 let
Marie Braná, Příbor, 86 let
Jan Slovák, Vigantice, 91 let
Marie Sehnálková, Hranice, 97 let
Marie Kunická, Strážnice, 81 let
Anežka Hrdličková, Kyselovice, 80 let
Oldřich Kaprál, Seloutky, 84 let
Anna Vlasáková, Říkovice, 92 let
Karel Hurbiš, Nivnice, 87 let
Marie Neumannová, Strážnice, 82 let
Dobroslava Zavadilová, Tučín, 92 let
Miroslava Kunrtová, Bukovany, 74 let
Emílie Kohoutková, Nivnice, 77 let
Celestýna Šuláková, Huslenky, 81 let
Marie Hašová, Zámrsky, 81 let
Ludmila Tuhá, Bzenec, 77 let
Anděla Jarcovjáková, Kašava, 91 let
Josef Šmíd, Krnov, 79 let
Libuše Němcová, Nedakonice, 93 let
Ludvík Umlauf, Dolní Němčí, 87 let
Anežka Slováčková, Slušovice, 86 let
Marie Mrázová, Babice, 87 let

Ludmila Jordánová, Babice, 88 let
Milada Komnacká, Ostrovánky, 85 let
Marie Hájková, Branka u Opavy, 94 let
František Bílík, Dolní Bojanovice, 76 let
Jarmila Otevřelová, Vyškov, 94 let
František Číhal, Opatovice, 92 let
Ludmila Navrátilová, Kyjov, 90 let
Ladislav Chuděj, Kroměříž, 92 let
Marie Slimáčková, Branky, 96 let
Bronislava Coufalíková, Pozlovice, 55 let
Božena Cziroková, Malenovice, 74 let
Marie Kalabusová, Dolní Němčí, 89 let
Milan Poulíček, Rožnov pod Radhoštěm, 81 let
Vojtěch Buchta, Dolní Bojanovice, 81 let
Jan Bittner, Kuželov, 64 let
Marie Surovcová, Valašská Senice, 88 let
Pavel Hejcman, Bystřice pod Hostýnem, 93 let
Helena Garčicová, Hlohovec, 90 let
Rudolf Matera, Štramberk, 86 let
Ludmila Masařová, Poteč, 82 let
Anna Chudíková, Vnorovy, 99 let
Vlasta Svozilová, Lhota u Malenovic, 92 let
Marie Celtová, Hradec nad Moravicí, 86 let
Růžena Komosná, Dolní Bojanovice, 99 let
Anděla Polášková, Želechovice nad Dřevnicí, 88 let
Anežka Mišáková, Brumov-Bylnice, 92 let
Františka Filkornová, Štítná nad Vláří, 89 let
Anežka Šrajerová, Dolní Jasenka, 90 let
Vratislav Chrastina, Horní Moštěnice, 88 let
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Pouť krojovaných 14. června 2020

Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn 13. června 2020

13. pěší pouť Svatý Hostýn – Velehrad 2. až 4. července 2020


