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JAN GRAUBNER: 
zkušenost víry rozjásá srdce

Milostná socha Pan-
ny Marie na Svatém 

Hostýně je nezvyklá. „Ví-
tězná Ochrana Moravy“ 
je matka s milou tváří 
a s malým Ježíškem na 
ruce. Z jeho ručky však 
šlehají blesky do tábora 
útočníků pod kopcem. Ti 

se dávají na útěk. Připomíná to záchranu Mora-
vanů před tatarskými nájezdníky ve 13. století.
Historikové mohou diskutovat o věrohodnosti 
a historičnosti legendy. Já však myslím, že jde 
o zkušenost daleko širší, kterou najdeme v Bib-
li na mnoha místech, kde se ukazuje, jak moc-
ný Bůh chrání svůj lid, jak bojuje místo nich, 
protože vítězství je jeho věc, a jak používá i pří-
rodních jevů. Vždyť je to nejen Bůh Abrahámův, 
Izákův a Jakubův, ale Stvořitel a Pán vesmíru, 
jehož poslouchá celá příroda. Jde o zkušenost 
mnoha věřících všech dob, kteří se svěřují Bo-
žímu vedení a ochraně. Kolik zažili vymodle-
ných „náhod“, které jim zachránily život nebo 
vyřešily jejich problém či přivedly do situací, 
kdy mohli jiným pomoci či pozitivně zasáhnout 
do jejich života? Svatohostýnská Madona nás 
vede k porozumění biblickým událostem a učí 
praktickému životu s Bohem.
Mnoho poutníků se na Svatém Hostýně naučilo 
svěřovat se Pánu, počítat s jeho pomocí, říkat 
Bohu ANO jako Maria a přijímat Boží slovo tak, 
aby se v nich stávalo skutkem. Plnit sliby dané 
Bohu a vracet se s plným srdcem vděčnosti. 
Vyprávět o zkušenostech víry jiným a přivádět 
je sem, aby ve společenství víry mohli zakusit 
Boží blízkost a dotek milosti.
Za všechny uvedu jen pana Vyorala, který byl 
před dvaceti lety těžce zraněný. Slíbil Panně 
Marii, že jestli se uzdraví, bude vodit hasiče 
na Svatý Hostýn. Uzdravil se a slib splnil. Dnes 
chodí na pouť tisíce hasičů, přidali se myslivci 
a pak včelaři… Nová tradice přeskočila i na jiná 
místa. Zkušenost živé víry přitahuje. Místo je 
stále živé, nechybí mu mladá generace. Matice 
svatohostýnská je dnes po Orlu druhým nej-
větším katolickým spolkem v republice. Svato-
hostýnská skutečnost je školou víry a velkým 
povzbuzením pro církev u nás.
Letos slavíme sté výročí korunovace milostné 
sochy, kterou tehdy vyvrcholila velké obnova 
poutního místa. Korunky pro Ježíška i Pannu 
Marii měly vyjádřit společnou volbu mnohých, 
kteří se na ně skládali: Ježíši, tebe si volím za 
krále svého srdce. Vládni v něm i se svou Mat-
kou. S podobnou myšlenkou přicházejí letos na 
Svatý Hostýn všechny děkanáty naší diecéze, 
když prosí za obnovu rodin a kněžská povolá-
ní. Věříme, že obnova jednotlivců i rodin začí-
ná volbou Boha.
Slavnostně to chceme vyjádřit při poutní mši 
svaté v sobotu po Nanebevzetí Panny Marie ob-
novou zasvěcení – volby Boha za krále svého 
srdce – za účasti biskupů od nás, ale i ze Slo-
venska a Polska. Mimořádnou duchovní udá-
lost doprovodí mimořádný pěvecký sbor, jenž 
má na pět set zpěváků, kteří přijdou z našich 
farností. Vnější sláva však nemá být povrchní, 
chce být pravdivým projevem lásky k Panně 
Marii a radosti z Boha, který je nám i dnes tak 
důvěrně blízký, tak živě přítomný, že se naše 
srdce musí rozjásat.

JAN GRAUBNER, 
arcibiskup olomoucký

Letošní jubilejní oslavy svatohostýnské ko-
runovace zaznamenali také lidé, kteří na 
hostýnský kopec nikdy v životě nevystoupa-
li, neboť žijí na druhém konci světa. I do 
těch nejvzdálenějších koutů totiž možná už 
dorazila nová poštovní známka, jejímž té-
matem je právě svatohostýnské jubileum.

„Je na ní vyobrazena stylizovaná postava 
Panny Marie Vítězné, stojící na srpku měsíce. 
Na levé ruce drží Ježíška, který metá dolů bles-
ky, a podle svatohostýnské legendy tak odhání 
Tatary,“ popsal novou známku jeden z organi-
zátorů jubilejních oslav – Pavel Malének z Bys-
třice pod Hostýnem. Motiv se podle něj sou-
středí na samotné centrum jubilejních oslav, 
jímž je právě korunovaná socha Matky Boží.

Návrh na vznik ceniny podal v loňském ro-
ce přípravný výbor jubilejních oslav a Česká 
pošta záměr schválila. Její hodnota byla sta-
novena na 21 korun a podle Břetislava Janí-
ka, ředitele Odboru známkové tvorby České 
pošty, je důvodem náročný výrobní postup. 
„Tisk je realizován kombinací tří průjezdů 
ocelotiskem a čtyřbarevným ofsetem, což vy-
lučuje použití desetikorunového tarifu. Proto 
a s ohledem na propagaci akce v zahraničí byl 
vybrán základní tarif pro zásilky mimo Evro-
pu, tedy 21 Kč,“ vysvětlil Janík.

Podobu známky navrhl Oldřich Kulhánek, 
který je mimo jiné autorem současných čes-
kých bankovek. „U tohoto zadání jsem řešil 
použití zlaté barvy v míře nebývalé, což byl zá-
roveň problém tiskařský a rytecký. Oba, rytec 

i tiskař, však svůj úkol zvládli na výbornou,“ je 
s výsledkem spokojen Kulhánek, který už má 
na svém kontě například známky s tematikou 
svatovítské katedrály či Jana Amose Komen-
ského. „Každá práce na vytvoření poštovní 
známky je pro mě výzvou a jsem rád, že mě té-
mata doposud vždy inspirovala,“ dodal grafik.

MOŽNÁ VYJDE I PAPEŽ
Veřejnost mohla svatohostýnskou známku 

spatřit poprvé v sobotu 23. června na zámku 
v Bystřici pod Hostýnem a při této příležitosti 
ji zde u provizorní přepážky razítkovaly pra-
covnice České pošty. „Zájem lidí byl veliký, 
během jednoho dne se prodalo kolem tisíce 
známek,“ uvedl Malének.

Ti, kdo mají o novou filatelistickou atrak-

ci zájem a ještě si ji zakoupit nestihli, tak 
mohou učinit přímo během jubilejních oslav 
na Svatém Hostýně. „Zakoupit ji lze také na 
dobře zásobené hlavní poště v pražské Jin-
dřišské ulici, písemně na adrese Služby fila-
telistům, Nákladní 29, 362 07 Depo Karlovy 
Vary 70, nebo e-mailem na adrese filatelie.
kv@cpost.cz,“ vyjmenoval Janík.

Známky s církevní tematikou jsou podle 
něj trvalou součástí emisních plánů. „Loni 
vyšla například známka se sv. Anežkou Čes-
kou a letos se sv. Václavem. Na příští rok 
plánujeme společný aršík se Slováky na téma 
1 150. výročí sv. Cyrila a Metoděje, a pokud 
na návštěvu České republiky přijede papež, 
jistě zareaguje Česká pošta i na tuto událost,“ 
uzavřel Janík. (gra)

Zájem o svatohostýnskou známku je velký

� Jak svatohostýnské 
přípravy vypadaly?

Všechno začalo v květ-
nu 2010, kdy protektor 
Matice svatohostýnské 
a olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner vyhlásil 
na poutní sezonu roku 
2012 Jubilejní rok u pří-

ležitosti stého výročí korunovace sochy 
Panny Marie Svatohostýnské. Od počátku 
se vědělo, že vyvrcholení oslav bude v režii 
arcibiskupa Jana Graubnera, ale všechno 
předtím musíme zajistit my na Svatém Hos-
týně.

Byl sestaven patnáctičlenný přípravný vý-
bor, kde se hned po výzvách ve sdělovacích 
prostředcích, po ohláškách v bazilice a na 
valné hromadě Matice svatohostýnské začaly 
scházet náměty, co a jak připravit, aby oslavy 
byly hodny naší Boží Matky a významu pout-
ního místa.

Celkový počet návrhů a námětů brzy pře-
kročil číslici 70. Od začátku ale bylo jasné, 
že takový počet úkolů nebude možno usku-
tečnit, a vybrána byla přibližně třetina. Tyto 
návrhy se dařilo postupně realizovat: ně-
které úkoly byly zajišťovány dodavatelsky, 
jiné konali zaměstnanci Matice a duchovní 
správy a šest členů přípravného výboru se 
do nich aktivně zapojilo s nasazením osob-
ního volna a často také na vlastní náklady. 
Dělali jsme to však rádi, bylo to pro Pannu 
Marii. Nechci zde podrobně hovořit o všem, 
co se podařilo, vše je detailně zdokumen-
továno na internetových stránkách www.
hostyn.cz v části věnované Jubilejnímu roku 
2012.

� Které z těchto událostí považujete za nej-
úspěšnější?

Pokusím se rozčlenit je do tří kategorií 
– na opravy a rekonstrukce, na akce z kultur-
ní oblasti a na akce duchovního charakteru. 
Se všemi samozřejmě souvisí spousta odve-
dené práce v oblasti jednání o financování 
a sponzorství, organizace a propagace, dále 
tisky letáků, pozvánek, spolupráce s médii, 
zadávání drobných předmětů lidové zbožnos-
ti, suvenýrů do výroby a dalších úkolů.

Musím připomenout zejména úspěšnou 
rekonstrukci podlahy a dlažby v bazilice se 
zabudovaným podlahovým vytápěním; dá-
le vybudování Cesty světla, která znázorňu-
je epizody po zmrtvýchvstání Vykupitele a ve 
čtrnácti zastaveních zobrazuje poslední ob-
dobí jeho pobytu na zemi až do seslání Ducha 
Svatého. Určitě se také podaří zprovoznit a ro-
zeznít osminásobný zvonový soubor, který byl 
požehnán při zahájení letošní poutní sezony 
6. května. V polovině srpna se zvony určitě na-
plno rozezní k oslavě Panny Marie. Zdaleka vi-
ditelnou a velkou stavbou je též nové venkovní 
pódium a opravená klasicistní křížová cesta.

Co se týká kultury, vydařil se vánoční kon-
cert „Děcek ze Skoronic“, třídenní festival 
křesťanských divadel, festival farních schol, 
koncert Hradišťanu a Korunovační koncert 
na závěr Letní školy barokní hudby. Dalším 
významným počinem bylo vydání poštovní 
známky s námětem korunovace a její slav-
nostní uvedení do prodeje; pak film o koru-
novacích soch a obrazů Panny Marie v ději-
nách, několik publikací a výstav.

Z duchovní oblasti to bylo zejména období 
od loňského svátku Nanebevzetí Panny Ma-

rie až do dne jubilea, slavené jako Rok Panny 
Marie Svatohostýnské. Mnozí z nás prožívali 
každý 15. den v měsíci jako její den, kdy jsme 
se účastnili mše svaté, přistoupili ke svatému 
příjímání a pomodlili se slavný růženec, ně-
kdy zbyl čas i na duchovní četbu. Na Svatém 
Hostýně byla vždy v tento den obětována mše 
svatá ke cti Panny Marie. Další významnou 
akcí byly sobotní poutě jednotlivých děkaná-
tů olomoucké arcidiecéze za rodiny a za kněž-
ská a řeholní povolání.

� Svatohostýnské jubileum bude o nadchá-
zejícím víkendu vrcholit. Na co všechno se 
poutníci a návštěvníci Svatého Hostýna mo-
hou v tyto dny těšit?

Hlavní dny oslav začnou 15. srpna, což je 
svátek Nanebevzetí Panny Marie a také uplyne 
přesně sto let od korunovace její sochy. Sobo-
tou a nedělí 18. a 19. srpna všechno vyvrcholí. 
Termín poněkud koliduje se setkáním mládeže 
ve Žďáru nad Sázavou, ale i na Svatém Hostý-
ně je připraven hodnotný program.

V sobotu v 10.15 hodin bude slavnostní 
koncelebrovaná mše svatá za účasti biskupů 
z Moravy, Slovenska a Polska. Tuto mši svatou 
doprovodí svým zpěvem a hudbou pětisetčlen-
ný sbor složený ze schol moravských farností. 
Přímým přenosem ji bude vysílat TV Noe. Na 
bohoslužbu, která se bude konat na venkov-
ním pódiu, zaměříme kamery, abychom byli 
také na internetu přítomni obrazem i zvukem 
pro ty, kteří se na Svatý Hostýn nedostanou. 
Očekáváme desetitisícovou účast poutníků, 
připravujeme opatření ke zvládnutí takového 
množství lidu a také těch, kteří se budou chtít 
dostat nahoru nelegálně svými vozidly. Odpo-
ledne od 13.30 hodin vystoupí na pódiu De-
chový orchestr Haná a zahraje k poslechu.

Další den dopoledne budou mše svaté po-
dle obvyklého nedělního pořádku. Odpoledne 
se pro děti uskuteční představení Teátru Víti 
Marčíka v Jurkovičově sále a večer v 19.00 ho-
din zazní v bazilice koncert Václava Hudečka, 
doprovázeného Janáčkovým komorním or-
chestrem z Ostravy v přímém přenosu.

Sportovněji a poutně naladění věřící se 
mohou v těchto dnech zúčastnit „malé Com-
postely“ – poutě z Velehradu přes Svatý Hos-
týn na Svatý Kopeček. Informace hledejte 
opět na našich webových stránkách.

� Připravujete také něco na další dny?
I v posledním srpnovém týdnu se toho na 

Svatém Hostýně bude hodně dít – pouť peda-
gogů, arcidiecézní pouť rodin a dětí a orelská 
pouť. Hned naváže pouť muklů, ale to už bu-
de 1. září a oslavy již budou téměř za námi. 
Pak už to bude hlavně bilancování, vyúčto-
vání příspěvků Zlínského kraje, který vybra-
ným událostem přislíbil podporu, zdokumen-
tování akcí a ve spolupráci s TV Noe vydání 
výpravné publikace a filmu o tom, jak se vše 
připravovalo a jak to nakonec dopadlo.

Na tomto místě chci všem příznivcům Sva-
tého Hostýna poděkovat – jak za výbor Matice 
svatohostýnské, tak za duchovní správu na 
Svatém Hostýně. Je za co děkovat: za vaše 
modlitby, za to, že toto poutní místo navštěvu-
jete, za peněžní dary, které nám umožňují jeho 
zvelebování, a to vše ke cti a slávě naší Panny 
Marie Svatohostýnské.

 JIŘÍ GRAČKA

Očekáváme patnáctitisícovou účast poutníků

Pocty korunovace se Panně Marii Svatohostýnské dostalo před sto lety.  Snímek archiv MSH

Déle než dva roky trvaly přípravy oslav stého výročí korunovace mariánské sochy na Sva-
tém Hostýně. Práci desítek zúčastněných lidí po celou dobu koordinoval přípravný jubi-
lejní výbor vedený předsedou IVEM BURÁNĚM z Ostravy.


