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POUTNÍ  SLAVNOSTI  NA  SVATÉM  HOSTÝNÌ  V  ROCE  2003

SO 26. 4. Desátá pou�
hasièù

NE 4. 5. ZAHÁJENÍ
POUTNÍ
SEZONY
Valná hromada
Matice
svatohostýnské
Pou� klubu
køes�anských
�en

NE 25. 5. První pou�
vèelaøù

NE 1. 6. Osmá pou�
Radia Proglas

SO 7. 6. Spoleèná pou�
sdru�ení �ákù a
�ákyò Dona
Boska

NE 8. 6. První pou� podnikatelù
PO 9. 6. Tøetí pou� pí�ících køes�anù
SO 21. 6. Eucharistický prùvod z Bystøice na Svatý Hostýn
ÚT 24. 6. Pou� knì�í za vlastní posvìcení
SO 28. 6. Dìtská pou� na zaèátku prázdnin
NE 17. 8. Hlavní pou�
NE 24. 8. Orelská pou�
SO 30. 8. Dìtská pou� na konci prázdnin
SO 6. 9. Jedenáctá pou� muklù � vìzòù v totalitních re�imech
NE 7. 9. Pou� èlenù Matice svatohostýnské
SO 4. 10. Franti�kánská pou�
SO 11. 10. Du�ièková pou�, m�e svatá v 17 hod., následuje svìtelný prùvod

a pobo�nost na høbitovì
SO 18. 10. Pátá myslivecká svatohubertská pou�
ST 24. 12. �tìdrý den, m�e svaté v 7.00, 9.15, 11.00 a v 15.30 hod.

M�E SVATÁ V NOCI NENÍ
ST 31. 12. Zakonèení obèanského roku � m�e svaté v 7.00, 9.15, 11.00 hod., pøed

pùlnoèní m�í svatou ve 22.30 hod. je modlitba rù�ence, adorace a ve
23.45 hod. Te Deum a svaté po�ehnání
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EDITORIAL

Svatý Hostýn na po�tovní známce
Ètenáøi Listù svatohostýnských dostávají v pøedstihu zprávu, �e v roce 2004 vydá Èeská
po�ta v emisi �Krásy na�í vlasti� po�tovní známku se Svatým Hostýnem. Na druhé
známce této emise bude Svatá Hora u Pøíbrami. Zaøazení tohoto námìtu na po�tovní
známku se podaøilo po více jak roèním úsilí za velké podpory starosty mìsta Bystøice pod
Hostýnem Mgr. Zdeòka Pánka a samozøejmì za laskavého souhlasu olomouckého
arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Známka by mìla být vydána v kvìtnu roku 2004.
Hostýn tak bude poprvé zobrazen jako nejvý�e polo�ené poutní místo se svou bazilikou
na po�tovní známce, která kdy u nás byla vydána. Bli��í informace a údaje budou
oznámeny v Listech svatohostýnských è. 1/2004.  n Antonín Mu�ný

jednatel MSH

Milí ètenáøi Listù svatohostýnských, ctitelé Panny Marie!
Mám pøed sebou v�ech dvacet pìt èísel Listù svatohostýnských, která jsme vytiskli od
dubna 1997, kdy jsme zaèínali s jejich vydáváním. Dne�ním � dvacátým �estým èíslem,
které právì dostáváte, vstupujeme do sedmého roèníku obnoveného svatohostýnského
èasopisu, jen� navazuje na Hlasy svatohostýnské, násilnì umlèené po nástupu komu-
nistické moci po únoru 1948.
Jsem rád, �e ná� èasopis, který spojuje èleny Matice svatohostýnské, ctitele Panny
Marie i jiné zájemce a obdivovatele Svatého Hostýna, vytváøí jednu velkou rodinu kolem
na�eho poutního místa. Svìdèí o tom stále více dopisù, které dostáváme po�tou � tou
klasickou i novìj�í, elektronickou.
Celá redakèní rada, která se pravidelnì schází ètyøikrát v roce, bude s Va�í pomocí
usilovat o kvalitní èasopis, ve kterém najde ka�dý nìco, co ho zajímá a spojuje se Svatým
Hostýnem.
V dne�ním èísle Listù svatohostýnských pøiná�íme první výsledky na�í výtvarné soutì�e
pro dìti a mláde� a zároveò zveøejòujeme i nejúspì�nìj�í kresby mladých autorù. K vìt�í
propagaci na�eho poutního místa jistì pøispìje nový film o Svatém Hostýnì, o jeho�
natáèení pojednává obsáhlý rozhovor Ing. Ivo Buránì, správce internetových stránek
Svatého Hostýna a Olomouckého arcibiskupství.
Nutno dodat, �e redakèní rada chystá vydání vìt�í bro�ury o na�em poutním místì, která
by mìla vyjít soubì�nì s videofilmem. Ji� dnes Vám mohu prozradit, �e pøipravovaná
publikace bude obsahovat informace o historii i souèasnosti Svatého Hostýna a bude
doplnìna o turistický klíè, kterým si mù�ete pomyslnì otevøít mnohou pamìtihodnost èi
turistickou trasu v okolí.
Závìrem upozoròuji, �e od tohoto èísla zavádíme novou rubriku Zemøelí èlenové
Matice svatohostýnské, v ní� budeme uveøejòovat jména zesnulých èlenù Matice
svatohostýnské. Abychom skuteènì zveøejòovali pravdivé informace, prosím, abyste
posílali na na�i adresu parte zesnulého.
Za v�echny, kdo vytváøíme svatohostýnský èasopis, Vás prosí o modlitbu jeho
�éfredaktor.

Josef Pala
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VÝTVARNÁ  SOUTÌ�  PRO  DÌTI  A  MLÁDE�

V dne�ním èísle Listù svatohostýnských pøiná�íme zadání tøetího úkolu na�í výtvarné
soutì�e: Nakresli kostel, do kterého chodí� v nedìli na m�i svatou!
Své práce zasílejte do 20. kvìtna na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115,
768 61 Bystøice pod Hostýnem.
Na hotový obrázek napi�te na zadní stranu své jméno, pøíjmení, vìk, pøesnou
adresu a tentokrát pøipi�te i pøesný název kostela a místo, kde se nachází.

V�em, kteøí se do výtvarné soutì�e zapojili, dìkujeme a pøiná�íme vám i informace o
výhercích 1. a 2. kola. Do 1. kola zaslalo své práce 124 �ákù, do 2. kola 180 �ákù.

VÍTÌZOVÉ 1. KOLA
I. kategorie

1. místo: Klára Bu�ková, Pstru�í
2. místo: Vojtìch Dvorský, Kromìøí�; Václav

Stoklasa, Hradec nad Moravicí
3. místo: Patrik Cachún, Kopøivnice; Tereza

Fojtíková, Kopøivnice; Marta Koukalová,
V�echovice

II. kategorie
1. místo: Miroslava Za�ková, Prostìjov
2. místo: Miroslav Mináø, Prostìjov; Lucie

Zemanová, Ostrava-Zábøeh
3. místo: Ludmila Honková, Hradec nad Moravicí;

Vojtìch Kupka, Ostrava-Zábøeh
III. kategorie

1. místo: Ivona Richterová, Prostìjov
2. místo: �aneta Sekaninová, Prostìjov
3. místo: Pavlína Huczerová, Radkovy

VÍTÌZOVÉ 2. KOLA
I.kategorie

1. místo: Jana Pøikrylová, Bystøice
2. místo: Monika Dobe�ová, Brno; Veronika Kuli�anová, Hradec nad Moravicí; Karel �ebestík,

Troubky
3. místo: Kateøina Mièková, Moravský Písek; Martin Øezníèek, Kromìøí�; Vojtìch Scheichenost,

Zborovice
II. kategorie

1.místo: Adela Janèíková, Prostìjov
2. místo: Jana Kratochvílová, Prostìjov; Monika Olejníèková, Prostìjov; Miroslava Za�ková, Prostìjov
3. místo: Vìra Fialová, Køtomil; Lenka Krèmáøová, Hole�ov; Ondøej Syøena, Kromìøí�

III. kategorie
1. místo: Zuzana Celuchová, Ostrava; Dita Hochmanová, Prostìjov; Pavlína Huczerová, Radkovy
2. místo: Petra Koplová, Ostrava; Kateøina Melková, Prostìjov; Barbora Náglová, Prostìjov; �aneta

Sekaninová, Prostìjov;
3. místo: Martin Havelek, Ostrava n Marie Louèková

Lucie Zemanová, Ostrava-Zábøeh
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DUCHOVNÍ  SLOVO

SVATÝ  HOSTÝN  A  LA SALETTA
První ètvrtletí ka�dého roku je poznamená-
no pøípravou na novou poutní sezonu na
na�em poutním místì a také postní dobou
a Velikonocemi, které potom následují.
Svatý Hostýn � to je Panna Maria
s Dì�átkem a pøemo�enými Tatary pod
nohama. Svatý Hostýn � to je v�ak také
Panna Maria Lasalettská, plaèící Matka, u
její� nohou poklekají tisíce poutníkù se
svými prosbami, nadìjemi i slzami.
V dobì postní v�ak rozjímejme také nad
slzami na�í nebeské Matky, nad výrazným
køí�em jejího Syna na jejím srdci. Plaèící
Panna Maria je výzvou k obrácení,
k pokání. Bylo by to velice málo pøiná�et
Pannì Marii jen své prosby a slzy a nepøi-
jímat zároveò výzvu jejich slz a jejich
bolestí.
Rozjímejme aspoò nad nìkolika vìtami
poselství, jak je pøijaly dìti, Melanie a Ma-
ximin, od Panny Marie s pøíkazem: Nu�e,
mé dìti, oznamte to v�emu lidu!
Dìti byly pozvány do blízkosti záøící posta-
vy Panny Marie, z její� oèí stékaly slzy, a
ona promluvila: Nebude-li se chtít mùj lid
podrobit, budu nucena ponechat volnou
ruku svému Synovi. Jeho ruka je tak tì�ká,
�e ji nemohu ji� udr�et. Chci-li, aby vás mùj
Syn neopustil, musím ho neustále prosit�
I Kdybyste se hodnì modlili a dobøe konali,
nikdy nevynahradíte útrapy, které jsem pro
vás podstoupila�
Pøicházejme nejen prosit, ale také tì�it
Pannu Marii a podìkovat jí za tak velikou
lásku. Dnes se dostává Pannì Marii daleko
více bolestných urá�ek ne� v minulosti,
tak�e se nìkolikrát ukázala i s krvácejícíma
oèima. Panna Maria je se svým Synem
spolukrálovna po pravici Otcovì a tak lze
chápat i její výtku: Dala jsem vám �est dní
k práci, vyhradila si sedmý den, a pøesto mi
ho nechcete popøát.

Znesvìcování nedìlí, braní jména Bo�ího
nadarmo a klení pøi práci pùsobí, �e ruka
Bo�ího Syna je stále tì��í.
Zkazí-li se úroda, je
to jen va�í vinou!
Panna Maria dále
pøedvídá hladomor
a epidemie. Hnijící
brambory a snì�,
která znièí obilí, se
stanou obrazem
zka�ené lidské spo-
leènosti.
Kdybyste se obráti-
li, skály by dávaly
obilí a brambory by
rostly tam, kde jste
ani nesázeli.
Toto podobenství
z úst Panny Marie jen potvrzuje, �e Bùh
chce být velkorysý ve svém po�ehnání, ale
lidé to znemo�òují: Místo pokání v postní
dny bìháte kolem masných krámù jako
psíci�
K lasalettskému zjevení do�lo 19. záøí 1846.
Evropa v�ak místo pøijetí Bo�ího zákona
rozpoutala nové krvavé revoluce, hlado-
mor byl tak velký, �e ��eny a dìti trhaly
mladou trávu, aby bylo co jíst� a do�lo i na
vinice, které v �edesátých letech znièil ré-
vokaz a perenospora.
Co to znamená �ít bez Bo�ího po�ehnání,
zakou�íme i dnes. Náøky zemìdìlcù, vy-
kradené banky a podniky a slzy nezamìst-
naných.
Je to stará zku�enost, �e bez Bo�ího po-
�ehnání je marné lidské namáhání.
Máme svobodu. Zále�í na ka�dém z nás,
co si vyvolí � po�ehnání èi prokletí, �ivot èi
smrt.
Ké� nám mù�e Panna Maria �ehnat, ké�
se na nás mù�e usmívat.

n P. Jan Chromeèek, SJ
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PO STOPÁCH HISTORIE SVATÉHO HOSTÝNA
A MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ          �         26. pokraèování

ØÍMSKÝ  OBRAZ
Dokud je�tì na Hostýnì nebyla stálá du-
chovní správa, roèní poutì byly ukonèová-
ny (a� do roku 1887) zvlá�tním zpùsobem
- jak dokládají zápisné knihy. Poutì vìt�i-
nou konèily na �Rù�encovou nedìli� v øíjnu.
Rok 1882 je napø. popsán takto: Kázání a
zpívanou m�i mìl P.Kremel za asistence
kaplana Koutného a rusavského faráøe Bla-
�eje. V 1 hodinu po rù�enci a po�ehnání se
ve slavném prùvodu nesla Svátost oltáøní z
Hostýna do bystøického kostela, kde se
slavnost ukonèila Te Deum laudamus.
Prùvod se konával pravidelnì a za ka�dé-
ho poèasí, pøesto�e cesta byla neuprave-
ná a tì�ko schùdná. Vzpomínku na tyto
doby nám zanechal také Franti�ek Bubí-
lek, tehdy ministrant a syn hostýnského
kostelníka. Pí�e, �e v tuto 3. øíjnovou nedì-
li se kostel zamkl, klíèe byly odevzdány
hostinskému Emerichovi, který mìl tenkrát
hostinec pronajatý od barona Laudona.
Dal�í pou� na Hostýnì byla a� tzv. zimní
pou� 14.února na sv. Valentina a v úterý
velikonoèní, na kterou chodila zvlá�tì mlá-
de� z bystøického okolí. Stálé letní poutì
pak zaèínaly 4.nedìli po velikonocích. Také
pøicházeli i v zimním období lidé pro svato-
hostýnskou vodu a kdy� chtìli nav�tívit
chrám, po�ádali o klíèe v hostinci. 
Franti�ek Bubílek také pamatuje doby, kdy
se v nedìli neslou�ila �ádná m�e svatá,
proto�e nebyli knì�í. Kostelník bydlel v
Bystøici a tak se èasto stávalo, zvlá�tì v
období prázdnin, �e tøeba i o ètvrté hodinì
ráno se ozvalo zaklepání na okno kostelní-
kovo a poutníci s knìzem volali: �Kostel-
níèku, garda od Panny Marie je tu, pojïte
honem na Hostýn!�
Ospalému ministrantovi se to obèas nelíbi-
lo, ale otec �domluvou v�dy pomohl�. 

�Po m�i jsme s otcem èekali tøeba do sed-
mé hodiny, jestli je�tì nìkdo nepøijde a
potom jsme �li domù. Ale nìkdy se stalo,
�e jsme na Hostýn spìchali do obìda je�tì
i tøikrát, aby knì�í, kteøí pøiputovali pì�ky,
mohli slou�it m�i svatou.�
Situace se zlep�ila díky P. Koutnému a�
postavením kaplanky.
Prùvod zakonèení poutí na Hostýnì z roku
1881 máme zdokumentován malíøem Fran-
ti�kem Ondrù�kem, bystøickým rodákem,
který na památku nechal namalovat
P. Koutný. Po jeho smrti obraz zdìdily sest-
ry Svatého Køí�e v Choryni, které jej potom
v roce 1914 vìnovaly svatohostýnskému
muzeu. Tøeba se nám podaøí vypátrat, kde
se nachází nyní a znovu bude ozdobou
svatohostýnského muzea.
Velký ctitel Panny Marie Svatohostýnské,
kardinál Fürstenberg, obdaøil hostýnský
kostel pozoruhodným darem,
kdy� v roce 1878 povolil, aby se zde mohla
ka�dý den obìtovat m�e svatá.
Dlouhodobým pøáním knì�í i poutníkù bylo
obnovit stálou duchovní správu, jako byla
u� za dob Rottalových. Zaji�tìním knì�í
pro Hostýn byli povìøeni pøíbor�tí kaplani,
Dr.Schneider a Antonín Cyril Stojan. Pøed
tisíciletým výroèím smrti sv. Metodìje svo-
lali zástupce obou moravských diecézí na
pøerovskou faru, kde bylo 15. 6. 1881 zalo-
�eno Dru�stvo svatohostýnské, jeho� èin-
ností mìlo být zaji�tìní finanèních pro-
støedkù na stavbu klá�tera pro øádnou du-
chovní správu. Jeho pøedsedou byl zvolen
hrabì Anatole d´Orsay, pokladníkem
Dr. Schneider a jednateli P. Mathon a
A. C. Stojan. Protektorem Dru�stva svato-
hostýnského se stal kardinál Fürstenberg.
Stojan, jeho� jméno je po celý jeho �ivot
spjato se Svatým Hostýnem, rozeslal pøes
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80 tisíc prosebných dopisù, pøedev�ím
duchovenstvu, v kterých �ádá o pomoc pøi
budování klá�tera, a zároveò vydal v mno-
hatisícovém nákladu kní�eèku Památka z
posvátného Hostýna, která obsahovala
modlitby za zdar tohoto díla.
Dne 30. 9. 1880 vydal pape� Lev XIII.
okru�ní list s názvem Vzne�ený úkol,
v kterém pøipomíná nesmírné záslu-
hy slovanských apo�tolù sv.Cyrila a
Metodìje a zároveò vyzývá pøede-
v�ím Slovany k jejich oslavování.
Na základì této výzvy Svatého otce
se poèátkem èervence 1881 usku-
teènila velkolepá slovanská pou� do
Øíma, které se zúèastnilo 115 pout-
níkù z Moravy. Pøi této pøíle�itosti
pape� Lev XIII. vyhovìl �ádosti An-
tonína Cyrila Stojana a posvìtil tøi
obrazy, z nich� jeden byl pro Svatý
Hostýn. Slavnost u pøíle�itosti pøenesení
tohoto posvìceného obrazu na na�e pout-
ní místo se konala 3. záøí 1881. Slavnosti
zaèaly jako v�dy v bystøickém kostele u� v
sobotu, kdy se sjí�dìli krojovaní poutníci
ze v�ech koutù Moravy. Veèer na pøeplnì-
ném bystøickém námìstí mìl uvítací pro-
mluvu a kázání P. Srbecký z Vala�ského
Meziøíèí. Potom následoval prùvod s Nej-
svìtìj�í svátostí a závìreèné po�ehnání.
Po celou noc se v bystøickém kostele zpo-
vídalo a zpívalo. Ráno v pìt hodin vy�el
prùvod za vydatného de�tì na Hostýn.
Uprostøed nekoneèného prùvodu nesly dru-
�ièky �øímský obraz�. Pøesto�e cesta za
tohoto nepøíznivého poèasí byla kluzká a
neschùdná, i tak si mnozí poutníci pøibírali
cihly ulo�ené v Lázních, aby tak pomohli
Dru�stvu svatohostýnskému u�etøit pení-
ze za povozy. Této pouti se zúèastnilo asi
100 tisíc lidí a pomáhalo 200 knì�í. Ani ètyøi
oltáøe a ètyøi kazatelny postavené v okolí
kostela nepostaèovaly takovému mno�ství
lidí. Mnozí knì�í stáli na torzech zbytkù zdí
kolem kostela, které je�tì pamatovaly dobu
rottalovského stavebního rozmachu,

a odtud kázali. Duchovenstvo spolu s dru-
�ièkami nesoucími vzácný obraz se jen
stì�í dostávali do pøeplnìného kostela. Po
zavì�ení obrazu na pilastr po pravé stranì
lodi naproti kazatelnì vystoupil probo�t
Stojan, aby vysvìtlil a objasnil význam
øímské pouti.Tato slavnost je�tì po nìkoli-

ka kázáních byla ukonèena apo�tolským
po�ehnáním.
Posvìcený �øímský obraz� je vìrnou kopií
starého obrazu Petra Cavalliniho ze 14.
století, kterou zhotovil pro rektora Animy
Jaenniga mnichovský malíø Schuppa. Pro-
bo�t Stojan jej dostal darem od Jaenniga a
pøi slavné audienci 5. èervence 1881 ne-
chal Lvem XIII. posvìtit. Obraz pøedstavu-
je Zvìstování Panny Marie se sv. Václa-
vem a Karlem IV. Sv. Václav se zlatou záøí
kolem vévodské koruny, odìný do králov-
ského plá�tì, dr�í v ruce vytasený meè,
jeho� hrot je obrácen k zemi, a v pravici má
prapor. Karel IV. je zde namalován jako
�estnáctiletý mladík, který kleèí pøed Pan-
nou Marií a sv. Václavem a prosí o zdar
nastávající bitvy u San Felice.
Po této velké �øímské pouti� se poèet èlenù
Dru�stva svatohostýnského rozrostl na
deset tisíc a tím se také zvý�ila finanèní
hotovost, tak�e bylo mo�no koneènì po�á-
dat o povolení stavby øeholního domu a
zaèít vyjednávat s rùznými øády, které by
byly ochotny pøijmout správu Svatého
Hostýna.        n Olga Kozlová
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Stejnì jako v minulých letech zveøejòujeme v tomto jarním èísle Listù svatohostýnských
pøedbì�né výsledky hospodaøení Matice svatohostýnské (koneèné výsledky budou
pøedlo�eny ke schválení valné hromadì 4.kvìtna).
Základní údaje (zaokrouhleno na tis.Kè):

Náklady celkem ......................................... 4.203 tis. Kè
� Listy svatohostýnské ..................................... 338 tis. Kè
� spotøeba elektrické energie ........................... 270 tis. Kè
� spotøeba plynu ............................................... 230 tis. Kè
� opravy a údr�ba ............................................ 447 tis. Kè

(zahrnují opravu rozhledny ve vý�i 219 tis.Kè)
� mzdy a zák.poji�tìní ..................................... 802 tis. Kè
� úroky z pùjèek ............................................... 148 tis. Kè
� odpisy ........................................................  1.408 tis. Kè
� ostatní náklady .............................................. 560 tis. Kè

Výnosy celkem .......................................... 6.446 tis. Kè
� Listy svatohostýnské ..................................... 249 tis. Kè
� za elektrickou energii .................................... 430 tis. Kè
� nájmy ............................................................. 997 tis. Kè
� ubytování ....................................................... 966 tis. Kè
� ostatní výnosy ............................................... 204 tis. Kè
� pøíspìvky od neèlenù a farností ................. 1.476 tis. Kè
� èlenské pøíspìvky .....................................  2.124 tis. Kè

Pokud odeèteme od nákladù úroky z pùjèek od èlenù na poutní dùm è.1 a odpisy, co� jsou
úèetní polo�ky � dostaneme èástku nákladù 2.647 tis. Kè a tuto srovnáme s výnosy mimo
èlenských pøíspìvkù a pøíspìvkù od neèlenù a farností (darù), co� èiní 2.846 tis. Kè, pak
je zøejmé, �e na provoz Matice svatohostýnské nebylo tøeba doplácet z pøíspìvkù èlenù
a darù a tyto mohly být pou�ity plnì na hlavní investièní akci minulého roku, tj.
rekonstrukci poutního domu è. 1. Náklady na tuto rekonstrukci èinily témìø 10 milionù Kè,
jak jsme vás informovali v 3. èísle loòských Listù svatohostýnských � tyto náklady nejsou
v uvedených výsledcích zahrnuty.
Z uvedených výsledkù by se zdálo, �e nemáme na Svatém Hostýnì �ádné problémy. Ale
je tøeba si uvìdomit, �e na rekonstrukci poutního domu è. 1 jsme od na�ich èlenù získali
celkovou pùjèku ve vý�i 4.910 tis. Kè � z toho zatím 34 tis. Kè bylo pøevedeno na dar
(vyzýváme k následování), tak�e zbývá 4.866 tis. Kè. Z minulých období máme pùjèku
ve vý�i 3.188 tis.Kè a firmì RAPOS Hole�ov, která provedla rekonstrukci poutního domu
è. 1, dlu�íme je�tì 1.500 tis. Kè. A tak celkový ná� dluh dosahuje pøibli�nì 9,5 milionù Kè.
Proto je naprosto oprávnìné, �e v leto�ním roce a i v letech pøí�tích jsou vìt�í opravy a
investice pozastaveny, jak o tom v minulém èísle informoval ná� pøedseda Mgr. Ale�
Dufek.
Ale nezoufejme a dùvìøujme, �e nás pøíznivci Svatého Hostýna nenechají bez dal�í
podpory, a �e se nám podaøí pod ochranným plá�tìm na�í Paní v�echny dluhy co
nejdøíve splatit a pak se znovu pustit do zvelebování na�eho nejnav�tìvovanìj�ího
poutního místa.          n Václav Lednický

JAK  JSME  HOSPODAØILI  V ROCE  2002
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CO  PLÁNUJEME  V  ROCE  2003

Plánované investièní akce na Svatém Hostýnì v roce 2003
Duchovní správa pøipravuje dokonèení dvou akcí, které byly zahájeny v minulém a
pøedminulém roce. V jarních mìsících bude dokonèena oprava mozaiky Panny Marie
nákladem 100.000 Kè a na podzim generální oprava varhan, kde zbývá doplatit
500.000 Kè.
V souèasné dobì probíhá technická pøíprava na výmìnu dla�by v bazilice vèetnì
elektrického podlahového vytápìní. S realizací se poèítá v dobì po skonèení poutní
sezony � do Vánoc nebo zaèátkem roku 2004. Dále chceme je�tì zrealizovat opravu
Vodní kaple a �staré� køí�ové cesty, pokud nám to dovolí finanèní situace.
Prioritou pro Matici svatohostýnskou pro leto�ní rok je umoøení dluhu firmì RAPOS ve
vý�i 1,5 milionu korun za rekonstrukci poutního domu è.1. a následné vyplácení pùjèek
od èlenù. Pøesto budeme realizovat odkanalizování v�ech budov na Svatém Hostýnì do
sbìrné nádr�e, která bude umístìna pod parkovi�tìm u toèny autobusù. Vìt�í èást asi
tøiètvrtìmilionových nákladù bude zaplacena ze státní dotace. Tím nám odpadne starost
o velmi komplikované pøeèerpávání v�ech odpadních vod do èistírny a její provozování.
Spla�ky budou odvádìny pøes obec Chvalèov do èistírny odpadních vod v Bystøici pod
Hostýnem.         n Petr Janek

technický administrátor

Z  JEDNÁNÍ  VÝBORU  MSH

20. prosince 2002
� zhodnocení èinnosti MSH za rok 2002  (pøedseda Mgr. Ale� Dufek)
� zpráva o nesplnìných úkolech z roku 2002 podaná Antonínem Mu�ným
� propagace Hostýna /film na kazetì Telepace Ostrava (Ing. Ivo Buráò)
� plán schùzí výboru MSH na rok 2003 (Dr. Juráò)
� inventarizace pokladen a inventáøe � zpráva revizní komise (Ing. �evèík)

24. ledna 2003
� projednání zprávy o nesplnìných úkolech z roku 2002 (Antonín Mu�ný)
� jednání se zájemci o pronájem Ovèárny � finanèní podmínky (Mgr. Ale� Dufek)
� kanalizace Hostýna � jednání s novým starostou OÚ Chvalèov (Petr Janek)
� hospodaøení MSH k 31.12.2002 (Nadì�da Nováková)
� pøedlo�en návrh expozice Pøíroda Hostýnských vrchù (PaeDr. J. Troneèek)

21. února 2003
� nájemní smlouvy, opatøení k neuzavøeným smlouvám z roku 2002
� projednání uzavøení poji�tìní na objekty MSH
� likvidaèní komise, vyøazení nepotøebného a nefunkèního inventáøe
� øe�ení po�adavkù hospodáøské správy
� schválení vydání bro�ury o Svatém Hostýnì

Mimo uvedených zále�itostí je na ka�dé schùzi výboru provádìna kontrola plnìní
opatøení a termínù ze zápisù výboru vèetnì pøipomínek èlenù.     Antonín Mu�ný

jednatel MSH
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FILM  O  SVATÉM  HOSTÝNÌ

Otèe, jaký máte osobní vztah k na�emu
mariánskému poutnímu místu?
Velmi niterný. Velký význam pro mou víru
mìlo spoleèenství vìøících køes�anù ve
Frýdku-Místku. V na�í �enovské farnosti,
odkud pocházím, takové spoleèenství ne-
bylo a já jsem velmi tou�il takovéto spole-
èenství zalo�it. Tenkrát mi bylo 16 let.
Jedna z prvních akcí na�eho malinkého
farního spoleèenství byla právì pou� na
Svatý Hostýn. Vím, �e jsem tenkrát velmi
prosil Pannu Marii, aby nám pomohla roz-
mno�it na�e øady. Pøí�tí rok jsme opìt
putovali a u� nás bylo více a v dal�ích
letech se poèet je�tì zvý�il a také putování
dostalo jiné formy - putovali jsme na ko-
lech, dokonce i pì�ky z Ostravy a� na
Hostýn. Poka�dé, kdy� jsem na Svatém
Hostýnì, tak si na tuto první moji prosbu
vzpomenu a jsem vdìèný i za v�echny
ostatní obdr�ené milosti, které se nedají
vùbec spoèítat.

Èím se zabývá va�e studio?
Jsme sdru�ení lidí, kterým le�í na srdci
záva�nost vlivu sdìlovacích prostøedkù a
zejména televize na utváøení mravních
hodnot èlovìka a jeho celkový osobnostní
rozvoj. Nechceme jen pasivnì pøihlí�et k
tomu, jak programy hojnì sledovaných
komerèních televizních stanic doslova za-
hlcují èlovìka duchaprázdnými seriály a
filmy, nasycenými nevázaným sexem a
brutálním násilím, které nutnì vede

k degradaci v chápání jedineèné hodnoty
lidského �ivota a k celkovému otupení cit-
livosti èlovìka a jeho vnímavosti pro v�ech-
no dobré a krásné. Chceme proto v na�em
studiu vytváøet a nabízet lidem videofilmy,
kterými se pokou�íme proniknout k srdci
èlovìka a probudit èi posílit jeho vnímavost
pro objevování pravých �ivotních hodnot.
V rámci rozhlasového vysílání sehrává
obdobnou úlohu Radio Proglas, se kterým
úzce spolupracujeme.

Natáèeli jste u� v minulosti nìco
podobného?
Na�e studio se zabývá tvorbou pøedev�ím
dokumentárních filmù. Do mnoha farností
jsme byli pozváni, abychom natoèili repor-
tá� z významné události v dané farnosti -

Rozhovor s øeditelem Studia TELEPACE na téma pøípravy filmu o Svatém Hostýnì
Výbor Matice svatohostýnské schválil zámìr natoèit film o Svatém Hostýnì. Tento
projekt zadal Studiu TELEPACE v Ostravì (www.telepace.cz). Film bude mít jak
duchovní tak i svìtskou dimenzi a struènì pøipomene význam a historii Svatého Hostýna.
Jeho hlavní náplní v�ak bude souèasné dìní s barvitou charakteristikou zdej�ích poutí.
Film zachytí hlavní události na Svatém Hostýnì v prùbìhu témìø celého církevního roku.
Uká�e hlavní pamìtihodnosti zde i v okolí a vedle internetu bude plnit i propagaèní funkci.
Film by mìl být k dispozici na videokazetách a DVD discích na leto�ním pøedvánoèním
trhu. Proto�e se jedná o spoleèný projekt studia a výboru Matice svatohostýnské polo�ili
jsme nìkolik otázek øediteli Studia TELEPACE P. Leo�i Ry�kovi, SDB.
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svìcení nového kostela, svìcení zvonù,
kaple, svátost biømování apod. Obdobný
projekt, kde budeme natáèet témìø po dobu
jednoho roku, jsme zatím nerealizovali.

Natáèení filmu u� zaèalo na pøelomu
roku 2002 a 2003. Na kterých dal�ích
poutích se objeví va�i kameramani?
Na tuto otázku nechci zámìrnì odpovìdìt
pøesnì, i kdy� je k dispozici scénáø. Odpo-
vím jen, �e do poloviny øíjna to bude to více
ne� desetkrát. Zámìrnì ale prozradím, �e
budeme urèitì filmovat na dìtské pouti, a
to buï na zaèátku nebo na konci letních
prázdnin, podle poèasí. Tímto �utajením�
chci vyzvat k hojným poutím na Svatý
Hostýn v tomto roce tak, aby se nám poda-
øilo zachytit reálnou atmosféru poutí a dal-
�ích duchovních akcí.

Co nám dále mù�ete prozradit ze zpra-
covaného scénáøe, kdo bude ve filmu
hrát hlavní roli?
Zachytit atmosféru poutního místa na Sva-
tém Hostýnì je jistì tì�ký úkol, pøicházejí
tam lidé s velkými bolestmi a starostmi, ale
i s velkými radostmi a podìkováním. Také
tam pøicházejí turisté obdivující krásu pøí-
rody Hostýnských vrchù a pamìtihodnosti
na vrcholu Hostýna nebo v jeho okolí. Ale
pro v�echny je tam nìco, co tyto lidi zasáh-
ne natolik, �e se zase rádi vracejí. Modlíme
se za to, abychom to �nìco� dokázali divá-
kùm zprostøedkovat. Hlavní roli bude hrát
Svatý Hostýn, tisíce poutníkù, kteøí tam v
prùbìhu roku pøicházejí a v�e se bude
urèitì odehrávat v re�ii na�í Panny Marie
Svatohostýnské.

Bude k dispozici i verze filmu pro zahra-
nièní poutníky a náv�tìvníky Hostýna?
Urèitì poèítáme s doslovnou anglickou
verzí, bude-li potøeba, bude mo�ná i nì-
mecká. Tyto videokazety vèetnì obalu bu-
dou k dispozici souèasnì s èeskou verzí.

Co doporuèíte tìm, kteøí budou chtít
videokazetu nebo disk zakoupit jako
vánoèní dárek tøeba i pro pøíbuzné a
známé v zahranièí?

Bylo by u�iteèné tento titul dopøedu objed-
nat. Pøedbì�né objednávky (kazeta, DVD,
verze, poèet ks, jméno, adresa) bude evi-
dovat kanceláø Matice svatohostýnské a
Studio TELEPACE a ty budou pøednostnì
vyøízeny. Pøedpokládá se zde i ni��í cena.
Dal�í èást kazet a diskù hodláme rozprodat
prostøednictvím velkodistributorù, zbytky
se budou doprodávat v prùbìhu roku 2004
zejména na Svatém Hostýnì.

V leto�ním roce pøipravuje redakèní rada
Listù svatohostýnských vydání ti�tìné
publikace o Svatém Hostýnì. Je to vhod-
ný poèin v souvislosti se zámìrem
natoèit film?
Urèitì se tato publikace stane vhodným
doplòkem filmu a naopak, a podpoøí se tím
i prodej. Publikace i film by mohly být k
dispozici na pøedvánoèním trhu. Obal kni-
hy by mìl u�ívat obdobnou grafiku jako
obal videokazety.
Film má silnìj�í emotivní úèinek ne� kniha.
Rodina si mù�e odpoledne sednout a vrátit
se na ta místa, videokazeta mù�e pomoci
nemocným, kteøí u� se na Hostýn nedosta-
nou. Kniha je zase levnìj�í a je ji mo�no
èíst v�ude.

Jaká asi bude prodejní cena videokaze-
ty nebo disku, pokryje prodej náklady?
Cena videokazety o délce 45 minut se
mù�e pohybovat okolo 350 Kè. Pokud se
mì na to ptáte, nevím, zda-li se pokryjí
náklady s vydáním kazet a diskù, ale nedì-
láme to proto, abychom vydìlali, ale aby-
chom pomohli dobré vìci.

Èeská televize nedávno vysílala seriál o
poutních místech a jeho ètvrtý díl byl
vìnován Svatému Hostýnu, v èem se
bude ná� film li�it?
Èeská televize pøedstavovala poutní místa
více z historického hlediska a byl to seriál
s obdobnou koncepcí ka�dého dílu. Chce-
me jít více do hloubky, zachytit i to putování
� èlovìk putuje proto, aby se oèistil (motiv
katarze).

Rozhovor pøipravil Ivo Buráò



12 LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1�2003

Jurkovièova køí�ová cesta na Svatém Hostýnì
Ad Listy svatohostýnské è. 4/2002
Oprávnìnì se musela cítit udivena dcera malíøe Jana Köhlera v souvislosti se shora
uvedenou køí�ovou cestou, ani� by bylo uvedeno jméno malíøe, jejího otce. Dodatek, �e
mnohá díla mého tatínka byla znièena a také zub èasu udìlal své, pøece se na nìho
nezapomíná, je pravdivý. Alespoò v na�í obci jsou jeho obdivovateli místní vìøící
dodnes. Mistr Köhler je toti� autorem obrazu Bo�ského Srdce Pánì za hlavním oltáøem
na�eho kostela a podílel se svými návrhy i na dal�ích èástech jeho interiéru (mozaiková
okna a mozaikový strop z let 1927 a� 1930.
Je na místì dodat, �e Jano Köhler byl na vysoko�kolských studiích jedním z nejnadanìj�ích
�ákù prof. �ení�ka (mj. malíøe stropu Národního divadla v Praze), který si ho velmi vá�il.
 Jano Köhler byl velmi skromný vìøící katolík, který mìl sice hodnì práce, spí�e ne�
v bohatství v�ak �il v bídì. Mimo jiné o nìm napsal jeho pøítel Petr Bezruè: (�)U Köhlerù
je bída. Není tam ani penìz ani uhlí..
Byla to pøímá du�e moravská, skromná, prostá, bez fal�e, dobrosrdeèná.

Ing. Franti�ek Rygar
Vacenovice

Dobrý den, vá�ení, 
jsem potì�en �e Svatý Hostýn je snímán webkamerou, a to je�tì k tomu z obou stran.
Èasto je to mùj jediný vizuální pohled na mou domovinu. Jsem toti� poøád na cestách.
Velice èasto a s oblibou sledují i pøenosy bohoslu�eb. Musím vám pochválit ozvuèení
obrazù. I pøi men�í propustnosti linek lze sledovat m�i bez potí�í. Zvuk je jinak perfektní,
paradoxnì v kostele na�í farnosti rozumím daleko ménì ne� 700 km daleko.
Dìkuji tedy tímto v�em, kteøí se jakkoli podílejí na zaji�tìní a financování trvalého
pøipojení a údr�bì tìchto kamer. Posledních pár dní v�ak mìli obì kamery krat�í
výpadek. Pøed chvílí jsem s radostí zjistil, �e obì kamery jsou zase v provozu. Díky.

Vojtìch Darbujan, Hesensko, Nìmecko

Drazí sestry a bratøi v Kristu, server Svatý Hostýn nav�tìvují mnozí bratøi a sestry daleko,
daleko od vlasti, v Austrálii a Americe. Je to svaté místo na�í zemì. Líbí se mi prezentace,
proto�e je v�estranná a také hovoøí k jiným národùm. Co jiného spojuje pøece Evropu i
svìt ne� pøedev�ím a hlavnì Kristus!
Ve wroclawské diecézi dnes  jsou Vambeøice, svaté místo Východoèechù. Kdysi dávno
tady pamatují písemné záznamy procesí èi øetìze lidské od Hor Matky Bo�í nad Králíky
v tomto na�em východoèeském  kraji na moravské a kladské hranici a� po Vambeøice,
a také Vartu (starý záznam èeského názvu, polsky i nìmecky Bardo, je to �nad� mìstem
Kladskem, kde vìèný sen spí ostatky na�eho prvního èeského arcibiskupa Arno�ta). 
Pokud svìt spojí modlitba a dobrý úmysl, v�dy bude dobøe.
In  Christo, cum Cristo.     Vladimír Kebrle

Pìkný pozdrav z Norimberku
Webové stránky o poutních místech Moravy a Slezska (www.ado.cz/poutni) jsou
pøekrásné! Na nìkolika z nich jsem u� byl osobnì. Bylo by dobré udìlat to stejné o
poutních místech v Èechách. S Pánem Bohem.   G. Pölloth

Z  VA�ICH  DOPISÙ
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Zemøelí èlenové Matice svatohostýnské
Ve vìku 67 let zemøel 6. února v Havíøovì Ing.Franti�ek Machaèík, ctitel  Panny Marie
Svatohostýnské a �iøitel Listù svatohostýnských. Pohøeb zesnulého se konal 14. února
v Loukovì.

Vá�ení velební páni,
v�echny vás srdeènì zdravím a mile na vás vzpomínám z Austrálie. Jsem tu od 17. 5.
2002 a chtìla bych vám moc podìkovat za ka�dodenní m�i svatou a slovo Bo�í, které
jsem sly�ela a vidìla pøes internet. Jsem vám v�em za to moc vdìèná. Ze srdce taky
zdravím pány varhaníky. Chvála Kristu a Pannì Marii.       Marie Ha�ivá s man�elem

Townsville, North Queensland

Srdeènì zdravím a dìkuji za perfektní stránky. Je to duchovní osvì�ení.
Díky a na shledanou na Hostýnì se tì�í Jiøí Maxa

Pomozte v pátrání po sochách a obrazech Panny Marie Svatohostýnské
Ad Listy svatohostýnské è. 3/2002
Ve 4. èísle Listù svatohostýnských (2002) byly oti�tìny ve zkráceném znìní první dva
ohlasy na na�i výzvu z podzimního èísla. Poèet pøíspìvkù se roz�íøil a dnes jich mù�eme
napsat, �e jejich poèet pøesáhl ji� první desítku, z nich� tøi byly k dispozici ji� pøed
vyhlá�ením na�í výzvy.
V tomto èlánku se omezujeme jen na informaci o tom, �e celé va�e pøíspìvky jsou
vystaveny na internetu a �e jsme zatím obdr�eli dopisem nebo e-mailem výsledky pátrání
ze Zámrsk u Hranic (farnost Kelè), dále z farností Bochoø, Dubany, Ostrava�Zábøeh,
Vlènov, �eleè a Loukov, dále z obcí Drslavice, Jestøebí (farnost �títná nad Vláøí), Osíèka
a Horního Lapaèe.
Oèekáváme dal�í ohlasy na na�i výzvu s tím, �e do konce roku 2003 pøipravíme
informativní pøehled o reakcích na na�i výzvu. V�echny zaslané pøíspìvky jsou zatím od
místních farníkù.
Zámìrem výzvy bylo zapojit do pátrání i poutníky a turisty. Zahlédnete-li tedy pøi pobytu
mimo svou farnost to, co hledáme, tak se mù�ete ozvat taky.   Ivo Buráò

Od 15. bøezna bude znovu obnoven provoz v restauraci Ovèárna s nabídkou
teplých a studených jídel a nápojù a s mo�ností poøádání oslav, svatebních hostin.

V poutním domì è. 2 byla zøízena spoleèenská místnost, kterou mohou poutníci
vyu�ít pøi nepøíznivém poèasí ke konzumaci vlastního jídla apod.

V letním období jsou slou�eny m�e svaté na Svatém Hostýnì:
ve v�ední dny 7.00 9.15 11.00
v nedìle 7.00 9.00 10.15 11.30 15.00

Ka�dou nedìli ve 13.00 hod. je svátostné po�ehnání
V sobotu dopoledne jsou m�e svaté jako v nedìli
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VÝBOR  MSH  NA  CESTÁCH

Setkání v Kojetínì

Zásluhou pana Josefa Psíka, dùvìrníka Matice svatohostýnské, se letos 2. bøezna se�li

ve farnosti Kojetín èlenové Matice svatohostýnské a ctitelé Panny Marie se zástupci

výboru a hospodáøské správy Matice svatohostýnské. V navozené rodinné atmosféøe

v�ichni spolu pro�ili pìkné nedìlní odpoledne.

Na setkání pøipomnìla Marie Louèková, èlenka výboru MSH, co je Matice svatohostýn-

ská, kdy vznikla, kdy byla její èinnost násilnì pøeru�ena a zase znovu obnovena, kolik

mìla èlenù døíve a jak se roz�iøuje její èlenská základna od obnovení èinnosti v roce

1990.

PhDr. Josef Juráò, místopøedseda MSH, seznámil pøítomné s èinností MSH za uplynulý

rok a hlavnì zdùraznil práci èlenù výboru.

Paní Nadì�da Nováková, vedoucí hospodáøské správy MSH, informovala o hospodaøe-

ní v uplynulém roce, o finanèních darech a o pùjèkách na opravu poutního domu è. 1 a

o finanèních akcích na Svatém Hostýnì.

Povídání se støídalo se zpìvem mariánské písnì.

Èlenové mìli pøipomínky k neupravenému okolí prodejních stánkù, k nevhodnosti

sortimentu zbo�í, které se v nìkterých stáncích prodává. Ujasnili jsme si také názor na

obleèení sportovcù a turistù pøi jejich náv�tìvì baziliky.

Úèastníci setkání vyslovili pøání, aby byla provádìna vìt�í propagace èinnosti Matice

svatohostýnské prostøednictvím duchovních správ ve farnostech. Na práva a povinnosti

èlenù MSH se dotazovali ctitelé Panny Marie, kteøí se pøi tomto setkání pøihlásili jako noví

èlenové Matice svatohostýnské.

Pøítomným jsme vysvìtlili, �e Listy svatohostýnské nejsou urèeny jen pro èleny MSH, ale

pro v�echny, kteøí se zajímají o v�e, co se na Svatém Hostýnì dìje. Byly zodpovìzeny

dotazy, které se týkaly cen ubytování v poutních domech, dopravy na Svatý Hostýn a

slou�ení m�í svatých za �ivé a zemøelé èleny.

V�ichni pøítomní kladnì hodnotili skuteènost, �e se na tomto setkání dovìdìli více

informací o na�em poutním místì ne� na valné hromadì Matice svatohostýnské, kdy na

dotazy nebývá tolik èasu.

Setkání se v�em líbilo, o èem� svìdèí pøání, aby se za rok opakovalo.

n Marie Louèková
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Setkání zástupcù výboru MSH s jejími èleny a s pøíznivci farnosti Újezd
u Vala�ských Klobouk
V sobotu 23. listopadu 2002 se uskuteènilo ve Slopném první výjezdní setkání èlenù
Matice svatohostýnské a hospodáøské správy (M. Louèková, Fr. Ulrich, Ing. Lednický,
PhDr. J. Juráò, N. Nováková) s padesáti èleny a pøíznivci MSH farnosti Újezd u
Vala�ských Klobouk, a té� za úèasti zástupcù farností Vlachovice a Horní Lhota.
Toto setkání se konalo pøedev�ím zásluhou vala�skoklobouckého dìkana P. Jana
Mùèky, který v úvodu v�echny pøítomné pøivítal, a po zahájení mariánskou písní
Nastokrát buï pozdravena pøedal slovo hostùm.
Paní Marie Louèková seznámila pøítomné s posláním a s historií Matice svatohostýnské.
Podrobnì se zmínila o obnovení její èinnosti po roce 1989 a také o obtí�ích, které toto
období provázely. Èlenská základna èítá v souèasné dobì pøes sedm tisíc èlenù.
Ing. Václav Lednický zhodnotil stavební obnovu a investièní akce na Svatém Hostýnì .
Podal informace o èinnosti redakèní rady Listù svatohostýnských vèetnì jejich vydávání
a distribuce. Konstatoval, �e náklady a pøíjmy jsou v tomto pøípadì vyvá�ené.
PhDr. J. Juráò hovoøil o aktuálních zále�itostech èinnosti Matice svatohostýnské a
posledním setkáním køes�anských podnikatelù na Svatém Hostýnì.
Hospodaøení Matice svatohostýnské za uplynulé období zhodnotila vedoucí hospodáø-
ské správy Nadì�da Nováková.
V diskuzi zaznìlo kolem dvanácti podnìtných pøíspìvkù a dotazù. Hovoøilo se napøíklad
o mo�nostech, jak omladit èlenskou základnu MSH, o aktualizaci seznamu èlenù pro
jednotlivé farnosti, o zjednodu�ení vybírání èlenských pøíspìvkù a o oznámení o úmrtí
èlenù MSH.
Diskutovalo se také o duchovním rozmìru Stanov MSH a zveøejnìní informace v Listech
svatohostýnských o mo�nosti osvobození od danì v pøípadì poskytnutí finanèního daru.
Byl zmínìn i po�adavek na zøízení klidové místnosti pro maminky s dìtmi (pøebalování)
nebo star�í a nemocné poutníky. Výhledovì by bylo vhodné zøídit recepci s roz�íøením
slu�eb pro ubytované v poutních domech.
Kriticky bylo hodnoceno omezení výjezdu na Svatý Hostýn a instalace závory pod
bazilikou vèetnì nedostateèného vyu�ití ploch pro parkování vozidel. Byl vznesen
rovnì� po�adavek na mo�nost volného výjezdu vozidel ve v�ední dny pro poutníky, kteøí
napøíklad nemohou cestovat hromadnými dopravními prostøedky.
V závìru debaty byly zodpovìzeny nìkteré dotazy pøítomnými èleny výboru Matice
svatohostýnské, kteøí slíbili, �e se budou v�emi podnìty zabývat na svém nejbli��ím
jednání.
Setkání ukonèil dìkan P. Jan Mùèka, jen� pøítomným podìkoval za úèast a konstatoval,
�e toto setkání splnilo svùj úèel a poslání. Nakonec udìlil v�em po�ehnání.
Jménem èlenù výboru matice svatohostýnské patøí podìkování pøedev�ím P. Janu
Mùèkovi a v�em, kteøí se podíleli na pøípravì a uskuteènìní této akce ve Slopném.
Pøipomínáme je�tì, �e na pouti èlenù Matice svatohostýnské loni 8. záøí byla nabídnuta
tato výjezdní setkání v�em farnostem nebo dìkanátùm s vìt�ím poètem èlenù MSH.

n Franti�ek Ulrich
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OSAMÌLÝ  POUTNÍK

Jaro u� ti�e na�lapuje po kamenité cestì k vrcholu Hostýna a pod nohama se øinou
praménky vod.
Velikonoce pøede dveømi a po dlouhé zimì se koneènì probouzí �ivot. Jarní vítr hlasitì
�elestí v korunách stromù, ale nad tím v�ím se klene zvlá�tní zvuk. Neodlétají to snad
u� hostýnské zvony do Øíma? Bylo by to mo�né? Ale ne, Zelený ètvrtek je je�tì daleko.
Udýchanì se na té lesní cestì zastavím a naslouchám. Nebo to nejsou zvony?
Nerezonují tak motory dálkových bombardérù?
Pøes ra�ící listí nic nevidím, dávno jsou pryè a jenom zvuk nad hostýnskými lesy je�tì
chvíli váhá, slábne a pak uléhá do pol�táøù starého mechu.
Na�e zvony pøece plují do Øíma ti�e, tichounce a na køídlech andìlù. Ale tady nad
Hostýnskými vrchy probíhá mezinárodní koridor smìrem k Svaté zemi a je�tì o kus dál
ke vzdáleným pou�tím. Teï, kdy� rezonance utichla, je mo�né zaslechnout rachot
døevìných dìtských klapaèek � asi dole z mìsta � nebo se mýlím? Velikonoce jsou sice
blízko, ale�
To jsou pøece kulomety z Jeruzaléma a Betléma. Samozøejmì, �e ano, s døevìnými
øehtaèkami si dìti u� dávno nehrají, ani je, myslím, nikdo nevyrábí. To tam nìkde daleko
se tvrdì bojuje. Bratøi Ismail s Isakem se u� po staletí vra�dí pro dìdictví.
A co ten hluk podrá�dìných lidských hlasù doléhající a� sem do pùli Hostýna? Jsou to
snad poutníci? Není to brzy? Ti pùjdou pøece a� na Vzkøí�ení�
A køik je stále vìt�í. No ano, to hluèí staøí komunisté, ateisté i køes�ané v parlamentu a
v senátu. Zase se nemohou dohodnout. U� se tì�í na Velký pátek, a� se otevøou ve
skalách poklady a ka�dý odnese, co unese. A tak se dohadují a pøou, která skála, �e se
to otevøe.
Nebude to ta v lomu pod Hostýnem? Nebo na Svaté Hoøe? Nebo na Svatém Kopeèku?
�Jsou to povídaèky,� køièí komunisté, �v�echno zlato jsme u� dávno vzali.�
Ale co kdyby� Penìz je toti� zapotøebí a pár miliard by pøi�lo vhod � nebo aspoò vleèka
plná zlata na vyrovnání rozpoètu. Rukama by ji z té zázraèné velkopáteèní sluje odtáhli,
ale nesmìlo by se zmìnit v suché listí, tak jako se jim pod rukama zlato mìní.
Která ze stran se za ten velkopáteèní výjezd ale zaruèí a kdo pokryje náklady a pøípadnou
ztrátu?
To jenom tady na lesní cestì k vrcholu Hostýna je ticho. Sem tam vykøikne pták, vítr lehce
promne koruny stromù a záblesk jarního slunce svitne do oèí.
Je to �patné. Tam dole v lomu se ani na Velký pátek nic neotevøe, �koda, ale máme to
vyzkou�ené. Ten poklad, který tak zoufale hledají, je toti� jinde.
Musíte vystoupit a� na vrcholek té moravské hory. Je to sice nemoderní maøit èas
lezením po kopcích a je�tì se tlaèit v kostele, ale komu se to podaøí, tak mo�ná zahlédne
tu skalní prùrvu s odvaleným kamenem a bílým plátnem a mo�ná zaslechne i hlas
andìla. Mo�ná, snad, není nám v�em dáno. Ale zcela urèitì zahlédne nepatrný trpký
úsmìv na tváøi NA�Í PANÍ nad hlavním vchodem do baziliky, odkud shovívavì vzhlí�í
na marné lidské hem�ení i zaèátek tøetího tisíciletí dìlící nás od onoho andìlského
zvolání: �VSTAL Z MRTVÝCH!�  n Pavel Hejcman
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Listopad 2002
14. 11. � Podìkování Pannì Marii od P. Cherubina
M. Kuczovia
15. 11. � Druhé setkání køes�anských podnikatelù
za úèasti více ne� 100 podnikatelù a jejich dal�ích
rodinných pøíslu�níkù
16. 11. � 70 poutníkù z Èejkovic a Starého Podvoro-
va s P. Pavlem Mertou
22. a� 24. 11. � Arcibiskupské gymnázium Kromì-
øí� � duchovní obnova pedagogù pro 13 úèastníkù
pod vedením P. Jana Linharta
24. a� 28. 11. � Pedagogické �kolení øídících pra-
covníkù SOS dìtských vesnièek
27. 11. � P. Jiøí Orság a pou� mláde�e ze V�eminy
29. a� 30. 11. � Formaèní setkání animátorù
z dìkanátu Litovel
29. 11. a� 1. 12. � Adventní duchovní obnova spo-
leèenství matek z Ostravy-Poruby a Pustkovce za
úèasti 33 osob a P. Stanislava Zwyrtka

Prosinec 2002
14. 12. � P. Rudolf Chmelaø a autobus poutníkù
z �eranovic a okolí
28. 12. � Dva autobusy poutníkù ze V�echo-
vic � tradièní 16. pou� z Hranic vedením P. Lubomí-
ra Gorèíka � dva autobusy poutníkù
30. 12. � Dvacet mladých poutníkù z Rajnochovic
spoleènì s P. Kamilem Obrem

31. 12. � Rozlouèení se starým obèanským rokem �
m�e svatá slou�ená arcibiskupem Janem Graubne-
rem byla pøená�ena Radiem Proglas a byla natáèe-
na ostravským televizním studiem Telepace

Leden 2003
12. a� 17. 1. � Duchovní obnova pro pracovníky
diecézních center mláde�e, Sekce pro mláde� ÈBK
a pro úèastníky dvouletého studijnì formaèního
kurzu se konala pod vedením biskupa Josefa Hrd-
lièky a za úèasti 56 osob (vèetnì 8 knì�í)
17. a� 19. 1. � Víkend pro �eny z farnosti Èernotín a
okolních farností, úèast 37 osob
28. 1. � Klienti Ústavu sociální péèe Javorník � 200
osob

Únor 2003
1. 2. � Tøicet poutníkù hnutí fokoláre ze Zlína a
Vizovic s P. Janem Kutáèem a P. A. Kupkou
9. a� 14. 2. � Psychosociální kurz �koly Caritas
Olomouc za úèasti 20 studentù
14. 2. � Zasedala redakèní rada LSH
14. a� 16. 2. � Soustøedìní dìtského vala�ského
souboru Malá Rusava za úèasti 30 dìtí pod vede-
ním Jiøího Hrdlièky a Rù�eny Malíkové
13. a� 16. 2. � IV. spoleèenství neokatechumenátní
cesty z Vala�ského Meziøíèí a dal�ích bratøí a sester
z Veselí nad Lu�nicí a katechistù z Brna

Vánoèní pohoda na Svatém Hostýnì Snímek Ivo Buráò
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Bystøice pod Hostýnem �� Hostýn

pracovní dny sobota-nedìle-svátky
léto zima léto zima
6.34 L 8.35 6.34 6.34
7.40 L 10.25 7.10 L 7.40
8.35 12.22 7.40 8.20
9.45 T 14.25 8.20 8.25

10.25 8.25 9.45
11.20 T 9.45 10.25
12.22 10.25 12.22
13.30 L 11.20 L 13.30
14.25 12.22 14.25
15.30 L 13.20 L 15.30 S
16.40 L 13.30

14.25
15.30 L
15.30 S
16.40 L
17.30 L

Hostýn �� Bystøice pod Hostýnem

pracovní dny sobota-nedìle-svátky
léto zima léto zima
6.57 L 9.05 6.57 6.57
8.03 L 10.55 7.35 L 8.03
9.05 12.50 8.03 8.45

10.10 T 14.50 8.45 8.55
10.55 8.55 10.10
11.45 T 10.10 10.55
12.50 10.55 12.50
14.00 L 11.45 L 14.00
14.50 12.50 14.50
16.00 L 13.50 L 16.00 S
17.05 L 14.00

14.50
16.00 L
16.00 S
17.05 L
17.55 L

L � jede od 12. 4 do 5. 10. 2003
T � jede od 1. 7. do 29. 8. 2003
S � jede od 15. 12. 2002 do 6. 4. 2003. od 11. 10. do 13. 12. 2003

ODJEZDY  AUTOBUSÙ

SLU�BY  MATICE  SVATOHOSTÝNSKÉ

Ceny ubytování jsou za denní pobyt na osobu

Poutní dùm è.3 1 a� 2 noci 3 a více nocí
Dvoulù�kový pokoj bez soc. zaøízení � pøízemí 90 Kè 80 Kè
Dvoulù�kový pokoj bez soc. zaøízení � II.patro 120 Kè 100 Kè
Jednolù�kový pokoj se soc. zaøízením 250 Kè 220 Kè
2 � 3 lù�kový pokoj se soc. zaøízením 200 Kè 180 Kè
Pøistýlka 70 Kè 50 Kè
Spací pytel 30 Kè 30 Kè

Poutní dùm è.1* 1 noc 2 a více nocí
Dìti do 6 let  � Kè  � Kè
Dìti od 6 do 15 let  50 Kè  50 Kè
Dospìlí 200 Kè 150 Kè

* Poutní dùm è.1 poskytuje vícelù�kové pokoje se soc. zaøízemím a spoleènou kuchyòkou.
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BUDE  VÁS  ZAJÍMAT

LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ � zpravodaj Matice svatohostýnské
Vydává ètvrtletnì Matice svatohostýnská s duchovní správou na Svatém Hostýnì
�éfredaktor: Mgr. Josef Pala
Redakèní rada: Ing. Ivo Buráò, Ostrava; Pavel Hejcman, Bystøice pod Hostýnem; P. Jan Chromeèek,
duchovní správce na Svatém Hostýnì; Olga Kozlová, Olomouc; Ing. Václav Lednický, Vizovice; Marie
Louèková, Hole�ov; Mgr. Pavel Malének, Bystøice pod Hostýnem; Franti�ek Ulrich, Hrobice
Pøíspìvky, pøipomínky, návrhy i kritiku zasílejte na adresu: Matice svatohostýnská,
Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystøice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, tel. a fax: 573 381 694
e�mailové adresy: pala@ado.cz � hostyn.msh@ado.cz � hostyn.fara@ado.cz
http://www.hostyn.cz
Urèeno pro vnitøní potøebu

Duchovní cvièení na Svatém Hostýnì
Ignaciánské exercicie
18. a� 22. bøezna pod vedením P. Franti�ka Lízny, SJ

Jedná se o IV. týden � Poci�ovat velikou radost s Je�í�em zmrtvýchvstalým -
Kontemplace o lásce

Mariánské veèeøadlo
9. a� 11. kvìtna pod vedením P. Stanislava Weigla

Panna Maria � cesta ke kráse �ivota
Víkend za vnitøní uzdravení na Svatém Hostýnì
11. a� 13. dubna pod vedením Mgr. Jany Ungerové

Vhodný úvod do Svatého týdne
Bli��í informace a pøihlá�ky zasílejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn
è. 115, 768 61 Bystøíce pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, e-mail: hostyn.msh@ado.cz

Duchovní cvièení pro èleny Matice svatohostýnské s olomouckým arcibiskupem
Janem Graubnerem se uskuteèní od pátku 28. do nedìle 30. listopadu.

POZVÁNKA
na valnou hromadu Matice svatohostýnské,

která se bude konat na Svatém Hostýnì v den zahájení poutní sezony
v nedìli 4. kvìtna 2003
� od 7 hod. bude probíhat prezence úèastníkù
� v 9 hod. bude slou�it m�i sv. olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner,

protektor Matice svatohostýnské
� jednání zaène po ukonèení bohoslu�by v tìlocviènì poutního domu è.2

Hlavní body programu
� zpráva o èinnosti a hospodaøení Matice svatohostýnské v roce 2002
� zpráva revizní komise
� plán èinnosti na rok 2003
� diskuze

V�echny èleny zve výbor Matice svatohostýnské



Úspì�né kresby z na�í soutì�e
Marta Koukalová, V�echovice

Klára Bu�ková, Frýdland nad Ostravicí � Pstru�í


