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Slovo otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
Milí čtenáři, přátelé Svatého Hostýna,
každému z vás přeji velikonoční radost, která zbavuje strachu, radost,
která otvírá srdce k štědrosti, radost z lásky, která buduje společenství
a vydává svědectví o Boží kráse, která pozvedá člověka a ukazuje jeho
hodnotu. Kéž vaše víra roste každým skutkem lásky k potřebným a vaše
věrohodnost správným rozlišováním i hlásáním pravdy evangelia.
Také upřímně děkuji všem, kteří i v náročné době podporují dílo obnovy Svatého Hostýna
svou přízní, upřímnou modlitbou i štědrými dary, které jsou tak potřebné.
Všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Hodnota míru
V optice událostí posledních týdnů a v konfrontaci
s osudy lidí, kteří se uchýlili do bezpečí v blízkosti
našich domovů, se na svět
musíme začít dívat jinýma
očima. Kousek od nás zuří válka. U nás je
mír.
Pod tímto abstraktním slovem si člověk
vyrůstající a žijící v bezválečném čase neuměl nic představit. Přitom jsme byli často
vyzývání k modlitbě za mír. Dokonce nás
o to prosilo i samo nebe prostřednictvím
Panny Marie – Královny Míru. Mír však
pro nás znamenal jen tu každodenní všednost. Takový ten normální život.
Ráno vstát, očistit si zuby, posnídat, jít do
školy nebo do práce, napsat úkoly, setkat

se s kamarády, zahrát si fotbal, jezdit na
kole, uklidit si svůj pokoj, vyprat, vyžehlit,
uvařit, sníst, upéct dort, oslavit narozeniny, vyrazit na výlet, vyvenčit psa, nakrmit
kočku, zajít do knihovny, vyrazit na nákup,
plánovat dovolenou, těšit se na jaro… prostě žít.
Při pohledu do tváří válečných uprchlíků
z Ukrajiny si uvědomujeme, že oni toto ze
dne na den všechno ztratili. Všechny ty
obyčejné věci mají pro ně větší hodnotu
než jakýkoliv poklad. Mají pro ně hodnotu
míru.
Při modlitbě ke Královně Míru už teď budeme stejně jako oni vědět, proč jsme se
měli a máme modlit za mír.
Pavel Siuda
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Modlitba za mír
Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před tebou a prosíme:
Přispěj na pomoc světu, který je zasažen
násilím, a daruj lidem mír. Posiluj v srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za
tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a důstojnost všech lidí.
Upevňuj odhodlání všech, kteří nasazují
své síly v boji se zlem. Uzdrav srdce mužů
i žen, kteří zaslepení nenávistí a sobectvím
neváhají použít násilí pro dosažení svých
cílů. Probuď v nás vnímavost pro trpící
i ochotu jim pomáhat. Nauč nás odpouštět
těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za
odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho
Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel
cestu do tvého království pokoje. Amen.
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Osobní cesta k Matce Boží Svatohostýnské
„Ohlédáš se na vše strany, ó Matičko Hostýnská,
vzbuzuješ k sobě křesťany,
Královno archandělská…“

i stávajících poutních cest a prostranství
svatohostýnského areálu v rámci realizace
projektu Dopravní infrastruktury na Svatém Hostýně.

Výstižnými slovy a působivou melodií starodávné zbožné moravské mariánské písně se
obracíme na naše aktivní důvěrníky a na
stávající členy Matice svatohostýnské, na
všechny lidi dobré vůle.

Modlíme se a vyprošujeme, aby prostřednictvím Božího milosrdenství na přímluvu
Panny Marie nacházeli noví členové Matice
svatohostýnské svou osobitou individuální
cestu k Matce Boží Svatohostýnské po nových přístupových komunikacích.

V horizontu posledních let počet členů
Matice svatohostýnské, jedné ze dvou
největších katolických organizací v České
republice, klesá. Žijeme ve velice složité
a hektické době. Příčiny tohoto fenoménu
tak mohou být různorodé.

Za výbor Matice svatohostýnské
Mořic Jurečka
předseda výboru MSH

Rádi bychom touto cestou oslovili naši
křesťanskou veřejnost, mládež, křesťanské
rodiny i křesťany zralého věku s bohatými
životními zkušenosti, aby se stali novými
členy Matice svatohostýnské.
Aby po vzoru svých předků, svých rodičů
i prarodičů, vyslyšeli prosící a volající hlas
Matky Boží svatohostýnské, tak jako ona
neustále slyší naše prosby a žádosti, aby
odhodlaně podali pomocnou ruku Svatému Hostýnu, tak jako ona každodenně
podává a nabízí nám všem svou ochrannou
a pomocnou náruč.
„Vítězná ochrano Moravy, zůstaň Matkou
lidu svému,“ tak jako my se chceme stát
a zůstat tvými dětmi.
Dá-li Bůh, od března letošního roku by se
měla spustit rekonstrukce přístupových

Členem Matice svatohostýnské se může stát
fyzická osoba – katolický křesťan, který se
zavazuje respektovat stanovy Matice svatohostýnské. Členy se mohou stát i zájemci
mladší 15 let, musí k tomu však mít souhlas
zákonného zástupce.
Ilustrační foto: Pavel Langer/Člověk a Víra
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Duchovní slovo rektora poutního místa
Milí čtenáři Listů, milí příznivci a dobrodinci Svatého Hostýna!
Občas má člověk pocit, že
horší už to být nemůže.
A ejhle – ukáže se, že to byl
omyl. Pokolikáté už? Po dvou letech boje
s covidem-19, případně skrývání se před
ním, jsme se 24. února probudili do nového (nebo spíš až znepokojivě starého)
světa a uvědomili si, že ono by to ještě horší být mohlo. A že pro mnohé už to horší
je. Protože se opět jednou někdo rozhodl
nezapomenutelně zapsat do historie stůj
co stůj a příliš nepočítat, co to bude stát
jiné (a kolik emisí se při tom dostane do
atmosféry, větrníkové Evropě natruc).
Pro mnoho lidí, včetně mladých obelhaných vojáků základní vojenské služby, to
znamenalo nastoupit namáhavou křížovou cestu, která také v příliš mnoha případech skončila smrtí. V dohledné době
mají do hostýnských poutních domů přijet
lidé prchající před válkou – tak, jako přišli před osmi sty lety. Pomohou Ježíškovy
blesky i dnes? Dosáhnou až na Ukrajinu?
Budeme je potřebovat opět i zde? Přemýšlím, jak moc si dnešní Západ zaslouží
Boží ochranu. Moc zásluh mě nenapadá.
To, čemu se v náboženském slovníku říká
kajícnost, aby člověk hledal lupou. Jaká situace bude za těch pár dnů, které nás dělí
od vydání tohoto čísla? Jak moc hrozí, že
už ani nevyjde? Je pro mě lépe, že to teď
nevím? Nebo se stane něco neočekávaného a situace se razantně zlepší? Uvidíme.

Mnoho lidí na Ukrajině nyní podstupuje namáhavou křížovou cestu, která také v příliš mnoha případech končí
smrtí... Foto: Michael Bujnovský/Spolek Člověk a Víra

Zlo nikdy nezvítězí definitivně, to je jisté,
jisté je ale i to, že důsledky této „speciální
operace“ budou nedobré při jakémkoliv
scénáři. A pokud tu ještě nějaký svět bude,
půjde v něm ještě více peněz do zbraní, ať
už vyhraje ten či onen. Ne, že by to byl
sám o sobě hřích, nějaké odstrašení agresorů být musí; ale kolik politiků a států to
spojí se zvýšeným důrazem na obrácení
se, modlitbu a podobné věci, ve skutečnosti ještě důležitější? Nicméně není zdravé se
těmito přemítáními zatěžovat přespříliš.
Naopak je dobré více přemítat o tom, který nám umožnil projít jakkoliv velkou temnotou, smrt nevyjímaje, a skončit v Boží
náruči. Postní doba i Velikonoce jsou
k tomu dobrou příležitostí – využijme ji.
Požehnané velikonoční svátky vám všem
přeje svatohostýnská duchovní správa!
P. Ladislav Nosek SJ
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Nová silnice je velká příležitost pro Svatý Hostýn
Začaly přípravy na nejrozsáhlejší změny v organizaci dopravy v novodobé
historii Svatého Hostýna. K hostýnské
bazilice povede nová silnice, vzniknou
další parkovací místa. Stavba bude náročná finančně, organizačně i technicky. O tom, jak se projekt chystá a jak by
měl probíhat, jsme hovořili s Josefem
Tkadlecem, starostou obce Horní Lideč
a členem Matice svatohostýnské, který
má za sebou řadu úspěšných stavebních
projektů a ten svatohostýnský označuje
za zcela mimořádný.
Jste dlouholetým starostou Horní Lidče,
působíte také jako člen výboru Matice
svatohostýnské. Co Vás osobně k Hostýnku přitahuje?
Tak, jak je člověk hrdý na místo, kde se
narodil, kde prožil dětství, jsem jako věřící člověk hrdý a zároveň vděčný za toto
místo, kde cítím blízkost Panny Marie.
Ve svých myšlenkách a vzpomínkách na
Hostýnek stále putuji se svou maminkou
a tatínkem, putoval jsem zde se svými dětmi a jsem rád, že sem nachází cestu i moje
vnoučata. Nejenom já osobně, ale všechny
generace naší rodiny potřebují přímluvu
Panny Marie.
Vzal jste si spolu s dalšími na starost
nelehký úkol – pomoct zrealizovat nové
dopravní stavby na Hostýně. V jaké roli
působíte a v čem vidíte hlavní smysl celého projektu?

Člen výboru Matice svatohostýnské a starosta Horní Lidče
na Vsetínsku Josef Tkadlec.

Jsem si vědom toho, že Svatý Hostýn je
tak mimořádné místo, že každý zásah
do současného stavu musí být prováděn
velmi citlivě, promyšleně. Čas od času
se ale musí umět najít odvaha k radikálnějšímu řešení. Ke zlepšení podmínek
a služeb poutníkům. I na Svatém Hostýně bychom měli vnímat měnící se požadavky návštěvníků. Především nová
cesta vpravo za prodejními stánky bude
přínosem pro poutníky staršího věku, pro
méně pohyblivé, imobilní. Přesměrování
automobilové dopravy na novou silnici
zklidní a posílí duchovní ráz prostoru
od schodiště nalevo. Je velmi prozíravé,
aby bazilika měla dvě přístupové cesty.
Z požárně-bezpečnostních i jiných důvodů. Nová parkovací místa pomohou vyřešit stávající komplikace s parkováním
osobních automobilů. Z těchto důvodů je
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mi připravovaný projekt velmi sympatický. Hostýn si i nadále zachová svůj mimořádný duchovní ráz, pro který je tak
vyhledáván, a bude přitažlivým místem
i pro příští generace. V tom vidím smysl
celého projektu a svoje letité zkušenosti
bych chtěl využít i ve prospěch Svatého
Hostýna a tohoto projektu.
Stavební práce za desítky milionů korun
určitě neutáhne jeden člověk. Kdo jsou
vaši spolupracovníci a jak je poskládán
realizační tým?
Ve své téměř třicetileté praxi jsem se vždy
snažil o to, abych uměl rozpoznat správný
okamžik pro tu či onu investici, pro ten
či onen projekt. Je potřebné být vnímavý
k různým okolnostem, říkám jim znamení
doby. V souvislosti s připravovanou investicí na Svatém Hostýně velmi intenzivně
sleduji okolnosti, které mě utvrzují v tom,
že nastal správný čas pustit se do díla.
Dovolím si uvést několik příkladů. Naplňuje se zde touha předchozích generací,
které o novém silničním napojení baziliky
uvažovaly. V maximální míře panuje shoda na této investici mezi Arcibiskupstvím
olomouckým, Duchovní správou na Svatém Hostýně a Maticí svatohostýnskou.
Sdružili jsme dohromady již 25 milionů
korun a na jaře můžeme zahájit stavbu
prvních dvou etap – úpravu točny a výstavbu nové silnice. Svatý Hostýn jako
národní kulturní památka má velkou
podporu Zlínského kraje. Bylo dohodnuto, že investorem akce bude Matice
svatohostýnská. Výbor Matice disponuje
velmi obětavými, odborně kvalifikovaný-
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mi členy. Jsem přesvědčen, že tento tým
dokáže zvládnout i tuto velkou výzvu. Je
předpoklad, že se podaří zajistit finance i na další etapy. To je jenom několik
málo argumentů, proč i dnešní složitá
a nejistá doba je správným okamžikem
k zahájení této velké investice. Uděláme
všechno proto, abychom co nejvíc peněz
zajistili z různých zdrojů, ale bez finanční podpory členů Matice svatohostýnské,
štědrosti poutníků to nedokážeme dotáhnout do úplného konce. Realizační tým je
složen z členů výboru Matice, je doplněn
o kvalifikovaný stavební dozor, součástí
týmu je také projektant s autorizací na
dopravní stavby, zástupce Arcibiskupství
olomouckého a v osobě rektora baziliky je
zastoupena i duchovní správa.
Nacházíme se v době, kdy roste cena
práce i stavebních materiálů. Peníze
na zemi neleží. Jaké kroky podnikáte
k tomu, aby stavba byla finančně pokryta? Jak bude pohlídáno adekvátní využití finančních prostředků?
Jak jsem již uvedl, zajistili jsme financování prvních dvou etap. Arcibiskupství
olomoucké poskytlo 13 milionů, Matice
svatohostýnská 8 milionů, Duchovní
správa na Svatém Hostýně dalších pět
milionů. Díky mimořádné vstřícnosti
Zlínského kraje máme přislíbeno deset milionů. Hodláme je využít na další
etapu. Také jsme podali žádost o dotaci
z programu přeshraniční spolupráce.
Děláme všechno proto, abychom využili
každé možnosti jak tomuto dílu pomoci.
Ke každé dotaci je ovšem potřebné mít
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také vlastní podíl finančních prostředků.
Proto všechny obdivovatele tohoto poutního místa ještě jednou žádám o podporu. Jsem přesvědčen, že společně s nimi
to zvládneme. Pro tuto stavbu byl zřízen
transparentní účet, kam mohou finanční
prostředky zasílat. Jeho číslo je uvedeno
v další části Listů. Veškeré finanční transakce podléhají schválení výboru Matice
a budou předmětem činnosti revizní komise, případně dalších kontrolních orgánů.
V jaké fázi se projekt nachází a co je
podle Vás aktuálně jeho Achillova pata?

Nová cesta povede pod poutními domy č. 1 a č. 2.
Foto: Ivo Buráň

V březnu zahájíme stavbu prvních dvou
etap. Konkrétně upravíme točnu a vybudujeme novou silnici k poutnímu domu
číslo 3. Na základě výběrového řízení
ji bude provádět stavební společnost
STRABAG a.s. Další etapou bude vybudování parkoviště u restaurace Ovčárna.
Pokud na něj získáme dotaci, začneme
připravovat také zpevněné plochy a parkoviště u poutního domu číslo 3. Na tyto
stavby vypíšeme výběrová řízení. Rozsah prací bude tak velký, kolik peněz se
i díky vám, probíhající sbírce podaří dát
dohromady. Snažíme se o to, abychom
veškerá rizika minimalizovali. Pokud
mám přesto pojmenovat Achillovu patu
této investice, tak ji spatřuji v těžké předvídatelnosti růstu cen a práce ve stavebnictví. Rozhovor vzniká v době, kdy celý
svět řeší válečnou situaci na Ukrajině, její
vývoj je těžké odhadovat. Proto budeme
při realizaci projektu postupovat velmi
obezřetně.

Žijeme ve svobodné společnosti, v níž
každý má právo na názor. Setkal jste
se ohledně budování silnice s nějakými
nesouhlasnými? Pokud ano, co si z nich
odnášíte?
Ano a jsem za ně oponentům stavby vděčný. Předpokládám, že jejich pochybnosti pramení z malé míry informovanosti.
Většinou se jedná o ojedinělé dotazy. Zda
je stavba takového rozsahu nutná, jak je
finančně náročná, že bychom měli nechat
stav věcí takový, jaký je nyní. I na tyto
otázky jsem se snažil odpovědět v tomto rozhovoru. Jak už to bývá, na těžkosti
se časem zapomene a zůstane dílo, které
bude sloužit nejenom současným, ale i budoucím generacím.
Co na Vaše pracovní vytížení říká rodina
a nejbližší? Podporují Vás, nebo spíše
odrazují?
Moje rodina je na můj styl práce již zvyklá. Děti jsou samostatné. Zásadní je pro
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mě podpora mojí manželky. A té se mi pro
hostýnské dílo dostává v míře vrchovaté.
Moc jí za to děkuji.
Chtěl byste něco vzkázat obdivovatelům
poutního místa Svatý Hostýn?
Jsem si vědom složité a těžké doby, ve které se naše společnost i celá Evropa nyní
nachází. Vše, co bylo na Svatém Hostýně
vybudováno vznikalo ve složitých podmínkách, díky velké obětavosti mnoha generací poutníků. S touto stavbou to bude
obdobné. Občas si kladu otázku: „Jak
by se v této situaci zachoval a jak by reagoval zakladatel Matice svatohostýnské,
arcibiskup Antonín Cyril Stojan?“ Jsem
přesvědčen, že by se nebál a šel do tohoto
díla s maximálním nasazením a s důvěrou
v pomoc Panny Marie, tak jako vždy, když
šlo o Svatý Hostýn a jeho rozvoj. A mám
ještě jednu prosbu. Stavbu budeme provádět za plného provozu. Dovolím si apelovat na všechny poutníky. Buďte, prosím,
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tolerantní, ohleduplní a chápající. Moc
vám za to děkuji.
Děkujeme za rozhovor
Zdeňka Jančíková a Marie Černíčková

Josef Tkadlec se narodil ve Valašské
Senici v roce 1959 do rodiny soukromě hospodařícího rolníka. Vystudoval
střední průmyslovou školu elektrotechnickou ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po ukončení studia pracoval
v Závodech přesného strojírenství ve
Zlíně, v Mezu v Brumově-Bylnici. Od
roku 1982 žije se svojí rodinou v Horní
Lidči. Na obecním úřadě pracuje již
třicet let. V roce 1993 nastoupil jako
místostarosta a od roku 1998 zastává
funkci starosty obce Horní Lideč. Členem Matice svatohostýnské je od roku
2017.

Bankovní účet pro dary na novou cestu
Dovolujeme si uctivě poprosit všechny naše milé podporovatele, členy MSH i ostatní
případné dobrodince poutního místa, o pochopení pro tento projekt a dle možností
i obětavou podporu. Tyto dary lze směřovat na nově zřízený transparentní účet Matice
svatohostýnské u Equa bank.

č. účtu 1036432627/6100, VS 12.
Na všechny dobrodince pamatujeme v modlitbách a při mši svaté. Ať dobrotivý Bůh
odplatí vaši štědrost a Panna Maria Svatohostýnská, jejíž přímluvy se na počátku tohoto
projektu dovoláváme, vás ochraňuje na všech vašich cestách.
P. Vladimír Kelnar
Za výbor Matice svatohostýnské
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Podělte se o svá osobní svědectví
Tato rubrika nabízí prostor pro příběhy osobních proměn, vyslyšených proseb nebo
nalezení pokoje, které ve vašich životech píše sama Panna Maria Svatohostýnská.
Chtěli bychom čtenáře povzbudit k zasílání vašich příběhů, ať už v písemné, nebo grafické podobě.
Své příspěvky posílejte na adresu Matice svatohotýnské, můžete je pro nás zanechat
na recepci v poutním domě č. 3 nebo využít redakční e-mail: redakce@hostyn.cz. Do
předmětu e-mailu uvádějte „Svědectví“. Děkujeme.
Marie Černíčková

Manžel odešel k Pánu. Já budu dál vaší členkou
Zasílám Vám srdečný pozdrav. U naší milované Matičky jsme byli 17. října. Oslavili
jsme tam 62 let společného života. Když
jsme vyšli ven z baziliky, tolik známých lidí
tam bylo a všichni nám přišli gratulovat.
Bylo to krásné. Pak nám pán z Bílovic šel
ukázat ten krásný obraz sv. Cyrila a Metoděje, neboť nás nenapadlo, že je ze zadní strany baziliky. Pak jsme šli všichni na
oběd, pomodlili se křížovou cestu a ještě se
šli rozloučit s naší milou Matičkou, ochránkyní Moravy.
Já povídám: „Matičko, dá-li Pán, přijdeme
za rok.“ Manžel ale povídá: „Já asi už půjdu za Tebou tam nahoru.“ Trošku mě to
zabolelo, ale pak si říkám: „Buď vůle tvá,
Pane.“ A opravdu. Za čtyři dny doslat velký
zápal plic. Musel na kapačky do nemocnice. V nemocnici je nemocničním kaplanem
františkán Antonín Klaret. Dcera ho potká, jak vychází ven, rychle ho jde pozdra-

vit a říká mu: „Byl jste za mojím tatínkem?
Jmenuje se Vladimír Vítek.“ A kaplan na
to řekl: „Ten člověk je připravený odejít
k Pánu nebo domů za vámi.“
On dostal toho koronáče, a to už byl konec.
Ale zemřel v klidu 18. listopadu. Ještě večer
tam dcerečka Maruška jela se zetěm Josefem. Chtěl vodičku od Matičky Svatohostýnské. Pan doktor se jich na chodbě ptá:
„Jste očkovaní?“ Byli, a tak ho na chvilinku mohli navštívit. Museli se obléci do těch
obleků a tatínek se na ně usmívá: „Jak jste
se namaškařili.“ Moc hodný pan doktor je
pustil je za ním se rozloučit. Tatínek byl
v pohodě a povídal jim: „Oni se o mne starají jak v bavlnce.“
Ráno však v 7.30 hodin nám odešel k Pánu.
Já vám proto posílám parte i členskou kartičku. Já budu, pokud si mne Pán nepovolá, dál vaší členkou.
Marie Vítková
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Zázrak v přímém přenosu
Je krásné páteční prosincové odpoledne.
Sluníčko pomalu míří za obzor, venku je
mírně pod nulou. Babička s dědečkem se
vypravili do Brna. Jedou si pro vnoučka
a jeho maminku, aby se přes víkend potěšili z jejich přítomnosti. V autě je příjemně
teplo. Vypadá to na pohodové odpoledne.
Při výjezdu z Bystřice pod Hostýnem vzpomene děda, že nedávno byla na této silnici
zase bouračka, která skončila tragicky…
U cesty směrem k Holešovu je těch pomníčků více. Babička mlčí. Těší se na brzké setkání s dcerou a jejím synkem. Z rádia
hraje oblíbená country.
Děda si v duchu promítá cestu, která je
čeká. Za dvacet minut se u Hulína připojí
na dálnici a za další půl hodiny budou v cíli
své cesty. Na zpětném zrcátku se tiše pohupuje jubilejní svatohostýnský růženec.
Přináší již několik let pasažérům ve voze
náležitou ochranu. Provoz v obou směrech
je docela silný. Auto projede Bílavskem
a blíží se ke Hlinsku pod Hostýnem. Řidič
přivírá oči před ostrým sluníčkem, které
pomalu zapadá za obzor.
Z ničeho nic se ozve ohlušující rána! Zatmění před očima, intuitivní rychlá brzda
a děsivé ticho. Auto stojí u krajnice. Pasažéři ve voze se po sobě podívají. Co se to
stalo? Úder do levého sloupku u řidiče, roztříštěné přední sklo. Zpětné zrcátko upadlo
mezi přední sedadla. Růženec roztržený na
zemi vedle něho. Proč to všechno?! Otázka
běžící jejich hlavami se opakuje pořád dokola: Co se vlastně stalo?

Kolona aut v obou
směrech stojí.
Děda s babičkou
se pomalu vzpamatovali z prvního šoku. Oblékají
oranžové vesty
a vystupují ze stojícího vozu. Zírají kolem
sebe a hledají příčinu děsivého zážitku.
„Skočil vám na auto srnec.“ slyší hlas z naproti stojícího vozu. „Já jsem to všechno
natočil. Jel jsem za vámi. Pošlu vám to,
ať máte důkaz pro pojišťovnu…“ ozývá se
muž, který vystoupil z vozidla stojícího
za nimi. Děda konečně pochopil. Asi sto
metrů nazpět leží uprostřed cesty sražený
srnec. Stále ale nechápe, jak se to mohlo
stát. Vždyť dával pozor. Ale zvíře přibíhající z pole vůbec neviděl. Nešlo srážku
předvídat, ani jí nijak zamezit.
Jeho zrak, kterým sledoval spoušť na silnici kolem sebe, se zvedá nahoru. Na kopci
před sebou uvidí ozářenou svatohostýnskou baziliku. Ano, Panna Maria se svým
rozevřeným ochranným pláštěm byla připravena. Blesklo mu hlavou. Byla připravena pomoci. Zasáhla v pravý čas. Děda
upírá oči na zářící baziliku a uprostřed
stojících vozidel se modlí a děkuje Matce
Boží… Její přítomnost v daném okamžiku
cítí velice silně.
Vše dobře dopadlo. Do Brna sice ten den
nedojeli, ale vnouček přijel se svými rodiči
v sobotu dopoledne. Bylo to šťastné setkání.
Lubomír Vývoda
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Bůh mluví, když člověk mlčí a naslouchá
Na Svatém Hostýně lze po dvou pandemických letech opět naplno využít nabídku duchovních cvičení a obnov. Vnitřní
ztišení, které vytváří podmínky pro naslouchání Bohu, potřebuje čas a prostor.
Mariánské poutní místo nabízí obojí.
O přínosu duchovních cvičení pro lidskou
duši jsme si povídali s P. Richardem Greisigerem SJ. Slovenským jezuitou, který deset let svého života prožil právě na Svatém
Hostýně a provází exercitanty, kteří touží
po ignaciánských duchovních cvičeních.
Trvají rovných třicet dní a jejich důležitou
součástí je ticho. Na tak dlouhou dovolenou
však mnozí nedosáhnou, proto je možné
individuální exercicie rozdělit na několik
týdnů nebo využít i zkrácenou nabídku,
kterou ve spolupráci s Maticí svatohostýnskou otec Richard nabízí.
„Lidé se mě na možnost vykonání ignaciánských duchovních cvičení ptali u zpovědi,
tak jsem je začal vést,“ říká otec Richard
o svých začátcích s exerciciemi na Svatém
Hostýně. Meditovat nad svým životem během jednoho měsíce si však mohou dovolit jen lidé, kteří nejsou vázání pracovními
povinnostmi nebo mají možnost svému
duchovnímu rozvoji obětovat celou dovolenou. „Na individuální třicetidenní duchovní cvičení se hlásí tak tři až čtyři zájemci.
Ubytují se na 30 dní na Svatém Hostýně
a prožívají duchovní cvičení, jak to doporučil sv. Ignác,“ vysvětluje kněz. Pro ty, kdo
tolik volna najednou nemají, mohou po dohodě s knězem využít individuální program
rozdělený do více týdnů během roku. „Tou-

Exercitátor P. Richard Greisiger SJ . Foto: Pavel Siuda

to formou je prožívá například jedna paní
doktorka,“ dodává otec Richard, který po
dohodě s Maticí svatohostýnskou nabízí
ignaciánské exercicie také ve zkrácené podobě. „Oslovili mě z Matice, zda bych nebyl
ochotný dávat skupinové duchovní cvičení.
Trvají pět až šest dní a snažím se meditace
ladit podle liturgického období k Velikonocům nebo Vánocům,“ dodává otec Richard.
Pravidla pro delší i kratší formu exercicií
jsou shodná. Kněz pro jednotlivce i skupiny
připravuje meditace k rozjímání, které si
každý osobně během dne pročítá a v tichu
a modlitbě o nich s Bohem rozmlouvá. Posvátné silencium je pro duchovní cvičení
zásadní. Bez něj nemá smysl o exerciciích
ani uvažovat. „Je důležité, aby bylo ticho.
Stane se, že přijdou takoví lidé, kteří přijedou do samoty a těší se, že s někým budou
komunikovat. Ale to je mimo. S takovými
nejsem milosrdný, protože vyrušují druhé
od toho, aby se ten člověk mohl s Pánem
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v tichu setkat. Pro ignaciánské exercicie
je ticho něco bezpodmínečného,“ vysvětluje kněz. Rušivým elementem je i mobil,
který by měl po celou dobu pobytu zůstat
vypnutý.
Obsah duchovních cvičení tvoří tři denní
meditace a večerní rozhovor s exercitátorem. Den si může každý rozvrhnout podle
svého. Je na něm, zda jej stráví v pokojíku
poutního domu, v kapli nebo v přírodě.
Stejné je to i se stravováním, které je k dispozici v jídelně. Může si dopřát tři jídla
nebo se postit. „Materiály k rozjímání rozdávám už večer. Většinou jsou tři meditace.
Kdo chce, tak může mít i čtyři. Ale není řečeno, že všechny meditace musí probrat,“
dodává zkušený exercitátor, který denně
poskytuje účastníkům osobní duchovní supervizi. „Každý večer je takové setkání, kde
člověk řekne, jak jej ty meditace zasáhly. Co
bylo pro něj přínosem. V čem má problém,
co nepochopil. Co by chtěl ještě vysvětlit.
Když někoho něco v nějaké oblasti zaujme,
tak si řekne o další téma na prohloubení,“
popisuje otec Richard svou roli v procesu
duchovních cvičení. Úkolem kněze je naslouchat a zároveň být i průvodcem. „Jsem
zde od toho, abych tomu člověku pomohl.“
Obsah meditací shrnul již zakladatel duchovních cvičení a řádu jezuitů sv. Ignác
z Loyoly. Člověk začíná rozjímat nad Božím stvořením, které bylo od počátku
krásné a bezchybné, než je porušil hřích.
„Při ignaciánských duchovních cvičeních
pro lidi ze světa dávat exercicie na týden.
Ten druhý, třetí a čtvrtý týden je něco výjimečného. Téma prvního týdne je především hřích. Sv. Ignác v podstatě začíná
stvořením světa, něčím velmi krásným, kdy
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hřích ještě nebyl. Takže člověk vstupuje do
duchovních cvičení, aby si uvědomil tu
harmonii, ten počátek. A do toho souzvuku se i dostat srdcem, myšlením. Uvědomuje si, jaké má ve stvoření postavení, že
má v Bohu nesmírnou hodnotu. Pak prožívá něco dramatického, kdy vstupuje na
scénu nepřítel, který svedl první lidi. Přitom nastává i osobní prožívání hříšnosti.
V různých úrovních. A zároveň se řeší i co
s tím. Proto je možnost svaté zpovědi. Což
je i nutné, aby člověk tu harmonii s Pánem
obnovil,“ naznačuje obsah meditací a dodává, že právě možnost odpuštění ve svátosti
smíření způsobuje během duchovních cvičení proměnu a radost. „Při celoživotní neboli generální duchovní zpovědi lze vyznat
i některé staré hříchy, které se mu vracejí
a připomínají. Zvlášť, když člověk pochybuje o některých svých předchozích zpovědích, když se některé hříchy snažil zaobalit
nebo bál vyznat nebo nemusel mít vědomí,
že je to něco špatného. Možnost celoživotní zpovědi dělá takovou čáru za tím svým
životem,“ vysvětluje.
Možnost postavit se na start s čistým srdcem patří k duchovním darům exercicií.
„Člověk prožívá něco krásného a raduje
se z Božího díla. Pán Ježíš Kristus může
ve svátosti smíření naši minulost napravit. On obrací v knize mého života novou
stránku. Mám čistý list, na který chci psát
jen dobré skutky z lásky k Pánu, protože
vím, že i místo mi připravil v nebi. Toto by
si měl člověk na základě těch meditací během duchovních cvičení uvědomit,“ dodává exercitátor a Tovaryš Ježíšův P. Richard
Greisiger SJ.
Pavel Siuda
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Duchovní vzdělávání na Svatém Hostýně
Exercicie jsou základem ignaciánské spirituality a na nich stojí i jezuitské Konstituce.
Poutní místo sv. Hostýn s duchovní správou vedenou jezuity je tradičním místem pro
vykonání těchto duchovních cvičení a duchovních obnov.
Poutní domy Matice svatohostýnské poskytují zázemí pro účastníky těchto duchovních
cvičení a dalších duchovních obnov.
Aktuální informace o jednotlivých nabídkách exercicií a obsazenosti termínů najdete na
www.hostyn.cz v odkazu „Duchovní vzdělávání“.
Duchovní správa poutního místa nabízí po osobní dohodě s knězem individuální třicetidenní ignaciánské exercicie – doprovází P. Richard Greisiger SJ.

Termíny duchovních cvičení a duchovních obnov v roce 2022
22.–24. 4. Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád
29. 5.–3. 6. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, kněz katolické církve východního
obřadu. Téma: Vnitřní uzdravení
13.–15. 6. Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Palkovič
25. 7. – 1. 8. Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených, vede P. Augustýn Kovačík
2.–6. 8.
Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ
8.–13. 8.
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, kněz katolické církve východního
obřadu. Téma: Pro mladé
14.–17. 8. Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád
4.–10. 9.
Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací,
vede P. Antonín Klaret Dabrowski OFM
3.–5. 10.
Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Glaser
27.–30. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, kněz katolické církve východního
obřadu. Téma: O mši svaté
6.–11. 11. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, kněz katolické církve východního
obřadu. Téma: Vnitřní uzdravení
14.–20. 11. Duchovní cvičení pro všechny, vede P. Milan Glaser SJ
25.–27. 11. Duchovní obnova pro HASIČE a členy Matice Svatohostýnské
vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký – I. skupina
2.–4. 12.
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské,
vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký – II. skupina
12.–18. 12. Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ
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Kaple v poutním domě
Ve třetím patře Poutního domu č. 3 najdou
poutníci moderní kapli, jejíž devízou je,
že je celodenně (i večer) volně přístupná.
Poutní a exerciční skupiny v ní nikým nerušeni mohou slavit bohoslužby, výhodou
je možnost prakticky celodenní adorace
nebo prostého ztišení v modlitbě v přítomnosti eucharistického Krista. Duchovní mohou o možnost celebrace požádat na
recepci.
Dobu covidové pauzy jsme využili k doplnění nezbytného vybavení tak, aby poutníci měli vše na místě zajištěno. Obstarali
jsme chybějící liturgické knihy pro všechna období církevního roku a zvláštní příležitosti, doplnili kancionály pro zpěv lidu
v lavicích. Na oltář a ke svatostánku jsme
z darů poutníků zakoupili nové bronzové svícny a osadili je speciálními svícemi
z Německa na tekutý parafín, který je šetrný k životnímu prostředí a při hoření neznečišťuje vzduch tak jako klasické svíce.
V menších uzavřených prostorách to každý
ocení. Rovněž jsme přistoupili k pozlacení

liturgických nádob, tj. obětní misky, kalicha a pateny, aby nadále důstojně sloužily
svému účelu, přesvatému tajemství Eucharistie. Do budoucna chceme ještě opravit
sochu P. Marie Svatohostýnské. Děkujeme
všem šlechetným dárcům!
P. Vladimír Kelnar

Železný poutník
Jedna noc, dvě poutní místa, 50 km. To je
postní pěší pouť s názvem Železný poutník.
Po dvou letech absence se poutníci vydají na
cestu v pátek 1. dubna ze Svatého Kopečku,
aby druhý den ráno stanuli před bazilikou
Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.
Zájemci o účast na 25. ročníku náročného
nočního putování se setkají v 18.00 v bazilice
Navštívení Panny Marie na mši svaté. Cílem
je bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, kde pouť v 7.15 završí mše svatá. Více na https://zeleznypoutnik.cz/
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Kalendář poutí 2022
1.–2. 4.

Pá, So – Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečka, mše sv. na závěr v So
v 7.15
30. 4.
So – Pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10.15
1. 5.
Ne – Zahájení poutní sezony, pontifikální mše sv. v 9.15 za živé a zemřelé členy
Matice svatohostýnské a její příznivce, následuje volební Valná hromada Matice
svatohostýnské
1. 5.
Ne – Pouť bohoslovců za povolání, pouť Klubu křesťanských žen
7. 5.
So – Pouť rodin
8. 5.
Ne – Pouť podnikatelů, mše sv. v 10.15, pouť Mary`s Meals (proti hladu ve světě),
mše sv. v 11.30
14. 5.
So – Sarkandrovská pěší pouť smíření z Holešova, svátostné požehnání na zakončení v 15.00
22. 5.
Ne – Pouť včelařů, pontifikální mše sv. v 10.15
4. 6.
So – Pouť dobrodinců díla Dona Boska v Havířově-Šumbarku, mše sv. v 10.15
6. 6.
Po – Pouť píšících křesťanů, Pondělí svatodušní, mše sv. v 9.30
11. 6.
So – Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, mše sv. v 10.15
12. 6.
Ne – Pouť krojovaných, průvod vyjde v 8.15 z dolního parkoviště, mše sv. v 10.15
18. 6.
So – Pouť schól a scholiček, mše sv. v 10.15
18. 6.
So – 8.30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn
(Boží Tělo)
24. 6.
Pá – Pouť členů Apoštolátu modlitby, mše sv. v 10.15, Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova
25. 6.
So – Pouť dětí na začátku prázdnin, mše sv. v 9.00 a 10.15 za děti a mládež, Pouť
zrakově postižených, mše sv. v 11.30
30. 6. – 4. 7. Čt až Po – Pěší pouť Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Velehrad, mše sv. zde 1. 7.
v 17.00 a 2. 7. v 9.30
2. 7.
So – Pouť obce Jankovice, mše sv. v 10.15, Pouť klubů a přátel historických vozidel, mše sv. v 11.30
9. 7.
So – Pouť obce Slavkov pod Hostýnem, mše sv. v 10.15
6. 8.
So – Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, mše sv. v 10.15
7. 8.
Ne – Pouť dechových hudeb, mše sv. v 10.15 na venkovním pódiu
14. 8.
Ne – Nanebevzetí Panny Marie – Hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10.15
15. 8.
Po – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, Titulární slavnost, pontifikální mše
sv. v 10.15
20. 8.
So – Pouť pedagogů, mše sv. v 10.15
20.–21. 8. So, Ne – Tradiční orelská pouť, pontifikální mše sv. v Ne v 10.00 na venkovním
pódiu
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Kalendář poutí 2022
27. 8.

So – Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, pontifikální mše
sv. v 10.15 na venkovním pódiu
3. 9.
So – Muklovská pouť, mše sv. v 10.00
4. 9.
Ne – Pouť členů Matice svatohostýnské, pontifikální mše sv. v 9.15, následuje
setkání s důvěrníky
16.–17. 9. Pá, So – Národní pouť sekulárního františkánského řádu, mše sv. v So v 10.15
18. 9.
Ne – Pouť charit, pontifikální mše sv. v 10.15
28.–30. 9. St až Pá – Svatováclavská pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn, mše sv. na závěr
ve 14.45
2. 10.
Ne – Růžencová pouť, hlavní mše sv. v 10.15
8. 10.
So – První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 17.00 a následuje světelný
průvod a pobožnost na hřbitově
9. 10.
Ne – Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10.15, ve 13.00 Te Deum
a svátostné požehnání
15. 10. So – Svatohubertská myslivecká pouť, pontifikální mše sv. v 10.15
31. 12. So – Děkovná bohoslužba na konci roku, dopoledne sobotní pořad, ve 22.30
modlitba růžence, 23.00 adorace, 23.45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve
24.00 pontifikální mše sv.

Bohoslužby na Svatém Hostýně
Zimní pořad bohoslužeb (platí do neděle 24. dubna 2022)
Všední dny – mše svatá 7.15, 9.30
Soboty – mše svatá: 7.15, 9.30, 11.15
Neděle – mše svatá: 7.15, 9.30, 11.15 a 14.45; svátostné požehnání 13.00
Modlitba růžence denně v 18.45 a 20.00
V zimním období (od 1. listopadu do 31. března) je bazilika odpoledne uzavřena
– od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 a o sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40.

Letní pořad od pondělí 25. dubna do neděle 16. října 2022
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 růžence denně v 18.45 a 20.00
Bohoslužby i modlitby růžence jsou snímány kamerami a vysílány na www.hostyn.cz.
Lidé z celého světa se tak mohou modlit společně s kněžími v bazilice.
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Mládežnické okénko
Mládežnická okénka
Jakožto dosluhující animátor – člověk, který organizuje aktivity pro mládež
svého děkanátu – jsem
při vstupu do redakce Listů svatohostýnských cítil silný „úkol“
zmenšit vzdálenost mezi Svatým Hostýnem a mladými lidmi. Časem ve mně
dozrála myšlenka vytvořit stálou rubriku,
skrze kterou se budou postupně představovat mladí z děkanátů naší Olomoucké
arcidiecéze. Těch je celkem 21 – zabere
to tedy více než pět let, než na všechny
děkanáty přijde řada. Já se na těchto pět
let ale velmi těším. Díky těmto okénkům
uvidíme, jak mladí v těchto děkanátech
žijí i jaké je jejich pouto ke Svatému Hostýnu. Nebude to však jen omšelé povídání. Tato rubrika obsahuje i značnou dávku
interakce. Mladí z každého děkanátu si
budou muset vymyslet svou vlastní Svatohostýnskou výzvu. Co na sebe „ušijí“, to
už bude jen na nich. V následujícím čísle
se pak ohlédneme za tím, jak se této své
výzvy zhostili.
Děkanát Holešov
První děkanát, do kterého nahlédneme,
bude ten, na jehož území leží Svatý Hostýn. Holešovský děkanát tvoří 15 farností
a v jeho čele stojí P. Jerzy Krzysztof Walczak. Mládež holešovského děkanátu má
k dispozici svého kaplana, P. Dominika
Kováře. Na práci s mládeží zde není sám
– velí týmu animátorů, v jehož čele stojí
slečna Anetka Rektoříková. Jejím pro-

Mládež holešovského děkanátu. Foto: Farnost Holešov

střednictvím se o životu mládeže v tomto
děkanátu dozvíme více.
Mládež děkanátu se představuje
V současné době se náš animátorský tým
skládá ze tří animátorů, kteří se scházejí s otcem Dominikem a společně plánují
akce pro mladé. Tento školní rok máme
možnost setkat se skoro každý měsíc se
svými kamarády z děkanátu. Většinou se
jedná o mši svatou, která se koná vždy
v jiné farnosti děkanátu, následuje společný program. Máme ale také v plánu udělat
společný víkend i s přespáním a také večer
chval. Na závěr školního roku plánujeme
společné opékání špekáčků.
Jaký je váš vztah ke Svatému Hostýnu?
Mladí z Holešovského děkanátu Svatý Hostýn poměrně často navštěvují. Jezdí sem se
svými rodinami a vyprošují si požehnání
Panny Marie Svatohostýnské. Máme toto
poutní místo opravdu rádi. V minulosti
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Matice na cestách. Návštěva v Lipníku n. Bečvou
Po téměř dvouleté odmlce
zapříčiněné covidovou pandémií se vydala Matice svatohostýnská opět, tak jako
to bývalo zvykem dříve, na
cesty za našimi členy.
Tentokrát jsme s MUDr. Zdislavou Tělupilovou vyrazili na Moravskou bránu do
Lipníku nad Bečvou. Zde nás přijal zdejší
duchovní správce P. Libor Churý ve farním
kostele sv. Jakuba Většího. Mše svatá byla
sloužena pod oknem s mozaikou Panny
Marie Hostýnské. Na bohoslužbě bylo cca
20 lidí. P. František Král v promluvě připomněl Ježíšův „láskyplný pohled“ na bohatého mládence. Podobně s láskou na každého
z nás pohlíží Vítězná Ochránkyně Moravy,
stačí přistoupit blíž k oltáři… Není pochyb,
že o to víc, v této těžké válečné době. Jako
kdysi, když zachránila Moravany před nájezdy Tatarů ve 13. století.

Mládežnické okénko
jsme například uspořádali noční pochod
z Holešova na Svatý Hostýn (tzv. Extrém
:-)), který byl zakončen mší svatou kolem
druhé hodiny v noci.
Svatohostýnská výzva
Naší Svatohostýnskou výzvou bude absolvování křížové cesty na Svatém Hostýně
v rámci našeho společného víkendu na
Svatém Hostýně.
Pavel Hanulík

Po bohoslužbě pokračovalo setkání v sále
farní budovy. Mezi těmi, kteří měli zájem
o informace o činnosti MSVH a Duchovní správy, byla pouze jediná členka MSH
(snad budoucí důvěrnice za zdejší farnost).
Přesto věřící se zájmem vyslechli informace
o připravovaných akcích a o dění na Svatém
Hostýně z úst MUDr. Zdislavy Tělupilové,
taktéž pana Ing. Ivo Buráně, který přijel tak
trošku inkognito a P. Františka Krále.
Co účastníky setkání nejvíce zajímalo, byla
zpráva o zahájení budování přístupové cesty
k bazilice („dopravní infrastruktura“), ale
také život na Svatém Hostýně – to, co dělá
MSH pro poutníky. Přítomní byli pozváni
do Rodiny svatohostýnské. Byly rozdány
propagační materiály MSVH a setkání bylo
zakončeno modlitbou a slokou písně „Nastokrát buď pozdravená ó Matičko Hostýnská“.
Obracíme se na naše důvěrníky – rádi vás
i vaše členy navštívíme. Dejte vědět a trošku
předjednejte s vašimi kněžími ve farnostech.
P. František Král, Vsetín
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Volební valná hromada Matice svatohostýnské
Valná hromada Matice svatohostýnskébude v neděli 1. května 2022 na Svatém Hostýně v Jurkovičově sále.
Zahájena bude mší svatou v bazilice
v 9.15, hlavní celebrant otec arcibiskup
Jan Graubner.
Prezence členů matice od 8.00 v Jurkovičově sále, zahájení valné hromady
v 10.30 po mši svaté.
Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná (dle článku VIII., odst. 3 stanov
matice, z. s.), zveme vás tímto zároveň na
náhradní valnou hromadu konanou v neděli 1. května 2022 v 11.00 na stejném
místě.
Během valné hromady se uskuteční volby
do jedenáctičlenného výboru Matice svatohostýnské a do pětičlenné kontrolní komise na další pětileté období.

Valná hromada je nejvyšší orgán zapsaného spolku Matice
svatohostýnská. Valná hromada se koná každý rok zpravidla první květnovou neděli nebo sobotu (rozhodne valná
hromada MSH pro následující rok) na Svatém Hostýně.
(Ze stanov Matice svatohostýnské, z. s.)
Kvůli pandemii nemoci covid-19 se valná hromada sešla
naposledy v mimořádném termínu v neděli 5. září 2021.
Na snímku MUDr. Mořic Jurečka, předseda Matice svatohostýnské, hovoří ke shromážděným členům MSH v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
Foto: František Ingr/Spolek Člověk a Víra

Program:
• Zahájení, přivítání, slovo o. arcibiskupa

• Diskuze

• Organizační, volby komisí, volební řád

• Výsledky voleb

• Představení kandidátů, zahájení tajné
volby

• Usnesení valné hromady

• Zpráva o činnosti matice
• Zpráva o hospodaření matice
• Zpráva kontrolní komise
• Dopravní obslužnost Svatého Hostýna
• Další hlavní úkoly pro nejbližší období

• Závěrečné požehnání a svatohostýnská
píseň
Odpolední program:
• 13.00 svátostné požehnání v bazilice
• 14.45 mše svatá
Výbor MSH
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Volby do výboru a kontrolní komise MSH 2022
Pokud situace dovolí, uskuteční se v neděli
1. května 2022 Valná hromada Matice svatohostýnské, na které proběhnou volby do
výboru matice a do její kontrolní komise
na léta 2022–2027. Do jedenáctičlenného
výboru bude voleno deset členů, jedenáctý
člen je jmenován přímo protektorem matice. Do kontrolní komise bude voleno celkem
pět členů.
Noví zájemci o práci ve výboru nebo v kontrolní komisi uvedou o sobě ve své Přihlášce kandidáta do výboru nebo do kontrolní
komise Matice svatohostýnské z.s. minimálně tyto údaje: Jméno, příjmení, město
trv. bydliště, věk, profese nebo profesní
záliba, pracovně aktívní (ano/ne). Můžete
doplnit i další údaje o sobě, ale ať přihláška
nepřesáhne jednu stránku A4. Vyplněnou
přihlášku zašlete na níže uvedenou adresu
spolku Matice svatohostýnské, poštou nebo
elektronicky, a to do 31. března 2022.
Dovolujeme si upozornit, že zájemce o členství ve výboru nebo v komisi musí být starší
18 let, musí být minimálně jeden rok členem Matice a spolu s přihláškou kandidáta
doloží i vyjádření duchovního správce římskokatolické farnosti, kterou nejčastěji navštěvuje. Ideální kandidát (kandidátka) ví,
čím by matici prospěl(a) svými profesními
zkušenostmi a bude mít na to i čas. Práce ve
výboru nebo v kontrolní komisi je náročná,
dobrovolná a není honorována.
Zájemci o členství ve výboru nebo v kontrolní komisi budou pozváni k osobnímu
pohovoru během dubna na Svatý Hostýn.

Za výbor a kontrolní komisi Matice svatohostýnské
MUDr. Mořic Jurečka,
předseda výboru
Ing. Jindřich Pokorný,
předseda kontrolní komise
Matice svatohostýnská,z.s.
Svatý Hostýn č. 115
768 72 Chvalčov
Email: matice1@hostyn.cz
Tel.: 607 832 207

Setkání důvěrníků
Předseda výboru Matice svatohostýnské
MUDr. Mořic Jurečka pozval důvěrníky
a důvěrnice na setkání na Svatém Hostýně.
„Vnímáme potřebu kontaktu s vámi, zvláště po bezmála dvou letech nejrůznějších
pandemických opatření, kdy takových
setkání bylo minimum. Rádi bychom vás
informovali o dění na Svatém Hostýně,
zejména v souvislosti se zahájením stavby
dopravní obslužnosti, která výrazně změní
charakter Svatého Hostýna.
Toto setkání se uskuteční na Svatém Hostýně v pátek 8. dubna 2022 ve 13.00 v Jurkovičově sále. Ukončení předpokládáme
v 16.00, následně bude možnost zúčastnit
se mše svaté v basilice,“ uvedl předseda výboru Mořic Jurečka.
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Zemřelí členové Matice svatohostýnské
Ludmila Hedvíčková, Kojetín �������������������������� 92 let
Marie Carbolová, Lysůvky ������������������������������������ 87 let
Marie Staroštíková, Beňov ����������������������������������84 let
Antonie Bětíková, Spytihněv ���������������������������� 92 let
Mgr. František Foltýnek, ���������������������������������������� 85 let
Staré Město
Bohumila Křístková, Lubina ���������������������������� 74 let
Helena Petráková, Krnov ���������������������������������������� 79 let
Emílie Slováková, Želechovice ���������������������� 86 let
Vlastimila Vaňková, Mařatice ���������������������� 100 let
Marta Vránová, Želechovice ������������������������������ 89 let
Marie Carbolová, Lysůvky ������������������������������������ 87 let
Milada Míšová, Sudoměřice ������������������������������90 let
Anděla Cahlová, Poteč ������������������������������������������������90 let
Václav Glos, Domanín ������������������������������������������������ 93 let
Emilie Hojgrová, Zábřeh ���������������������������������������� 88 let
Doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D., Hrušky ������ 78 let
Ludmila Knapová, Švábenice ��������������������������84 let
Eva Šprochová, Příbor ���������������������������������������������� 81 let
Helena Střelková, Příbor ���������������������������������������� 91 let
Ludmila Chrastinová, Malhotice ���������������� 75 let
Marie Koníčková, Hradčovice ������������������������ 85 let
Anna Plašilová, Těškovice ������������������������������������ 70 let
Anna Kudrnová, Těškovice ���������������������������������� 77 let
Karla Kudějová, Kajlovce ���������������������������������������� 79 let
Věnceslava Pobořilová, Krhová �������������������� 81 let
Marta Svobodová, Valašské Meziříčí ���� 87 let
Vladimír Vítek, Zlámanec ������������������������������������ 87 let
Anna Mikšíková, Rosice ������������������������������������������84 let
Františka Karafiátová, Dolní Němčí ������ 83 let
Marie Cmolová, Dolní Němčí �������������������������� 77 let
Marie Jenáčková, Vyškov-Dědice ���������� 101 let

Vladimír Chudáček, Prace ������������������������������������ 77 let
Josef Vávra, Lhota ������������������������������������������������������������90 let
František Spáčil, Předmostí ������������������������������ 91 let
Marie Foltýnová, Šardice ���������������������������������������� 89 let
Marie Indrová, Vlčnov ������������������������������������������������ 92 let
Helena Hubálková ������������������������������������������������������������ 52 let
Antonín Zpěvák, Vlčnov ������������������������������������������ 75 let
Jaroslav Křapa, Vlčnov ���������������������������������������������� 77 let
Zdislava Kratochvílová, �������������������������������������������� 85 let
Stará Ves nad Ondřejnicí
Drahomíra Patáková, Želechovice ���������� 92 let
Marie Králová, Paršovice �������������������������������������� 86 let
Petr Magdálek, Popovice ���������������������������������������� 49 let

Kalendář na rok 2023

Svatohostýnský kalendář, který každoročně
vydává v této podobě Matice svatohostýnská spolu s Duchovní správou na Svatém
Hostýně, už vychází jako čtrnáctý v řadě.
Letošním námětem jsou historické fotografie s popisky ze širokého spektra existence
poutního místa až do doby nedávno minulé.
Kalendář je vydáván vždy před zahájením
poutní sezony předcházejícího roku.
Ivo Buráň

Listy svatohostýnské
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Informace o členech v olomoucké arcidiecézi

Členská základna v olomoucké arcidiecézi se během posledních let v podstatě stabilizovala.
Došlo k mírnému poklesu
počtu členů.

Děkanát

Celkový
počet
farností

Počet
farností
se členy
MSH

Holešov

15

12

210

3

Hranice

22

13

155

6

Konice

23

6

10

-

Kroměříž

28

15

221

6

Kyjov

12

9

339

11

Počet
členů
MSH

Počet
důvěrníků

Počet důvěrníků je dlouhodobě stejný. Tam, kde
má Matice svatohostýnská
důvěrníky, je příspěvková
kázeň dobrá.

Olomouc

29

17

104

1

Prostějov

34

21

141

4

Přerov

24

19

303

17

Není to však všude stejné.
Nepravidelně platí příspěvky čtvrtina členů.

Svitavy

24

2

1

-

Šternberk

24

6

41

1

Šumperk

16

6

12

-

237 členů MSH je sice
přihlášeno do Matice, ale
členské příspěvky od podání přihlášky dodnes nezaplatilo.

Uh. Hradiště

25

21

394

11

Uh. Brod

19

16

523

11

Valašské
Klobouky

10

10

460

14

V posledních deseti letech
nemá příspěvky v olomoucké arcidiecézi zaplaceno 647 členů.

Val. Meziřící

15

14

317

7

Veselí nad
Moravou

15

14

315

8

Vizovice

13

13

322

8

Vsetín

14

14

252

10

Vyškov

15

5

68

3

Zábřeh

28

10

104

3

Zlín

13

11

433

10

CELKEM

418

254

4 725

134

V červnovém čísle LS se
dovíte, kolik členů má brněnská diecéze a kolik členů má MSH celkem u nás
i v zahraničí.
Marie Loučková
Lubomír Vývoda

Soutěž Matice svatohostýnské
na téma

OSOBNOST – ČLOVĚK,

na kterého rád/ráda vzpomínám
Milé děti, milí mladí přátelé. Zveme vás k soutěži Matice svatohostýnské. Určitě máte
ve své mysli někoho, kdo vás ovlivnil a vážíte si ho. Je pro vás příkladem, vzorem.
Máte ho rádi, nebo jste ho měli rádi, když žil, nebo když pobýval ve vaší blízkosti.
Dovedete textem nebo obrázkem vyjádřit, čím si vás získal, co dovede, nebo jaké
krásné vlastnosti, jednání u něj oceňujete? Snažíte se tohoto člověka nějak následovat? Zapojte se do naší soutěže.

Literární díla i obrázky
Těšíme se, že napíšete literární příspěvek o takové osobnosti. Může to být člověk
z vaší rodiny, nebo nějaký učitel, kněz, známá nebo i málo známá osobnost z vašeho
okolí.
Přivítáme příspěvky napsané po jedné straně papíru, rukopisné nebo napsané na
počítači. Ilustrace jsou jako doplnění textu vítány.
I letos můžete toto téma zpracovat formou obrázku, který však je potřeba doplnit
vysvětlujícím popisem – koho a proč jste kresbou či malbou ztvárnili.
K příspěvku nezapomeňte uvést (doporučujeme ze zadní strany):
Jméno, příjmení, věk, třída a adresa. Určitě napište také kontakty (telefon, email).
Vaše práce očekáváme do 31. 5. 2022. Poté budou přes letní sezónu vystaveny
v bazilice na Svatém Hostýně. Nejlepší práce obdrží ceny – víkendové ubytování pro
rodinu. Všem přispěvatelům připravíme věcné odměny.
Obálku označte: SOUTĚŽ DĚTÍ
Zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu:
Matice svatohostýnská,
Svatý Hostýn 115, 76872 Chvalčov
Pokud práci chcete zaslat emailem, zašlete na: matice@hostyn.cz

