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Součástí jubilejních oslav na Svatém Hos-
týně nebude jen mše svatá, ale také další 
program. V neděli 19. srpna v podvečer 
tak například ve svatohostýnské bazilice 
vystoupí houslový virtuos Václav Hudeček.

Vystoupení na známém poutním místě 
považuje houslista za jedinečnou příležitost. 
„Místa s takovým mysteriem mě fascinují 
a věřím, že mají na duši lidí velký vliv,“ svě-
řil se KT Václav Hudeček. Svým způsobem 
výjimečné je však podle něj každé vystoupe-
ní v kostele. „Patří k němu pocit vznešenosti 
a určitého slavnostního naladění, které nepů-
sobí jen na nás muzikanty, ale také na všech-

ny posluchače bez rozdílu,“ řekl hudebník.
Místu, kde bude vystupovat, přizpůsobuje 
virtuos podle svých slov repertoár daného 
koncertu. „Nejkrásnější umělecká díla vzni-
kala převážně inspirována Biblí a bohoslu-
žebnými obřady – a tato část umělecké tvor-
by není přenosná do jiných než chrámových 
prostor,“ podotkl houslista.

Na programu koncertu, který ve svato-
hostýnské bazilice začíná v 19.00 hodin, jsou 
například skladby J. Pachelbela či J. S. Ba-
cha. „Koncert je součástí oslav stého výročí 
mariánské korunovace, nemůže proto chybět 
ani skladba Ave Maria, a to hned ve dvou ver-
zích: od F. Schuberta a Ch. Gounoda,“ uvedla 

Miroslava Krumpolcová, ředitelka Sdružení 
V. Hudečka, které koncert s přispěním Zlín-
ského kraje pořádá.

„Pro ty, kdo se koncertu chtějí zúčastnit, 
bude zajištěna autobusová doprava z nádraží 
v Bystřici pod Hostýnem a jízdné je už zahr-
nuto v ceně vstupenky,“ zve všechny milov-
níky vážné hudby Miroslava Krumpolcová 
a dodává: „V přímém přenosu bude koncert 
zároveň vysílat televize Noe.“

BUDOUCNOST VÁŽNÉ HUDBY 
JE NADĚJNÁ

Návštěva Václava Hudečka na východní 
Moravě není ojedinělou záležitostí, neboť do 

tohoto regionu známý hudebník přijíždí pra-
videlně – vždy o prázdninách se totiž věnuje 
mladým houslistům v rámci letní Akademie 
Václava Hudečka v Luhačovicích. Účast na 
těchto kurzech je podle houslisty důkazem, 
že o vážnou hudbu je zájem i mezi mladými 
lidmi. „Někdy mám sice pocit, že určitá část 
obyvatelstva dělá vše pro to, aby ji hluboko 
zadupala do země,“ posteskl si Hudeček. 
„Navzdory všem obtížím se však mladí lidé 
stále učí na housle a hrají v orchestrech za 
hluboce podprůměrné platy,“ řekl také a uza-
vřel: „Myslím si, že díky nim je budoucnost 
nadějná.“

JIŘÍ GRAČKA

Baziliku rozezní houslový koncert

Několika známých a veřejně činných osob-
ností, které se oslav jubilejního roku na 
Svatém Hostýně zúčastnily nebo hodlají 
účastnit, jsme se zeptali na jejich vztah 
k tomuto poutnímu místu.

LADISLAV HUČKO, 
biskup – apoštolský exarcha

církve řeckokatolické
Na Svatém Hostýně se 

výrazně odrážejí pohnuté 
dějiny věřícího národa, 
který žil v jeho okolí. Když 
si promítám jednotlivé 

úseky vývoje úcty k Panně Marii na tomto 
místě, uvědomuji si jasněji, co všechno jsme 
museli prožít, abychom dospěli do dnešní 
doby, jakými zkouškami musela projít naše 
víra. To všechno je obrovský kapitál, který by 
neměl být zapomenut a který tady stojí k vy-
užití. 

Stará ikonografie zobrazuje Pannu Marii 
Svatohostýnskou jako Marii Ochranitelku 
– v rozhrnutém plášti, pod nímž se ukrývá 
množství věřících. I když byl tento obraz 
počátkem 17. století zničen a později na-
hrazen obrazem Panny Marie Vítězné stojící 
na půlměsíci, tento motiv Ochranitelky je 
tam stále v povědomí věřících přítomen a je 
i důvodem, proč se k ní utíkáme. Protože je 
to mariánský motiv velmi dobře známý i ve 
východní duchovnosti, je Svatý Hostýn jako 
poutní místo obzvlášť blízký i nám řeckoka-
tolíkům.

JINDŘICH ONDRUŠ, 
náměstek hejtmana 

Zlínského kraje

Svatý Hostýn je krásné 
místo se silným nábojem. 
Jeho odkaz zůstává, my-
slím, stále stejný – Panna 

Maria je zde uctívána jako ochránkyně Mo-
ravy. To, že člověk ve svém životě potřebuje 
ochranu a pomoc, ale také čas k zastavení, 
k rozhlédnutí se po krásách přírody, k jaké-
musi „znovunadechnutí“, dokládá vysoká 
návštěvnost našeho Svatého Hostýna – a to 
nejen věřícími lidmi, ale také těmi, kdo rádi 
přicházejí pro onu specifickou atmosféru, jež 
zde panuje.

Při stém výročí korunovace si můžeme 
znovu uvědomit, že to není otázka pouze 
dnešní doby, ale že toto místo uctívalo už 
mnoho našich předků, kteří sem rádi chodi-
li. A muselo to být místo již tehdy opravdu 
vyhlášené, když se o tom vědělo nakonec až 
ve Vatikánu. Také si znovu uvědomíme, jak 
velkou osobností byl Antonín Cyril Stojan 
a co vše pro obnovu Svatého Hostýna a také 
Velehradu udělal, což nám může být inspira-
cí po období, kdy panovaly snahy tato místa 
umlčet.

JIŘÍ PAVLICA, hudebník

Svatý Hostýn vnímám 
nejen jako významné 
poutní místo s bohatou 
a pohnutou historií, kde se 
odráží dějiny našeho ná-
roda, ale především jako 

místo osobních vzpomínek na dětství a atmo-
sféru tehdejších poutí, kterých jsem se účast-
nil s maminkou, tatínkem a sourozenci. A to 
byla vždy velká výprava. Dnes je vše rychlejší 
a dostupnější, přesto se snažím alespoň něco 
z toho „dávného“ předávat našim dětem při 
rodinných návštěvách Svatého Hostýna. Je 
dobře, že to tu žije, ostatně nejčerstvější proži-
tek mám z uplynulé soboty, kdy jsme měli pří-
ležitost hrát s Hradišťanem v rámci příprav na 
letošní oslavy korunovace Panny Marie Svato-
hostýnské. Bylo to pro nás, a doufám, že i pro 
posluchače v bazilice, nevšední a mimořádné 
setkání. Díky za ně. (gra)

ANKETA: Co pro vás znamená Svatý Hostýn?

Při slavnosti korunovace zaplavily vrchol Svatého Hostýna desítky tisíc věřících. 
Snímek archiv MSH

Jedna z nejvýznamnějších svatohostýn-
ských událostí, korunovace zdejší mari-
ánské sochy, se udála přesně před sto lety, 
15. srpna 1912. Ohlédněme se nyní za 
průběhem korunovačních slavností, které 
tehdy na poutní místo přilákaly dvě stě tisíc 
poutníků.

Podnětem ke korunovaci mariánských 
soch a obrazů byla idea papeže Řehoře III., 
že Panna Maria zaslouží být uctívána jako 
Matka Boží a Královna na prvním místě vedle 
svého syna Ježíše Krista. Svou myšlenku rea-
lizoval v roce 732 korunováním obrazu Panny 
Marie v římském kostele Panny Marie Sněžné 
zlatou korunou, posázenou diamanty.

Korunování poutních obrazů a marián-
ských soch jako slavný obřad bylo v katolic-
ké církvi ustanoveno v roce 1630 a podnět 
k tomu dal markýz Alessandro Sforza Palla-
vicino, který pro tento účel založil nadaci ze 
svého majetku. Podle papežských ustanovení 
byl předpokladem korunovace dlouhodobý 
věhlas obrazu, podložený vyslyšenými mod-
litbami, který věřící širokého okruhu uctívali 
jako zázračný.

V českých zemích byly korunovány ma-
riánské obrazy a sochy například na Svaté 
Hoře u Příbrami, na Svatém Kopečku u Olo-
mouce nebo v augustiniánském kostele sv. 
Tomáše v Brně.

S PŘÍPRAVAMI 
POMOHLO I VOJSKO

Duchovní význam svatohostýnské koruno-
vace se pořadatelé snažili zdůraznit také oká-
zalými oslavami, do nichž se ochotně zapojily 
zástupy lidí. Mezi první úkoly patřily důklad-
né očištění chrámu a obnova maleb. Dokon-
čen byl velkolepý mozaikový obraz Panny 
Marie Svatohostýnské v průčelí chrámu, 
zhotovený dle návrhu českého malíře Viktora 
Foerstera. Nově byla rovněž postavena útul-
na pro poutníky a ve svahu kopce zbudováno 
monumentální schodiště.

O výpomoc požádala Matice svatohostýn-
ská také ministerstvo války, které zapůjčilo 
vojenské stany k nočnímu ubytování pout-
níků i stany pro slavnosti. Občerstvení zajiš-

ťovala prostranná polní kuchyně. Vojsko se 
postaralo též o místní telefonní spojení mezi 
strategickými místy Svatého Hostýna. K za-
jištění výroby elektrické energie zapůjčila 
jedna firma z Prostějova pojízdný parní stoj.

K umocnění slavnostních okamžiků byly 
ještě připraveny ohňostroje a hmoždíře, jež 
se v plné kráse předvedly už v předvečer slav-
nosti. Na závěr tohoto zahajovacího před-
večera vzplála na nejvyšším bodě svatohos-
týnského valu mohutná hranice, ohlašující 
nastávající slavnostní den. Ani v noci však 
hostýnská hora neutichla a až do ranních ho-
din zněly nad Svatým Hostýnem mariánské 
písně, modlitby růžence i litanií, které nepře-
rušil ani déšť.

UDÁLOST ZVĚSTOVALY ZVONY
PO CELÉ MORAVĚ

Po nevlídné noci však nastal čtvrtek 15. srp-
na 1912 a den se probudil do slunného rána 

korunovačního dne. Už od tří hodin ráno byly 
ovšem na mnoha místech venku i v kostele 
slouženy mše svaté a hned po páté hodině byla 
na několika místech pronesena ranní kázání.

Slavnou mši svatou sloužil brněnský bis-
kup Pavel Huyn a po ní už zástupy věřících 
očekávaly příjezd hodnostářů, především ko-
runovatele, olomouckého arcibiskupa Fran-
tiška kardinála Bauera.

Samotný obřad korunovace následoval po 
kázání, kdy kardinál Bauer za zpěvu lidu vy-
stoupil k milostné soše Panny Marie a se slovy: 
„Jako rukou naší korunován jsi na zemi, tak 
kéž zasloužíme od tebe býti korunováni v ne-
besích korunou věčné slávy,“ vložil korunku 
nejprve na hlavu malého Ježíše a druhou pak 
na hlavu Panny Marie. Ve stejnou dobu chrá-
mové zvony po celé Moravě zvěstovaly všem, 
že vynaložené úsilí a oběti nepřišly nadarmo 
a Panna Maria Svatohostýnská je ozdobena 
korunou.

DVĚ STĚ TISÍC POUTNÍKŮ 
ZA TÝDEN

Korunováním sochy Panny Marie Svato-
hostýnské však slavnosti zdaleka neskončily. 
Po slavném dnu následoval celý korunovač-
ní týden s předem stanoveným programem. 
Na Svatém Hostýně se postupně vystřídaly 
poutě jednotlivých stavů a spolků: mužů, 
matek, kněží, omladiny, mariánských dru-
žin, studující mládeže či učitelů. Definitivně 
se korunovační oslavy uzavřely až v neděli 
25. srpna při valné hromadě Apoštolátu Cy-
rila a Metoděje.

Po dobu trvání korunovačních slavností 
přišlo zhruba dvě stě tisíc poutníků, polovi-
na z nich přímo v den korunovace 15. srpna. 
Do Bystřice pod Hostýnem přijelo ve dnech 
14. a 15. srpna 64 zvláštních vlaků. Během 
slavností bylo slouženo přes tisíc mší svatých 
a k přijímání přistoupilo téměř 25 tisíc pout-
níků.

Dnes, o sto let a několik generací později, 
jsou lidská mentalita i okolnosti odlišné od 
myšlení a vkusu tehdejší doby. Křesťanství 
je nejen v našich zemích, ale po celé Evropě 
zatlačováno do pozadí, počet věřících znač-
ně poklesl. Dar víry a láska člověka k Bohu 
se však neměří množstvím věřících. Co se za 
uplynulých sto let postupně poztrácelo na 
počtu, vyváží věrní poutníci, kteří k Panně 
Marii Svatohostýnské přicházejí po celý rok 
s vroucností víry a lásky, v mrazu i horku.

MIROSLAVA ŠTĚRBOVÁ

Svatohostýnská korunovace před sto lety

Korunovační klenoty z ryzího zlata a drahých 
kamenů byly pořízeny ze sbírek pořádaných 
v zemích českých i v Americe. Korunka Panny 
Marie má v čelence zdobené dvěma řadami 
perel vyrytý nápis: „Zůstaň Matkou lidu své-
mu.“ Je v ní zasazeno 27 diamantů, 546 pe-
rel, 148 rubínů, 138 smaragdů, 113 safírů, 
21 topasů a 47 opálů a nese znaky Čech, Mo-
ravy a Slezska.
Korunka na hlavě sošky Ježíška je jednodušší, 
má 30 rubínů, 20 velkých adularů a 5 topasů 
a zdobí ji nápis: „Beránku Boží, který snímáš 
hříchy světa, smiluj se nad námi.“


