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„Duše po tobě žízní. Toužím tě spatřit ve svatyni“
Čtenáře Listů vyzýváme
k zasílání svědectví o tom,
co zažili při pouti na Svatý
Hostýn, jak se v jejich rodinách projevila mariánská
úcta a byly vyslyšeny prosby. A protože příklady táhnou, podělím se
s vámi o jednu čerstvou osobní zkušenost.
„Na Svatý Hostýn to mám z domu čtyři
dny pěšky,“ napsal jsem v březnovém vydání. Do uzávěrky tohoto čísla jsem měl velké přání tuto cestu absolvovat. Navzdory
tvrdému lockdownu, zavřeným okresům
a dalším omezením se to podařilo.

Nejvzácnější je voda
V počtu dvou poutníků jsme se vydali na
cestu již v dubnu. Trasu dlouhou více než
90 km jsme si rozdělili do čtyř jednodenních
etap. Poslední dvě přišly na řadu na začátku června. To už jsme byli tři a průvodcem
nám byla Cyrilometodějská stezka, která se
vyhýbá obydleným zónám. Všechny zásoby
si musíte nést na zádech. Brzy se ukázalo, že
nejdůležitější věc, co s sebou nesete, je voda.
Zvlášť v parných dnech. Po hodinách putování jsme už téměř na dně. Obsah v lahvích
přepočítáváme na mililitry a uklidňujeme
se vidinou restaurace nebo studánky. Z iluze nás však rychle vyvedou dva protijdoucí
muži. K nejbližší hospůdce je to ještě deset
kilometrů!
Šplhám vyschlou pěšinou do kopce a v hloubi duše vzpomínám na všechny ty malé zázraky z minulých poutí, kdy se o nás Bůh
postaral. Hlavou mi znějí slova žalmu. „Jak
vyprahlá, žíznivá, bezvodá země… Tak tou-

žím tě spatřit ve svatyni…,“ nemůžu si vzpomenout, jak je to dál. Je to o nás? Putujeme
přece do mariánské svatyně a máme žízeň...

Vyslyšená prosba a obdarování
Na kraji lesa si všimnu chaty se zahrádkou.
Za plotem se mihne postava ženy. Volám na
ni. Neslyší. Zkouším to znovu a znovu, až si
mne všimne. „Máte tady vodu? My jsme už
úplně na dně a do cíle je to ještě daleko,“ vyhrknu svou prosbu. Bez zaváhání přichází
pozvání. Vody si můžeme načerpat, kolik
uneseme. „Dáte si pivo?“ Nikdo neprotestuje a na stolku už stojí tři lahváče Radegastu.
Jsme překvapení a šťastní. Nečekané obdarování od milých hostitelů nás povzbudilo.
„Někdo nás má rád!“
Příštích deset kilometrů se jde lehce. Sotva
dorazíme k hospůdce, spustí se prudký liják. Než se občerstvíme, je na modré obloze
pár bílých mráčků. Cestou si začneme zpívat. Hlaholíme do širých kopců. „Bože, cos
ráčil“ a „Tisíckráte pozdravujem Tebe...“.
V cíli třetí etapy dostaneme u přátel nocleh,
na stole stojí další piva a ráno na každého
z nás čeká sklenička čerstvého medu. Přijetí
a obdarování nás provází i posledním dnem.
Na Svatý Hostýn dorazíme odpoledne.
Až doma si dohledám celý 63. žalm. Text se
mě dotýká více než kdykoliv dřív. „Bože, ty
jsi můj Bůh, snažně tě hledám, má duše po
tobě žízní, prahne po tobě mé tělo jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. Tak toužím
tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc
a slávu. Vždyť tvá milost je lepší než život,
mé rty tě budou chválit.“
Pavel Siuda
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Modlitba k Panně Marii
Svatá Maria, Matko Boží,
tys darovala světu pravé světlo,
Ježíše, svého Syna, Syna Božího.
Ty ses bezvýhradně odevzdala
Božímu povolání,
a tak ses stala zdrojem té dobroty,
která prýští z Něho.
Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu.
Uč nás poznávat a milovat ho,
abychom byli schopni opravdové lásky
a uprostřed žíznícího světa
byli pramenem živé vody.
Modlitba papeže Benedikta XVI.
(encyklika Deus caritas est
ze dne 25. 12. 2005, čl. 42)
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Zahájili jsme poutní sezónu a ocenili důvěrníky
Slavnostní mší svatou za
živé a zemřelé členy, důvěrníky, příznivce a dobrodince Matice svatohostýnské slouženou otcem arcibiskupem Janem Graubnerem byla v neděli 2. května zahájena
a požehnána letošní poutní mariánská
sezóna na Svatém Hostýně.
Poutní sezóna v roce 2020, podobně jako
začátek letošní poutní sezóny, byly význam-

ně ovlivněny epidemiologickou situací koronavirové pandemie a vládními opatřeními.
Dá-li Pán, na přímluvu Panny Marie
a s pomocí našich modliteb bychom měli
postupně obnovovat staletou tradici poutních slavností a duchovních cvičení. S Boží
pomocí by se měl opět pozvolna navracet
duchovní život na Svatém Hostýně.
Mořic Jurečka
Předseda Matice svatohostýnské
Bečica Petr, Trnava
Glogar Jaroslav, Hůrka
Heiserová Jana, Vítkov
Horenská Marie, Pašovice
Ing. Jiříček Josef, Hranice
Kovářová Miroslava, Lidečko
Němcová Jaroslava, Dubňany
Šebestová Helena, Sudoměřice
Ševčíková Anna, Vsetín

Ocenění členové Matice svatohostýnské, které v neděli
2. května vyznamenal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

V čase poznamenaném koronavirovou krizí, kvůli které nebylo možné v roce 2020
uskutečnit ocenění zasloužilých členů Matice svatohostýnské, byli po určitém rozvolnění v neděli 2. května v komorním prostředí svatohostýnské baziliky na závěr mše
svaté otcem arcibiskupem Janem Graubnerem a předsedou MSH Mořicem Jurečkou
oceněni tito důvěrníci:

Tito členové a členky z Moravské církevní
provincie zahrnující tři diecéze. Ve svých
farnostech předávají Listy svatohostýnské,
přijímají členské příspěvky a dary a informují o dění na Svatém Hostýně ostatní členy
MSH, především ty, kteří pro věk nebo z jiných důvodů nemohou již na Svatý Hostýn
osobně putovat a jsou spojeni s touto velkou
mariánskou rodinou již jen modlitbou.
Patří jim velký dík! Ať Vítězná Ochránkyně
Moravy zůstává Matkou svému moravskému lidu Valašska – Slovácka – Hané.
P. František Král
a MUDr. Zdislava Tělupilová
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Nový superior P. Ladislav Nosek SJ, přišel z Brna
Milí čtenáři Listů!
Jako nový, v květnu nastoupivší rektor svatohostýnské
baziliky jsem byl požádán
o duchovní slovo a představení se v tomto ctihodném
médiu. Pár slov o sobě a o přechodu na
nové působiště zvládnu. Na velký duchovní
obsah asi moc prostoru nezbude, ale snad
to není zásadní problém.

Deset let jezuitské formace
Pocházím z Jihlavy, narodil jsem se v roce
1975, po studiích v Brně jsem v roce 1999
vstoupil do jezuitského noviciátu. Na kněze jsem byl vysvěcen v dubnu roku 2009,
taktéž v Brně. Doba téměř deseti let mezi
vstupem do noviciátu a kněžským svěcením je dána kromě studií i dvěma lety noviciátu a dvěma lety pastorační praxe v Českém Těšíně mezi dvěma etapami studia.

Pět let vysokoškolským kaplanem
Na Svatý Hostýn přicházím po pětiletém
působení v brněnském vysokoškolském
společenství (VKH), v anglojazyčné brněnské komunitě a v běžné pastoraci při našem
jezuitském kostele, rovněž zasvěceném Nanebevzetí Panny Marie. Na kteréžto místo nyní přechází (už podruhé) otec Josef
Stuchlý, můj předchůdce na Sv. Hostýně
a vzdáleně i v Brně, který mě do Brna shodou okolností v roce 2016 ustanovil coby
tehdejší provinční představený.

Z Brna na Svatý Hostýn
Nejednou mi byla položena otázka, zda
pro mne není těžký tento přechod z živého

P. Ladislav Nosek SJ, je od května novým představeným
komunity jezuitů na Svatém Hostýně. V sobotu 5. června
se s biskupem Josefem Nuzíkem a dalšími poutníky zapojil
do procesí slavnosti Těla a Krve Páně. Eucharistický průvod vyšel z farního kostela sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem.
Foto: Ivo Buráň

velkoměstského studentského prostředí
na místo, kde – jak to vyjádřil jeden tazatel – „lišky a jeleni dávají dobrou noc“.
Odpověď je trojaká: Přechod je rozhodně
velmi těžký co do stěhovaných krabic. Po
stránce psychologické záleží na úhlu pohledu.
V Brně by mi s koncem akademického roku
povinností ubylo. Přechod na Hostýn znamená skok takříkajíc přímo po hlavě do
dalšího pracovního kola, protože přicházím právě s rozběhem poutní sezóny, k víceru už dříve započatých nebo naplánovaných projektů a k povinnostem týkajícím se
i chodu komunity a většího domu. V kombinaci se stěhováním a hledáním různých
věcí v dosud nevybalených krabicích je to
tedy poněkud náročnější situace.
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Ruch velkoměsta nahradil klid
Co se však týče samotné změny prostředí, problém to není. Samozřejmě, pobyt
mezi studenty je velmi občerstvující zkušenost a stýskat se mi po nich (a nejen po
nich) bude, resp. už začíná. Nicméně, lišky
a jeleny mám rovněž rád.
Za druhé, na Hostýn studenti chodí také
a kromě nich mnoho dalších poutníků.
Poustevničit tedy zas tak moc nebudu.
Tím spíš ne v době internetu. Na Hostýn
navíc přecházím po třech semestrech zásadně poznamenaných protipandemickými opatřeními, a tudíž jsem nebyl vytržen
z žádného velkého společensko-pastoračního víru.
Za třetí, Svatý Hostýn je významné, energii dodávající mariánské poutní místo
s jedinečnou atmosférou, kde se dá i po
pastorační stránce udělat přinejmenším
srovnatelné množství práce.
A za čtvrté, malebná okolní příroda je
k nezaplacení po stránce estetické, dýchací i sportovní a odstěhování se z ulice, z níž se v posledních letech stal jeden
velký noční zábavní park v centru Brna,
pro mne není osobní tragédie. Rozhodně
mám raději drůbeží zvuky na našem hostýnském dvoře, které navíc dobře znám
od prarodičů z venkova i z našeho jihlavského rodinného dvorku. Samozřejmě,
netroufám si odhadnout, zda se tak dobře
budu cítit i za půl roku, ale současné pocity jsou jasně pozitivní. K čemuž dopomáhá, kromě zmíněných věcí, i výborná
strava z penzionu Ovčárna. To je určitě
vhodné zmínit.

Když se setmí a poutníci se vrátí do svých domovů, stává
se ze Svatého Hostýna tiché místo. Pro nového superiora
duchovní správy P. Ladislava Noska SJ, je to po letech strávených v rušném centru Brna příjemná změna.
Ilustrační foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra

Rok sv. Ignáce z Loyoly
Doufám, že mou nezkušenost Panna Maria, její Syn a zkušení členové svatohostýnského pracovního týmu dostatečně vykompenzují a že se nám podaří prožít duchovně plodnou a bohatou poutní sezónu. Ta,
mimochodem, spadá do roku, kdy si nejen
my jezuité připomínáme mimo jiné pětisté
výročí zranění sv. Ignáce z Loyoly, které
posléze vedlo k jeho vnitřní proměně a následně tedy k založení jezuitského řádu.

Slavíme 300 let základů baziliky
Zároveň tento rok slavíme třísté výročí položení základního kamene svatohostýnské
baziliky. Srdečně zvu na slavnost v neděli
12. září. Věřím, že budeme mít dostatečně
příznivé epidemiologické podmínky a že se
lidé nebudou bát přijíždět a čerpat posilu
duchovní, duševní i tělesnou. To přeji nám
všem.
P. Ladislav Nosek SJ
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„Synu můj, vyplň slib a postav chrám na Hostýně“
V letošním roce si připomínáme 300. výročí od položení základního kamene
pro stavbu dnešní poutní
baziliky.
Historie stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie je spojena s rakouským hraběcím rodem Rottalů, který v roce
1650 koupil bystřické panství od Lobkoviců. Ještě za jejich vlády se podařilo obnovit
poutě na Hostýn ke staré hornické kapli,
která je zmiňována již v roce 1567 jezuitou
J. Schnidlem. O jejím stavu v roce 1651 píše
ve své zprávě generálnímu vikáři v Olomouci také bystřický farář Tobiáš Schwach.
„Jest ještě jeden kostel na hoře Hostýn, na
pozemku pana hraběte Rottala. Tento je
tak chudý, že ani odjinud haléře nedostane,
nežli co má z darů po čas poutí. Pročež žádná nářadí a roucha tu nejsou, nýbrž vždy se
musí vzít z Bystřice.“

Rozšíření kostela nestačilo
Hrabě Rottal si uvědomoval tíživou situaci
na Hostýně, proto původní malý kostelík
v roce 1658 nechal rozšířit, postavil i malou
věžičku a postaral se o vnitřní vybavení.
Zvýšený počet poutníků si vynutil opětovné rozšíření kostelíka a záhy přístavby
dvou otevřených kaplí po jeho stranách.
Nad vodním pramenem nechal Rottal postavit otevřenou kapli a dvě poustevny.
Sporná zůstává historie obrazu Panny Marie Vítězné, který nechal namalovat Václav
Lobkovic. Manželka Jana Rottala Marie
Šternberková jej v roce 1655 zřejmě nechala pouze opravit u malíře Friedricha Eisen-

steina v Německu. K původnímu námětu
přibyl plastický reliéf z tepaného stříbra,
který znázorňuje zázračné pobití Tatarů.
První držitel Hostýna Jan Rottal zemřel bez
potomků a jeho majetek zdědili příbuzní.
Panství bystřické a holešovské připadlo synovi jeho bratra Janu Kryštofovi a po jeho
smrti v roce 1699 Janu Zikmundovi. Ten
se před Bohem slavnostně zavázal, že na
posvátném Hostýně zbuduje velkolepý pomník slávy Boží a Bohorodičky Panny Marie. Když se mu konečně podařilo nahromadit peníze, roku 1717 nečekaně zemřel.
Jeho poslední slova na smrtelné posteli
byla: „Františku, synu můj, vyplň můj slib
a vystav památný chrám na Hostýně.“

Syn plní otcův slib
Brzy po otcově smrti nechal František Antonín na Hostýn vozit potřebný materiál,
aby se se stavbou začalo, co nejdříve to bude
možné. Čtvrtý rok po otcově smrti 4. května
1721 činí první důležitý krok k uskutečnění velkolepého díla. Základní kámen k novému chrámu položil prelát olomouckých
premonstrátů z Hradiska Bernard Vanka
za přítomnosti hraběte Františka Antonína
z Rottalu, jeho manželky a mnoha dalších
významných osobností z celé Moravy.
Stavba chrámu se protáhla na dlouhých
27 let. Dobudován a zřejmě i benefikován
byl v roce 1747. První mši svatou zde sloužil 24. února 1748 bystřický kaplan P. Jan
Hübner.
Olga Kozlová
Podle P. Vídenského „Sv. Hostýn ve svém
původu a svých osudech.“
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Podělte se o svá osobní svědectví
Oblíbená rubrika osobních
svědectví o vyslyšených
prosbách poutníků, kterou
inicioval P. Josef Stuchlý
SJ, bude pokračovat i po
jeho přestěhování do Brna.
Jsou to příběhy osobních proměn, vyslyšených proseb nebo nalezení pokoje, které
v našich životech píše sama Panna Maria
Svatohostýnská.

Peníze, nebo růženec?
Obnovitel Svatého Hostýna Dr. Antonín
Cyril Stojan a zakladatel Matice svatohostýnské dovedl vždy vycítit, co, kde a jak
říct, aby to mělo úspěch a dosáhl toho, oč
usiloval. Uměl posluchače zaujmout, mluvil vtipně a k věci. Svědectví o jeho pastorační dovednosti a neúnavnosti vydávají
jeho životopisci. Jednu z historek, která
připomíná jeho pohotový humor, popisuje
v knize „Kdybych lásky neměl“ spisovatelka Marie Holková.
„Na jedné volební schůzi v jedné slovácké
dědině se jeden kandidát navážel do náboženství, kritizoval hrabivost kněží. Tu se
ve snaze nachytat Stojana v nedbalkách
zeptá: „Pane doktore, kdyby někdo položil před vás hromadu peněz a vedle nich
růženec, přiznejte se poctivě, po čem sáhnete nejdříve?“ Nato pan doktor s dětskou
upřímností: „Samozřejmě po penězích. Já
totiž růženec už mám.“ A hned jej vytáhl
z kapsy. „Ale peníze, příteli, ty nemám nikdy.“

V tomto čísle přinášíme dvě svědectví spojená se Svatým Hostýnem a vzpomínku na
obnovitele tohoto poutního místa Dr. Antonína Cyrila Stojana.
Chtěli bychom čtenáře povzbudit k zasílání svých „hostýnských zázraků“. Využít můžete i náš nový redakční e-mail:
redakce@hostyn.cz. Do předmětu zprávy
uvádějte „Svědectví“. Děkujeme.
Marie Černíčková
V roce 170. výročí od Stojanova narození
a 100 let od jeho jmenování olomouckým
arcibiskupem se této osobnosti církevních
dějin věnujeme také v článku na straně 12.

Zachráněná ruka
V roce 1990 si můj 18letý syn nešťastnou
náhodou pořezal ruku na cirkulárce. Zůstala viset jen na šlachách.
V nemocnici jsem prosila lékaře, ať něco
udělají, jen ne amputaci. Dostalo se mi
rady, jestli jsem věřící, mám se modlit. Tam
jsem prosila Pannu Marii Svatohostýnskou, jestli může, ať pomůže. Slíbila jsem,
když to dobře dopadne, že jí syna na Hostýn
přivedu.
Šestihodinová operace v Brně dopadla
úspěšně. Ruku se podařilo zachránit. Syn
po zranění nemá žádné následky. Bohu dík.
Slib se mi tehdy podařilo splnit. K Hostýnu mám stále vřelý vztah. Několik let tam
s manželem vodíme i vnoučata.
Marie z Valašských Klobouk
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Jak jsme cestovaly na setkání členů Matice
Byla neděle ráno. Jelikož jsem zatím mladší bábinka, mám auto a řidičák. Pozvala
jsem po rozvolněných opatřeních své čtyři
o něco starší kámošky na výlet na setkání
členů Matice svatohostýnské.
Pršelo a bylo chladno. I tak jsme chtěly výlet
podniknout. Sotva jsme dojely do sousední
vesnice, začalo se mi rosit okno a moc jsem
toho neviděla. Zastavila jsem, trochu si ho
opucovala a přitopila. Pomohlo to, okno se
již tak nerosilo.

Nejdřív mlha, pak mdloby
V autě ale začalo být horko. Na začátku
Dřevohostic mi bylo na omdlení. Zastavila
jsem nadechnout se čerstvého vzduchu.
Přemýšlela jsem, jestli se nemáme vrátit.
Jedna bábinka mi nabídla hořké kafíčko.
To mi pomohlo a rozhodly jsme se pokračovat.
Jakmile jsme dojely pod stánky, v té největší zatáčce jsem se v protisměru střetla
s autem. Zastavila jsem, abych ho pustila.
Pak jsem se ale nemohla rozjet do prudkého kopce před bazilikou. Nakonec se to
podařilo. Našla jsem volné místo k zaparkování a konečně jsme mohly vstoupit do
kostelíčka. Mše svatá se nám moc líbila.
Akorát na nás trochu táhlo, protože musely být otevřené všechny dveře kvůli Covidu. Škoda jen, že nemohla být schůze, jak
bývalo zvykem.
Koupily jsme si pár suvenýrů na památku
a pro vnoučata. Protože zase začalo pršet,
domluvily jsme se, že se vrátíme domů.

„Pršelo a bylo chladno. Okna se mlžila. Přemýšlely jsme
o návratu,“ líčí cestu na Svatý Hostýn „bábinky“.

„Ať se v pořádku vrátíme“
Než jsme vyjely, zahlédla jsem dvě řeholní
sestřičky, které kráčely proti nám. Obrátila jsem se na ně s prosbou o modlitbu –
„Měly jsme dosti strastiplnou cestu a chtěla bych bábinky v pořádku dovézt domů,“
vysvětlovala jsem. Řeholnice se usmály
a modlitbu přislíbily.
Cestou domů jsem zjistila, že mi špatně
brzdí brzdy. Těsně před cílem jsem musela sešlapovat pedál až na doraz. Když jsme
v pořádku dojely domů, moc jsem děkovala
Panně Marii za její ochranu a sestřičkám za
jejich přímluvy.
Tento příběh Vám posílám, abyste nezapomínali, že nad námi skutečně bdí naše
Božská maminka a máme jí za co děkovat.
Bedřiška z Horních Moštěnic
členka Matice svatohostýnské
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„Když jsem si nevěděl rady, jel jsem na Hostýn“
Svatý Hostýn je moje srdeční záležitost. Vděčím
za to hlavně tatínkovi, který mě tam brával od malička minimálně jednou za
rok na pouť. Neměli jsme
to z rodného Zlína daleko.
Mám v paměti mozaikový obraz Matky
Boží na průčelí baziliky, který se před
námi vynořoval často z mlhy, když jsme
vystupovali po schodech. Mši svatou jsme
prožívali v zástupu poutníků. Tehdy se mi
jako klukovi zdála samozřejmě dlouhá.
Vybavují se mi také řady krámků se zajímavými věcmi, které dokreslovaly celou
tu atmosféru pouti.

Svačinu jsme si brávali z domu, neboť poutní
domy byly zabrány a nebylo ani kde posedět.
Seděli jsme při jídle na nějakém schodu. Laviček bylo málo, pokud vůbec nějaké byly.
To ale vůbec nevadilo. Vzpomínám si, že na
louce v blízkosti baziliky v 60. letech stály
dokonce vojenské vozy. Režim se všemožně
snažil odradit věřící od poutí. Přesto neustále přicházely davy poutníků často z veliké
dálky složit Panně Marii své starosti, načerpat naději a sílu k často nelehkému životu.
Když jsem dospíval, už jsem na Hostýn
putovával sám. Téměř každý rok jsem se
vydal na novoroční půlnoční. Putovali jsme
s ostatnímy poutníky nočním zasněženým
lesem.

Poutníci z farnosti Ostrava-Poruba s Mons. Josefem Gazdou na schodech před bazilikou na Svatém Hostýně.
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Měl jsem také rád dušičkovou pouť se světelným průvodem na hřbitov.
Jako bohoslovec jsem si uvědomil, že můj
první kněžský vzor, který mě jako kluka
inspiroval a u kterého jsem začínal ministrovat, byl P. Jan Machač. Později byl také
mým primičním kazatelem. Později působil přes 30 let až skoro do své devadesátky
v Praze u Svatého Matěje. Tento kněz měl
po celý život velmi vřelý vztah k Panně Marii Svatohostýnské. Pocházel z blízké Horní
Lidče a i v tuhé totalitě brával každoročně
skupiny mladých na jakési poutní tábory na
chalupu po rodičích nedaleko Svatého Hostýna. Tato jeho „pastorace mládeže“ byla
velmi prostá a také velmi plodná. Z jeho
působení vyšlo asi 12 kněží a řada dobrých
rodin, které dodnes jezdí na Svatý Hostýn.
Jako kněz jsem na Svatém Hostýně čerpal povzbuzení a sílu v různých staros-
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tech. Často jsem si sám s něčím nevěděl
rady a tam před obrazem Panny Marie se
začalo rodit řešení. Brával jsem s sebou
také často ty, kterým jsem chtěl pomoci
– dospívající, hledající, snoubence. Mnozí
z nich tam jezdí stále. Po celou dobu mého
působení v Ostravě-Porubě pořádáme
pravidelně společné poutě na Svatý Hostýn. Mnozí věřící i zde z Ostravy tam velmi
rádi putují a jistě ví proč.
Mohu říci, že za celý svůj život jsem tam
nikdy nejel nadarmo. Nikdy jsem se nevracel s prázdnou. Vždy jsem byl Pannou
Marií nějak duchovně obdarován. Už nyní
se těším, až bude možné obnovit normální
poutní sezónu i novoroční půlnoční. Snad
ji už budeme moci oslavit způsobem, jak
jsme byli dlouhá léta zvyklí.
Mons. Josef Gazda,
farář farnosti Ostrava-Poruba

Dopravce posílil spoje z Bystřice p. H. na Hostýn
Svatý Hostýn je o víkendech a svátcích dostupnější. Z Bystřice pod Hostýnem vyjíždí na
linku 242 více autobusů. Dopravce KOVED, s.r.o., přidal až do 17. října 2021 posilové spoje.
Autobusy od žel. stanice vyjíždějí o volných dnech v 6.40, 7.40, 8.00, 8.35, 9.00, 9.40,
9.55, 10.40, 11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 14.00, 14.40, 15.00 a 15.40 hodin. Nově přidané
spoje z autobusové stanice pak mají odjezdy v 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 14.20,
15.20 16.20, 17.00 hodin. Cesta na Hostýn trvá 14 minut.
Ze Svatého Hostýna zpět na vlakové nádraží do Bystřice pod Hostýnem víkendové a sváteční autobusy vyjíždějí v 7.00, 8.00, 8.20, 9.00, 9.20, 10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 12.00,
12.20, 13.00, 14.20, 15.00, 15.20 a v 16.00 hodin. Nové spoje na aut. nádraží ze Svatého
Hostýna odjíždějí v 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 14.40, 15.40 16.40 a 17.20 hodin.
Ve všední dny zůstávají spoje z Bystřice p. H. zachovány: 6.39 (z autobusového nádraží),
7.40, 8.40, 10.00, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40 (už od vlakového nádraží) na
Svatý Hostýn, zpět v 6.51 (pouze na autobusové nádraží), 8.20, 9.20, 10.40, 11.20, 12.20,
13.20, 14.20, 15.20 a 16.20 (až k vlakovému nádraží).
Aktuální jízdní řád linky 242 je k dispozici ke stažení na www.idzk.cz.
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Nezapomenutelný „tatíček“ Antonín Cyril Stojan
Dva roky života zbývaly
Dr. Antonínovi Cyrilovi
Stojanovi, když byl ve svých
sedmdesáti letech v neděli
3. dubna 1921 slavnostně
uveden do čela olomoucké
arcidiecéze. Do historie Moravy se zapsal
nesmazatelným písmem, zasloužil se o postavení 139 nových kostelů a 64 far, pomohl
při opravě 159 kostelů a 29 far. Jeho jméno
bude navždy spjato s obnovou poutních
míst – Velehradu a Svatého Hostýna.

Obnovitel poutních míst
Zdokonalení obou moravských poutních
míst organizoval široce se samozřejmostí,
jako by jeho farností byla celá Morava. Na
Svatý Hostýn nezapomínal, ani když zařizoval velkou loterijní akci pro obnovu velehradské svatyně. Cítil přitom, že zůstává
velkým dlužníkem Panny Marie Svatohostýnské. Její sídlo také potřebovalo obnovit.

Družstvo svatohostýnské
Jako mladý kněz zinicioval 30. května 1881
setkání 26 kněží, kteří rozhodli o nutnosti
zřízení trvalé duchovní správy na Svatém
Hostýně. Stávající bystřická farnost by totiž
nápor nutných činností pro obnovu Svatého Hostýna v přední poutní místo nezvládla. Za 14 dnů nashromáždili 5 tisíc podpisů
z 600 moravských měst a obcí, jimiž žádost
podložili a 15. června ji představili kardinálu
Bedřichu Fürstenbergovi. V témže roce bylo
založeno „Družstvo svatohostýnské“, jehož
jednatelem se stal osvědčený kněz P. Antonín Cyril Stojan. Bez peněz se ale obnovovat
Hostýn nedal. A tak se z příborské fary valily

tisíce dopisů s prosbou, aby ctitelé Matky
Boží přispěli dary na stavbu. Roku 1881
mělo „Družstvo svatohostýnské“ přes 10 tisíc členů a v roce 1885 už stála za svatohostýnskou svatyní klášterní budova za 22 tisíc
zlatých.

Když na pouť, tak jedině pěšky!
A. C. Stojan neuměl odpočívat, a to se s vyšším věkem víc a víc projevovalo na jeho
zdraví. Ale šetřit se jen pro nicnedělání?
Na svátek Nanebevzetí Panny Marie v roce
1921 již jako olomoucký arcibiskup dorazil na Svatý Hostýn pěšky. Kdyby se ohlásil
duchovnímu správci, měl by přichystán povoz, ale on to viděl jinak. „Pouť je pouť, na
tu se má chodit pěšky.“ Úmysl by mu mohly
zatrhnout jen jeho staré nohy, ale podržely
ho. A tak kopec k Matce Svatohostýnské
vyšlapal stejně jako mnoho jiných poutníků
po svých i s vlňákem přes ruku. Ač unaven,
přesto ještě odsloužil slavnou mši, v poledne vykonal svatební obřad, ale hned po
skončení alou na nádraží. Další pracovní
povinnosti nepočkaly a neměly pochopení
pro únavu, ani revma.
Marie Černíčková
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Vůně dálek pěších poutí
Spolu s jarními dešti pomaloučku ustupují i protipandemická opatření.
A jako houby po deštích
roste i chuť někam vyrazit.
Třebas pěšky. Je ale kam?
Odpověď zní jasně: rozhodně ano! Vždyť
už 10 let je Zlínský kraj součástí sítě Evropských poutních stezek. S radostí tak
můžeme v našem okolí objevovat mnohé
poutní cesty a Svatý Hostýn v nich hraje
důležitou roli. Na co se tedy poutníci z kraje pod Hostýnem mohou těšit?

Svatý Hostýn – Velehrad
V roce 2008 byla slavnostně vytvořena
Poutní cesta Svatý Hostýn – Velehrad,
která měří přibližně 60 km. Ta z Hostýnských vrchů sestupuje do Fryštáku, odkud se vydává lesem do Zlína. Odsud šplhá opět přes vršky směrem k Napajedlům,
kde cesta nabírá pozvolný ráz podél řeky
Moravy, aby nakonec překonala oblé kopečky u svého cíle – Velehradu. Poutníky
na cestě čeká 25 zastavení, která nabízejí
pozoruhodné informace. Trasu lze absolvovat za dva dny (přespání ve Zlíně),
případně za tři (přespání ve Štípě a Napajedlích).

Cyrilometodějská poutní cesta
O dva roky později, roku 2010, byla slavnostně otevřena Cyrilometodějská poutní cesta, která vede ze Svatého Kopečku
u Olomouce na Svatý Hostýn a poté dále
na Velehrad, aby našla svůj cíl ve Svatém
Antonínku. Úsek ze Svatého Kopečku na

Svatý Hostýn měří celých 50 km a trasa vede malebně zvlněným krajem mezi
Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Cesta
se tradičně zvládne za dva dny (přespání v Pavlovicích u Přerova) a poutníci se
mohou zastavit u 19 tabulí plných zajímavostí.

Moravská Compostela
Od roku 2011 se uskutečňuje pěší pouť
Moravská Compostela, která propojuje
Velehrad, Svatý Hostýn a Svatý Kopeček. Vytváří tak krásnou symbiózu obou
výše zmíněných poutních cest. Letošní,
již XI. Moravská Compostela začíná ve
středu 30. června na Svatém Kopečku.
Během této pětidenní pouti se překonává
112 km a cílem je jak Svatý Hostýn (v pátek), tak Velehrad (v neděli). Pro poutníky
je připraveno přespání, strava i doprovodné vozy a nedílnou součástí je bohatý
duchovní program. Všechny podstatné informace jsou na webu Mons. Jana Peňáze
www.poutnik-jan.cz, včetně podrobného
popisu cesty, cen za služby i způsobu přihlášení na pouť.

Cíl našeho putování
Tak zarazme klobouky do čela, popadněme poutnické hole a nezapomeňme – nezáleží na tom, zda ujdeme celou trasu po
svých nebo jestli ji zvládneme ve vytyčeném čase. To hlavní je dosáhnout cíle, kam
putujeme za Bohem s toužícím srdcem.
A cíle v našem okolí jsou skutečným dílem
Božím.
Pavel Hanulík
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Poděkování Dr. Josefu Palovi a Leoši Hrdličkovi
Každý ctitel Panny Marie si rád přečte Listy svatohostýnské. Od jejich prvního čísla,
které vyšlo v roce 1997, byl pověřen vedením
jejich redakce pan Josef Pala, do té doby známý redaktor Katolického týdeníku. Jeho přáním od počátku bylo, aby Listy tvořily most
mezi poutníky, členy Matice a duchovní
správou na Svatém Hostýně. Vždy aktuálně
informoval o dění na tomto poutním místě.
V současné době žije PhDr. Mgr. Josef Pala
se svou rodinou ve Zlíně. Z jeho vyprávění
víme, že pro své náboženské přesvědčení
byl nucen pracovat dvacet let v dělnických
profesích. Přesto dokázal psát příspěvy do
novin, časopisů nebo kalendářů. Po listopadovém převratu v roce 1989 zakládal Občanské fórum katolíků ve Zlíně, kde také působil
jako katecheta. Náboženství vyučoval i ve
škole v Želechovicích. V roce 2004 dosáhl
titulu doktor filozofie na Cyrilometodějské
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Pan Dr. Pala je uznávaný nejen po celé naší
arcidiecézi, ale i mimo ni, zejména jako
spisovatel a redaktor. Je oceňován pro svůj
široký rozhled ve všech oblastech, které se
vážou k naší arcidiecézi, církvi, a to jak
v její minulosti, tak i současnosti. Vždy nás
udivovaly jeho hluboké znalosti o kněžích,
biskupech a dalších osobnostech současných, tak i těch na věčnosti, ať jsme v rozhovorech zabrousili jakýmkoliv směrem.
Jeho vědomosti o církevních strukturách,
tradicích, normách jsou obsáhlé. Vždy si
u něj člověk uvědomí, kolik nám laikům
toho zůstává skryto, kolik souvislostí jeho
paměť obsáhla.

Poprvé v historii byl v roce 2006 vytvořen
jeho zásluhou nástěnný otáčecí kalendář,
dodnes mají stále velkou oblibu stolní svatohostýnské kalendáře.

PhDr. Mgr. Josef Pala byl od založení Listů svatohostýnských až do konce roku 2020 jejich šéfredaktorem.
Foto: Archiv Matice svatohostýnské

Má živý zájem o všechno křesťanské dění,
což ve spojení se znalostmi a jeho pracovitostí přináší bohaté plody. Je spoluautorem
Cyrilometodějských kalendářů, redaktorem
olomouckého arcidiecézního informátora –
časopisu Oldin.
Vedl nás v redakční radě Listů svatohostýnských rozvážně. Vždy se snažil s bohatými zkušenostmi i s moudrostí svého
věku zhodnotit minulé číslo, prosil o ohlasy
i o modlitby. Se svým mnoho let neuvěřitelně systematicky vedeným notýskem, s jeho
pečlivými poznámkami jsme vždy věděli, že
má práci pevně v rukou.
Jeho kniha o Svatém Hostýně z roku
2020 už oslovila a jistě osloví další stovky
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čtenářů, stejně jako řada publikací, které
vyšly z jeho pera pro farnosti a obce. Vždy
čerpá z bohatých historických pramenů
a především zachycuje důležité poselství
nejen současníkům, ale i budoucím generacím. V tomto jeho poslání spatřujeme
velikost jeho služby a věrnost Božím věcem.
Po letech spolupráce s Maticí svatohostýnskou a duchovní správou se Dr. Josef Pala
rozhodl práci v Listech již ukončit a předat
tuto odpovědnou pozici dalšímu následovníku.
Pane doktore, za všechnu obětavou práci
Vám jménem sedmitisícové rodiny členů
naší Matice, jménem jejího výboru i duchovní správy upřímně děkujeme. Do dalších let Vám vyprošujeme Boží požehnání,
dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie Svatohostýnské.
Marie Loučková, Zdeňka Jančíková

Poděkování z Listů svatohostýnských míří
také za Leošem Hrdličkou. Jeho úkolem
bylo příspěvky zpracované šéfredaktorem
Dr. Josefem Palou zapracovat do jednotlivých stránek a doplnit fotografiemi. Grafický styl vtiskl pan Hrdlička také časopisu
Oldin a Nezbeda, jehož je šéfredaktorem.
Děkujeme za dlouhá léta spolupráce a přejeme hodně úspěchů.

Setkávání kontrolní komise zmařil virus
Kontrolní komise se skládá z pěti členů volených valnou hromadou jednou za 3 roky.
Komise se běžně schází 4krát do roka, pokud tedy nedojde k mimořádné události,
jako byl v poslední době problém s nákazou typu koronavirus.

Naštěstí nejsme výkonný orgán Matice,
jako je výbor, a nemusíme řešit aktuální
potřeby Hostýna. I ten se scházel v omezené míře. Jako členové sledujeme výstupy
z výboru, a pokud je potřeba z naší strany
cokoliv řešit, jsme k dispozici on-line.

V takovém případě jsou podmínky značně
omezeny a setkání komise se omezila na
nejnutnější míru. Do března 2020 jsme se
scházeli dle plánu, ale od té doby v podstatě jen jednou po rozvolnění opatření
v loňském roce.

Nyní jsme už rádi, že se situace uklidnila
natolik, že se můžeme opět začít scházet
jako obvykle.
Jindřich Pokorný
předseda kontrolní komise MSH
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Duchovní vzdělávání
26. 7. – 2. 8. Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených, vede P. Josef Žák
– obsazeno, evidujeme náhradníky
8. – 13. 8.
Duch. obnova pro mladé s P. Jiřím Pleskačem (kat. kněz vých. obřadu)
15. – 18. 8. Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád – obsazeno
11. – 13. 10. Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach
29. – 31. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem (kat. kněz východního obřadu)
Téma: O mši svaté
31. 10. – 7. 11. Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ
14. – 19. 11. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem (kat. kněz východního obřadu)
Téma: Vnitřní uzdravení
26. – 28. 11. Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské
vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký – I. skupina
3. – 5. 12.
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký – II. skupina
6. – 12. 12. Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ
Přihlášky na adrese: Matice svatohostýnská, z.s., Svatý Hostýn č. 115,
768 72 Chvalčov. tel: 573 381 693, e-mail:matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz

Nová klubovna se zázemím pro poutníky
Vážení členové, čtenáři a podporovatelé,
chtěl bych poděkovat všem členům a podporovatelům Matice svatohostýnské za dary
malé i velké, které nám pomohly překonat
tuto přetěžkou dobu. Covid ustupuje a my
jsme tak mohli otevřít naše poutní domy
a ubytovat první hosty. Pevně věřím, že se
něco tak strašného již nebude opakovat.
I přes tuto překážku naši zaměstnanci nezaháleli a pracovali na zkvalitnění služeb
pro ubytované a zabezpečovali úklid v areálu. S radostí bych chtěl všem našim čtenářům, členům a poutníkům směřujících na
Svatý Hostýn sdělit, že jsme dokončili velký

projekt nové klubovny. Stejně jako dětské
hřiště bude i klubovna sloužit poutníkům,
dětem, různým skupinám a návštěvníkům
poutního místa. K dispozici budou mít
malou kuchyňku, toalety, sprchu, malou
knihovničku, hračky, stolní hry pro děti
a mohou zde i přespat na matracích ve spacáku.
Určitých změn se dočká i naše rozhledna
i muzeum, ale to si povíme v příštím vydání.
Přeji všem pevné zdraví a zachovejte nám
přízeň.
Josef Kužel
Manažer hospodářské správy
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Bohoslužby v bazilice Panny Marie Nanebevzaté
Letní pořad bohoslužeb (slouží kněží Duchovní správy poutního místa)
Všední dny – mše svatá: 7.15, 9.30 a 11.15
Soboty – mše svatá: 7.15, 9.00, 10.15 a 11.30; svátostné požehnání 13.00
Neděle – mše svatá: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30 a 14.45; svátostné požehnání 13.00
Modlitba svatého růžence denně v 18.45
Až do odvolání zůstávají v platnosti protiepidemická opatření vlády. V bazilice je nutné nosit
respirátor nebo roušku a dodržovat rozestupy 2 metry. Více informací na www.hostyn.cz.

Ilustrovaná knížka „Vyprávění o Svatém Hostýně“
Především díky laskavé a nezištné ochotě
sestřičky Česlavy Telefantové, OP, která
nabídla při pobytu na Svatém Hostýně naší
Matici svůj výtvarný a vypravěčský talent,
vzniklo drobné půvabné dílko: „Vyprávění
o Svatém Hostýně“.
Poutavé vyprávění o nejvýznamnějších
událostech v příběhu Svatého Hostýna bylo
vytvořeno zejména pro starší děti, avšak
osloví čtenáře každého věku. Jak píše sestra Česlava: „Aby si přivezly něco zajímavého z Hostýna i děti. Nejen gumového hada
a mastný flek na tričku od grilované klobásy. Něco, o čem by si mohly povídat třeba
s babičkou a dědečkem.“
Útlá knížečka zaujme na první pohled krásnými barevnými ilustracemi. Matice svatohostýnská ji vydá v nejbližší době a bude
k dostání na recepci Poutního domu č. 3.
Zasíláme velké poděkování sestřičkám dominikánkám ze Střelic za jejich dar k oslavě Matky Boží svatohostýnské!
Zdeňka Jančíková, Lenka Kocurková

Ilustrace sr. Česlavy Telefantové, OP zachycuje návštěvu
císaře Františka Josefa I. na Svatém Hostýně v září roku
1897, kdy v oblasti pobýval na vojenských manévrech.
V kostele se poklonil Matce Boží a jejímu Dítěti a pod budoucí rozhlednou položil základní kámen ke kapli sv. Kříže.
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Restaurace a prodejní stánky na Svatém Hostýně
V závěru poutní sezony
2020 se začala pandemická
situace opět zhoršovat a bylo
tomu tak po celé zimní a jarní období až po současnost.
Teprve v prvních týdnech
měsíce května 2021 došlo ke zlepšení situace a přísná vládní opatření byla postupně
uvolňována. Všechny naše restaurace přežily a rády přivítají poutníky i turisty.

Stánky jako výdejní okénka
Paradoxně lépe na tom byly prodejní stánky
podél schodiště k bazilice. Zdá se, že ti, co
je před více než sto léty navrhovali a stavěli, věděli, že ve dvacátých letech 21. století
přijde koronavirus a omezený sortiment
potravin se bude prodávat způsobem přes
výdejní okénko. A všechny stánky vlastně
splňují požadavky na výdejní okénko.

Čtyři restaurace opět v provozu
Ale teď už k našim restauracím. Máme
jich na Svatém Hostýně čtyři, pokud do
této kategorie zařadíme i rekonstruovaný
stánek pod bazilikou. Zdá se, že všechny
tyto provozy jsou funkční tak, jak je známe
z předcovidových časů. Pokud se týká sortimentu, tak to jsou obvyklá hotová jídla
české kuchyně a minutky, někde je i cukrárenský sortiment. Zmrzlina je všude.

Pozor! Zavírá se v 16.00
Restaurace jsou otevřeny přibližně Po–Pá
od 10.00 a So–Ne od 9.00. Nemáte-li předem dohodnuto stravování, jsou po většinu roku restaurace na Svatém Hostýně po
16.00 uzavřeny.

V roce 2020 byl otevřen nový stánek pod bazilikou.
Funguje jako kavárna s posezením. Foto: Ivo Buráň

Je zde možno snídat, obědvat a po dohodě i večeřet. Podávají se čepované i nápoje
v láhvích a taky horké nápoje. Stravování
při hromadných zájezdech je lépe objednat
předem. Některé venkovní stánky rovněž
poskytují rychlé občerstvení.
Níže uvedená tel. čísla používejte jen za účelem zjištění informací ke stravování v tom či
onom stravovacím zařízení.

Penzion Ovčárna pod točnou
Pod autobusovou točnou je stylový penzion Ovčárna s velkou zahrádkou. Uvnitř je
vstupní předsíň, dva restaurační prostory
a salonek. Penzion slouží taky turistům při
nástupu nebo ukončení letní i zimní hřebenové túry. Jelikož není přímo součástí
poutního areálu (je 400 m od baziliky),
je vhodný i pro pořádání rodinných oslav
a společenských akcí i po 22 hod. Je zde
i možnost ubytování. Tel. 730 964 173.
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Dřevěný stánek pod bazilikou
Přímo pod bazilikou stojí rekonstruovaný
větší stánek s širokým sortimentem studených jídel přehledně vystaveným. Sortiment teplých jídel je omezený. Stánek
neboli kavárnička je vybavena čtyřmi stoly s posezením a jeho součástí je zakrytá
venkovní terasa s výhledem do krajiny, kde
je možno konzumovat i vlastní jídlo. Stánek bývá v provozu i v pozdní odpolední
době, kdy už jsou všechny další stravovací
provozy uzavřeny. Tel. 725 744 788.

Restaurace v Poutním domě č. 2
Dáme-li se dále uličkou mezi poutními
domy, je po pravé straně nejdříve Poutní
dům č. 1 a hned za ním je Poutní dům č. 2.
Zde je v přízemí restaurace a její součástí je
taky menší salónek. Tato restaurace je s obsluhou a má terasu vybavenou slunečníky.
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Je zde možné venkovní posezení s výhledem
do krajiny. Prodej zmrzliny je možný z ulice
přes okno. Tel. 608 381 134.

Teplá jídla také v Poutním domě č. 3
Po levé straně je Poutní dům č. 3 a za ním je
restaurace se samoobslužným provozem.
Po objednání jídla si sedneme a vyčkáme na
signál z přiděleného pageru, že jídlo je hotové. Vyzvedneme si ho pak u okýnka. Tato
restaurace má největší vnitřní plochu a za
restaurací je nově vybudována zahrádka.
Z této strany je přístupný bývalý salonek,
který bude využíván k výdeji balených jídel
pro ty, kteří spěchají a chtějí jídlo sníst někde venku v přírodě (i v blízkosti restaurace). Tel. 732 199 518.
Další informace o stravování a ubytování
hledejte na www.hostyn.cz
Ivo Buráň
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Činnost výboru MSH
8. 4. 2021 (44. schůze)
- rekonstrukce vodovodu
- problematika nouzového stavu a provozu
- vyznamenaní důvěrníci MSH za rok 2020
- dotace na klubovnu
- dopravní infrastruktura
2. 5. 2021 (45. schůze)
- rekonstrukce vodovodu
- dopravní infrastruktura
14. 5. 2021 (46. schůze)

Kalendář na rok 2022

Valná hromada
V den Pouti Matice svatohostýnské v neděli 5. září 2021 se uskuteční zasedání
přeložené valné hromady. Jednání budou přítomní také důvěrníci.
Den zahájíme pontifikální mši svatou ve
svatohostýnské bazilice v 9.15.
Prezence členů MSH od 8.00. Oficiální
zahájení valné hromady v 10.30 v Jurkovičově sále.
Program:
• Přivítání, zahájení a vedení jednání
• Modlitba a slovo otce biskupa

SVATOHOSTÝNSKÝ
KALENDÁŘ 2022

Vyšlo to! Máme Svatohostýnský kalendář.
Jako každý rok jsme i letos pravděpodobně
opět první. Kalendář na rok 2022, se podařilo sestavit ve velmi krátkém termínu
a v čase pandemie. S neuvěřitelným zápalem se zapojil do jeho tvorby pan Zdeněk
Krajcar, rodák ze Slavkova pod Hostýnem
a velký ctitel Panny Marie Svatohostýnské.
Kalendárium dodal P. Josef Stuchlý SJ. Tisk
zajistila olomoucká firma ExaPrint, se kterou MSH tradičně spolupracuje. Kalendář
se dostal na „prodejní pulty“ o prvním květnovém víkendu. K dostání je za 50 korun.
Lubomír Vývoda

• Zpráva o činnosti MSH a návrh činnosti
• Zpráva o hospodaření MSH
• Zpráva kontrolní komise
• Sdělení členů výboru
• Diskuse
• Usnesení Valné hromady MSH
• Závěrečné požehnání a svatohostýnská
píseň
Odpolední program:
• 13.00 svátostné požehnání v bazilice
• 15.15 mše svatá
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70 let společného života. Blahopřejeme!
Manželé Ludmila a Václav Skřebští
z Kyselovic oslavili loni v listopadu neuvěřitelných 70 let společného života, paní
Ludmila letos v červnu oslaví 90 let a pan
Václav v prosinci 99 let.
Oba jsou soběstační, obstarávají sami
domácnost i zahrádku. Vychovali 5 dětí,
mají 13 vnoučat a 12 pravnoučat. Paní
Skřebská dlouhá léta obětavě vykonávala
službu kostelnice v našem kostele sv. Andělů strážných se vším, co k tomu náleží
– prádlo, úklid, květinová výzdoba. Velkou oporou jí byl manžel. Oba byli členy
místního chrámového sboru a spolu s ním
navštívili mnohá poutní místa v Čechách
i na Slovensku. Jsou velkými ctiteli Panny Marie Hostýnské, paní Ludmila byla
první důvěrnice Matice Svatohostýnské
a získala hned 21 farníků. Místní kněží měli u nich vždy otevřené dveře – na
kávu, koláč i oběd a také na kus řeči. Jeden

mladý kněz říkal, že jde „k babičce a dědečkovi“.
Přejeme manželům dobré zdraví, ochranu
Panny Marie a jejich andělů strážných, které velmi ctí, a Boží požehnání do dalších
let. Ať jim vydrží spokojenost a úsměv tak,
jak je stále známe.
Farníci z Kyselovic

13. pouť pedagogů s Mons. Alešem Opatrným
S radostí v duši a s opatrným optimismem
oznamujeme, že se v sobotu 21. srpna
bude konat již potřinácté pouť pedagogů
na Svatém Hostýně.
Pozvání letos přijal a jako host naší pouti přijede probošt Vyšehradské kapituly
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně
bude tradičně v 10.15 hod.
Následovat bude setkání s otcem proboštem v Jurkovičově sále v 11.30 hodin.

Přijďte si poslechnout přednášku „Jak
nebýt ze světa a být ve světě“, tedy jak žít
a vychovávat, abychom naplňovali Ježíšova slova, že nejsme sice ze světa, ale jsme
posláni do světa.
Přijďte pěšky, přijeďte na kole, vlakem nebo
vozem. Prostě jste zváni na setkání pedagogů na Svatém Hostýně. Těšíme se na setkání s vámi.
Lubomír Vývoda
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Zemřelí členové Matice svatohostýnské
Jan Žákovský, Bystřice p. H. �������������������������� 86 let
Marie Buzrlová, Sudoměřice ������������������������ 73 let
Stanislav Hubáček, ������������������������������������������������������ 87 let
Dolní Bojanovice
Libuše Turková, Dolní Bojanovice �������� 95 let
Marie Haldová, Opatovice ������������������������������ 89 let
Marie Zvoníčková, ������������������������������������������������������ 90 let
Štítná nad Vláří
Františka Kelíšková, Trnava �������������������������� 92 let
Terezie Němcová, Syrovín �������������������������������� 73 let
Jaromír Polášek, Lubina �������������������������������������� 85 let
Marie Polášková, Lubina ������������������������������������ 83 let
Marie Vašková, Zubří ���������������������������������������������� 90 let
Marie Šimarová, Všechovice ������������������������ 93 let
Vlasta Žáková, Poteč ������������������������������������������������ 87 let
Ludmila Maďarová, Chropyně �������������������� 90 let
Anežka Andrlová, ���������������������������������������������������������� 80 let
Studénka-Butovice
Anna Kutáčová, Lubina ���������������������������������������� 78 let
Anna Macková, Brumov �������������������������������������� 89 let
Božena Baďurová, Holešov ���������������������������� 89 let
Ludmila Kašpaříková, Vlčnov �������������������� 94 let
Justina Jurásková, Březová ������������������������������ 84 let
Božena Žáková, ���������������������������������������������������������������� 92 let
Lipník nad Bečvou
Ida Kadlecová, Prostějov ������������������������������������ 90 let
Václav Leinveber, Kroměříž ���������������������������� 73 let
Marie Roučková, Cetechovice �������������������� 91 let
Ing. Blažej Ingr, Vacenovice ���������������������������� 93 let
Marie Juráková, Hradčovice �������������������������� 89 let
Marie Pechová, Sudoměřice �������������������������� 81 let
Františka Ondřejová, Zubří ���������������������������� 93 let
Tereza Zborovančíková, �������������������������������������� 87 let
Hroznová Lhota

Marie Doleželová, �������������������������������������������������������� 67 let
Brodek u Přerova
Vlasta Pavlíková, Citov ������������������������������������������ 82 let
Ludmila Moudrá, ���������������������������������������������������������� 87 let
Brodek u Přerova
Pavlína Čevorová, Halenkovice ���������������� 87 let
Ludmila Zavadilová, Mysločovice �������� 87 let
Františka Adámková, Zubří ���������������������������� 97 let
Julie Fabiánová, Zubří �������������������������������������������� 94 let
Eliška Zdražilová, Všechovice �������������������� 86 let
Anežka Havlíková, ������������������������������������������������������ 97 let
Velká nad Veličkou
Dobromila Pavlíková, Uničov ���������������������� 97 let
Jarmila Růžičková, Uničov ������������������������������ 65 let
Marie Prachařová, Kuželov ���������������������������� 79 let

Výzva poutníkům
Již od roku 1895 působí na nejznámějším
a nejnavštěvovanějším mariánském poutním místě Matice svatohostýnská. Jejím
posláním je zabezpečení služeb poutníkům
a návštěvníkům Svatého Hostýna.
Je vám toto poutní místo blízké a rádi k Panně Marii Nanebevzaté putujete? Staňte se
členy této rodiny a společně s námi se podílejte na rozkvětu Svatého Hostýna.
Zájemci o členství si na internetové stránce
www.hostyn.cz mohou stáhnout přihlášku
a následně ji poslat poštou na adresu spolku Matice svatohostýnské.
Přihlášku lze zaslat také elektronicky na
e-mail: matice@hostyn.cz nebo předat
osobně na recepci v poutním domě č. 3.
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P. Lízna: „Hostýn je místo, kde můžeš být svobodný“
Každý má právo vyslovit
své důvody pro to či ono
poutní místo. Otec Lízna
uváděl: „Na všech poutních místech jsem prožil
Boží blízkost, na mnoha
jsem byl šťastný, často jsem tam zakusil
i leccos jiného, než jsem očekával, ale na
Hostýně jsem doma.“
Pokud otec Lízna začínal pouť do světových poutních center (Svatý Jakub, Kateřina Sienská, Svatá Brigita aj.) z Hostýna,
vyjadřoval k němu vztah. Nepřicházel na
Svatý Hostýn jako turista, ale jako poutník. Ani moc toho nenakoupil ve stáncích
a vše to „technické“ bylo jen jakoby mimoděk. I tehdy, když dával četná duchovní
cvičení v Poutním domě Matice – mši tam
sloužíval vesměs v kapli –, vždy si našel čas
meditovat v tichu baziliky.
Ještě k těm hostýnským duchovním cvičením. Po Líznově smrti jsem rovnal jeho
pozůstalost. Samozřejmě že mezi písemnostmi budou historiky zajímat dopisy
známých osobností politického a kulturního světa, ale mezi vzácnou dokumentací
patří Františkovy vlastní přípravy na exercicie, jako i zápisky z těch exercicií, které
dávali od roku 1990 na Hostýně jiní. Jsou
to třeba poznámky k prvním porevolučním exerciciím jezuitských otců Špidlíka,
Kunerta, Armbrustra, Koláčka. Ale vlastní
texty Františkovy pro exercitanty vypovídají o něm samotném. Vždy tam najdeme
odkaz na Hostýn. Víme, že otec František se důkladně na exercicie připravoval.

P. František Lízna SJ, (1941–2021) v kostele ve Vyšehorkách při velkopáteční liturgii. Duchovním správcem v této
farnosti byl od roku 1995 až do své smrti 4. března 2021.
Foto: P. Michal Altrichter SJ

Kromě pečlivě vytvořené základní osy měl
v textech připojeny související výstřižky
z novin, oxeroxované partie z literatury.
A vždy se tam nacházely věty typu: Hostýn je místo, kde můžeš být svobodný. Na
Hostýně lze prožít všechno: vyplavení čerta z duše i nejněžnější pohlazení Mariino.
Anebo: Nikdo nespočte, kolik obětí tady
přinášejí otcové tovaryši, i když se to na
první pohled tak nezdá. Pak zase tato věta:
Nudíš se při rozjímání? Jdi si udělat křížovou cestu, nejlépe tu Jurkovičovu, protože
musíš klesat a zase stoupat.
S otcem Líznou jsem býval často. Jednou
mi v mé zpovědi udělil ve Vyšehorkách pokání, že mám zajet do plzeňské katedrály
políbit vrata (byl zrovna Rok milosrdenství). A pak ve dveřích na odchodu říká:
„Víš co, stačí, když zajedeš na Hostýn.“
P. Michal Altrichter SJ
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Zahájení poutní sezóny 2021 bylo ještě ve znamení omezení a rozestupů. Foto: Ivo Buráň

V procesí Božího Těla šly v sobotu 5. června na Svatý Hostýn stovky poutníků. Foto: Ivo Buráň

