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VÝBOR  MSH  NA  CESTÁCH

Asi 12 km na jih od Prostìjova je farnost Brodek u Prostìjova, která sousedí s farností
�eleè, ve které je devìt èlenù Matice svatohostýnské. O dìní na Svatém Hostýnì tam
v�echny dobøe informuje paní Jana Veèeøová, dùvìrnice MSH. Trápí ji v�ak skuteènost,
�e v Brodku, ze kterého ka�dý rok jezdí pravidelnì autobus poutníkù na Svatý Hostýn,
není ani jeden èlen Matice svatohostýnské. Proto po�ádala zástupce výboru MSH a
hospodáøské správy, aby pøijeli na setkání seniorù do Brodku a povìdìli jim nìco o
historii Matice svatohostýnské a o èlenství v ní. A tak ve støedu 11. èervna odpoledne
nav�tívili zástupci Matice svatohostýnské setkání seniorù. Zaèali jsme spoleènì m�í
svatou v kostele, kterou slou�il P. Petr Hofírek. Po bohoslu�bì jsme se pøemístili na faru.
Na zaèátku setkání povìdìla v krátkosti Marie Louèková, èlenka výboru, o vzniku Matice
svatohostýnské pøed 108 lety a pøipomenula, �e podle pøání zakladatelù sdru�uje Matice
svatohostýnská ctitele Panny Marie do její �hostýnské rodiny�, která se má starat o
v�estranný rozvoj poutního místa. Matka Bo�í nám vyprosila mo�nosti nové svobodné
práce v duchu �nové evangelizace�. K tomu je potøeba ochotné srdce i ruce mnoha
pomocníkù. Je tøeba pomoci duchovní, to je modliteb a obìtí, pomoci finanèní na opravy
a údr�bu v�eho, co MSH patøí. Je tøeba i pomoci pracovní, jako je úklid a údr�ba celé hory,
zvlá�tì na jaøe, i pomoci øemeslníkù pøi rùzných opravách. Èlenové Matice svatohostýn-
ské by mìli být na Svatém Hostýnì jako doma, proto�e jim patøí i právnì. Mgr. Ale� Dufek
informoval pøítomné o èinnosti MSH za uplynulý rok. Ing. Václav Lednický seznámil
s propagací na�eho poutního místa prostøednictvím Listù svatohostýnských. O hospo-
daøení Matice svatohostýnské informovala na závìr Nadì�da Nováková, vedoucí
hospodáøské správy MSH. V 50. letech - pøed násilným pøeru�ením èinnosti - mìla
Matice svatohostýnská okolo 20.000 èlenù. Po znovuobnovení èinnosti v roce 1990
zaèínala s osmi èleny. Za pìt let v roce 1995, jich mìla ji� 6041. Za posledních sedm a
pùl let jich pøibylo 1348, tak�e dnes má 7389 èlenù.
V roce 2001 se pøihlásilo 270 nových èlenù, zemøelo 248, èlenská základna vzrostla
o 22 osob.
V roce 2002 se pøihlásilo 215 nových èlenù, zemøelo 138, èlenská základna vzrostla
o 77 osob.
V roce 2003 se pøihlásilo 100 nových èlenù, zemøelo 68, do dne�ního dne pøibylo
32 osob.
Prùmìrný vìk èlenù je 65 let.
Mìli jsme dobrý pocit z toho, kdy� si senioøi se zájmem vyslechli na�e zprávy, a velkou
radost z toho, �e nìkteøí se hned na místì rozhodli pøihlásit se za èleny MSH. Vy v�ichni,
kteøí si dnes pøeètete tyto øádky, staòte se nebojácnými apo�toly a hlásejte ve svém okolí
a hlavnì ve svých rodinách, jak by to bylo krásné, kdyby se v na�ich farnostech podaøilo
získat nové èleny podle starého hesla: �Co poutník, to èlen Matice!� Pøihlá�ky za èleny
je mo�né vyzvednout si osobnì v kanceláøi MSH v poutním domì è. 3 pøi náv�tìvì
Svatého Hostýna a nebo objednat písemnì na adrese:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystøice pod Hostýnem,
tel. 573 381 693, e-mail: hostyn.msh@ado.cz           n Marie Louèková



3LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2�2003

ZAHÁJENÍ  POUTNÍ  SEZONY

Ji� tradiènì s valnou hromadou Matice svatohostýnské bývá na nejznámìj�ím morav-
ském poutním místì zahajována poutní sezona. Letos ji zahajoval v nedìli 4. kvìtna m�í
svatou olomoucký generální vikáø Mons. Milán Kouba, který zastupoval arcibiskupa Jana
Graubnera.
Pøi jednání valné hromady èlenové výboru
MSH a místní duchovní správce P. Jan Chro-
meèek poukázali na to, co se na Svatém
Hostýnì zbudovalo za poslední rok. Pøede-
v�ím to byla generální oprava poutního domu
è. 1 a rekonstrukce hostýnské rozhledny.
Z plánovaných akcí pro leto�ní rok je páteøní
rozvoz kanalizace na Svatém Hostýnì a
zahájení pøípravných prácí k výmìnì dla�by
v bazilice s podlahovým vytápìním. Do bu-
doucna se pøipravuje také obnovení hostýn-
ského muzea, které bylo v padesátých le-
tech zlikvidováno bývalým komunistickým re�imem.
Zahájení poutní sezony na Svatém Hostýnì natáèeli ostrav�tí filmaøi ze studia
TELEPACE pro pøipravovaný film o na�em poutním místì. Jeho hlavní náplní bude
souèasné dìní s barvitou charakteristikou zdej�ích poutí. Film zachytí hlavní události na
Svatém Hostýnì v prùbìhu celého roku. S jeho natáèením zaèali ostrav�tí filmaøi pøi
pùlnoèní bohoslu�bì na zaèátku leto�ního roku. Film zároveò uká�e také hlavní pamì-
tihodnosti nejen na hostýnské hoøe, ale i v nejbli��ím okolí, a vedle internetu bude plnit
i propagaèní funkci.         n Josef Pala

Valná hromada, které se zúèastnilo 246 èlenù MSH, schvaluje
� zprávu o èinnosti a hospodaøení MSH za rok 2002
� rozdìlení zisku vytvoøeného v roce 2002 ve vý�i 3.240.680,81 Kè k zaúètování na úèet

421, tj. jeho pøevedení na úèet rezervního fondu

Valná hromada bere na vìdomí
� zprávu o èinnosti kontrolní a revizní komise MSH za rok 2002

Valná hromada ukládá výboru MSH
� øe�it problém závory a ve spolupráci s Olomouckým arcibiskupstvím problém

pronájmù pozemkù pod stánky
� usilovat o roz�iøování èlenské základny

Valná hromada vyzývá èlenskou základnu k plnìní základní povinnosti ka�dého èlena
platit èlenský pøíspìvek ve vý�i 100 Kè za rok

USNESENÍ  VALNÉ  HROMADY MSH  Z  4. KVÌTNA  2003

Snímek Ivo Buráò
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PO STOPÁCH HISTORIE SVATÉHO HOSTÝNA
A MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ          �         27. pokraèování

Poèátky duchovní správy
Z oslovených øádù, které byly ochotny pøi-
jmout nároènou správu na Svatém Hostý-
nì, kladli nejmen�í po�adavky a nároky
jezuité. Jejich tehdej�í provinciál P. Josef
Milz pøedlo�il Dru�stvu svatohostýnskému
svou pøedstavu �klá�teøíku� a Dru�stvo
svatohostýnské následnì po�ádalo církev-
ní pøedstavitele a majitele pozemku baro-
na Laudona o povolení stavby øeholního
domu. Dne 19. 12. 1883 odpovìdìl Lau-
don: �Ku zøízení vhodného obydlí pro bu-
doucí výpomocné knìze hostýnské pone-
chám zadarmo Dru�stvu svatohostýnské-
mu onu prostoru, je� je oznaèena zøíceni-
nami døívìj�ích knì�ských pøíbytkù kolem
kostela je�tì se nacházejícími ...� Domní-
val se toti�, �e klá�ter chtìjí postavit poblí�
stávající kaplanky. Nakonec pøece jen se
stavbou východnì od kostela souhlasil a
povolil pøekroèení pùvodní hranice o sedm
metrù.
Dne 13. 5. 1884 se se�li k poradì èlenové
výboru Dru�stva svatohostýnského
s bystøickým stavitelem Otou Zemanem,
který byl po�ádán o vypracování plánù a
rozpoètu na klá�ter, jeho� dispozice mìla
obsahovat pokojíky pro ètyøi knìze a dva
øádové bratry, dvì hovorny, pohostinské
pokoje s kuchyní a v suterénu sklepy. Prù-
èelí budovy od kostela mìlo být jednopat-
rové, zezadu od zahrady dvoupatrové. Za
deset dní po této schùzce u� Zeman posílá
vrchnímu ing. Kybastovi do Kromìøí�e plá-
ny k odsouhlasení, aby se koncem èervna
mohlo zaèít se stavbou. Jednalo se tenkrát
o nejstar�í støední èást budovy klá�tera,
která byla dokonèena v roce 1886. Celkové

náklady stavby i s vnitøním vybavením èini-
ly 21.260 zlatých a 60 krejcarù rakouské
mìny. Ji�ní køídlo klá�tera zaèal Zeman
pøistavovat u� v roce 1895, severní køídlo v
roce 1911.
Zaèátkem kvìtna 1887 pak postupnì pøi-
putovali na Hostýn tøi èlenové jezuitského
øádu - první to byl P. Franti�ek Xaver Zim-
merhackel, za tøi dny P. Jan Cibulka a po
nìm laický bratr Jan Houf. Podle dohody
olomouckého arcibiskupa kardinála Fürs-
tenberga s jezuitským øádem byli zde pro-
zatím øeholníci instalováni pouze pro pout-
ní dobu, to znamená od 4. nedìle po Veli-
konocích do 2. nedìle øíjnové.
Ihned po svém pøíchodu se jezuité s vel-
kým elánem dali do potøebných oprav kos-
tela zevnitø i zvenèí. Nejprve nechali chatr-

P. Zimmerhackel, první jezuita na Hostýnì
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nou støechu pokrýt frýdlantským pocínova-
ným plechem za 12 tisíc zlatých, které na
opravu vìnoval bystøický faráø P. Kremel.
Hned od svého pøíchodu na Hostýn si P.
Cibulka uvìdomoval, �e hostýnský kostel
byl sice od rajhradského opata benediko-
ván, ale stále mu chybìlo biskupské svì-
cení. Proto chtìl pøedev�ím vynalo�it v�ech-
no své úsilí na to, aby kostel byl dùstojnì
pøipraven na tak dùle�itý církevní úkon.
Kromì kostela bylo potøebné obnovit tzv.
Svatojilskou kapli, která le�ela v rozvali-
nách, stejnì jako severní ambity, aby zase
mohly slou�it poutníkùm v dobì nepohody
a nepøíznì poèasí. V�echny tyto práce
chtìl P. Cibulka dokonèit k 650letému vý-
roèí porá�ky Tatarù do roku 1891.
Byla velká �koda, �e z pùvodní rottalovské
výzdoby chrámu se nic nezachovalo, po-
nìvad� bylo známo, �e hrabì Rottal svìøo-
val výzdobu svých staveb významným
umìlcùm. Hlavní my�lenkou P.Cibulky,
která jej provázela pøi ve�keré své èinnosti
na Hostýnì, bylo v�em náv�tìvníkùm a
poutníkùm tohoto posvátného místa pøed-
stavit a pøiblí�it co mo�ná nejlépe historii,
osudy a dìje, kterými se mù�e tato hora
pochlubit. Inspiroval se nejen velkými umì-
leckými díly minulosti, ale radil se i se
spolubratry, umìlci i intelektuály. Sám po-
tom navrhl ve�keré výjevy nástìnných
maleb i ornamentální výzdobu. Proto�e
nemìl k dispozici øádnou finanèní hotovost
a byl odkázán pouze na do�lé milodary a
na peníze, které si sám vy�ebral, musel
hledat takové umìlce, o kterých vìdìl, �e
jejich finanèní nároky je schopen akcepto-
vat. Ve svém pøedchozím pra�ském pùso-
bi�ti poznal nadaného malíøe a restauráto-
ra Jana Zapletala, s kterým v Praze spolu-
pracoval. Vìdìl, �e jako rodák z Kromìøí�e
má vøelý vztah k Hostýnu, tak�e oèekával,
�e pro hostýnský kostel bude pracovat s

láskou a pílí a nároky na honoráø nebudou
pøehnané. Jako jeho pomocníka pozval
P. Cibulka jezuitského øádového bratra
Franti�ka Obdr�álka.
Pøed zapoèetím prací na nástìnných mal-
bách bylo nutné vnitøní �pinavou omítku,
místy i mechem pokrytou, oèistit, dùkladnì
opravit a opatøit základním nátìrem � bar-
vu smíchanou s olejem a voskem. Teprve
na takto pøipravené zdi a stropy mohli zaèít
malíøi pracovat. Na figurálních malbách
pracoval malíø Zapletal, o dekorativní vý-
zdobu se zaslou�il bratr Obdr�álek.
Výmalba kostela zaèala v presbytáøi. Nad
vchody do obou sakristií to byli andìlé,
vlevo na evangelijní stranì obraz Panny
Marie Ochranitelky, uctívaný na Hostýnì
u� pøed rokem 1620, na protìj�í stranì
nástìnný obraz Panny Marie Vítìzné, kte-
rý v roce 1625 nechala upravit hrabìnka
Rottalová. Nad øímsami presbytáøe je �est
obrazù èeských patronù � sv. Jana Sar-
kandra, sv. Metodìje, sv. Václava, sv. Jana
Nepomuckého, sv. Cyrila a sv. Hedviky.
Na stìnì po obou stranách milostné sochy
je zlatými písmeny na èerveném podkladì
napsána celá loretánská litanie. Na obou
stranách jsou naznaèeny tøi pilíøe
s ozdobami z øí�e rostlinstva. Rù�e zná-
zoròuje odznak svátosti pokání, lilie obraz
nevinnosti, p�enièné klasy a réva s hrozny
jsou symboly obìti m�e svaté.V klenbo-
vém pásu vítìzného oblouku, ukonèující
presbytáø, jsou v pìti obrazech znázornì-
ny dìjiny Hostýna. Pøedstavují sv. Cyrila a
Metodìje jak ká�í evangelium a køtí, dal�í
obrazy ukazují výjevy z tatarského obléhá-
ní Hostýna, na posledním obraze arcibis-
kup Fürstenberg �ehná poutníkùm. Malba
presbytáøe stále pouze 2000 zlatých, které
byly vìt�inou od dobrodincù z Prahy.
Následující tøi roky se malovala hlavní chrá-
mová loï. Nejprve bylo provedeno modré



6 LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2�2003

klenutí s 360 zlatými hvìzdami, uprostøed
se znakem Laudonù. Na vlysu pod klenbou
je nápis: Zdrávas vítìzná ochrano Moravy!
Zùstaò Matkou lidu svému.
V�echny boèní kaple a oltáøe doplòuje ide-
ovì a ikonograficky øada nástìnných ma-
leb ze �ivota svìt-
cù. V lodi kostela
jsou ètyøi men�í
kaple s oltáøi za-
s v ì c e n ý m i
sv.Josefovi vlevo,
sv. Valentýnu
vpravo, sv. Jáchy-
mu a Annì vzadu
vlevo a sv. �ebes-
tiánovi vzadu
vpravo. U sever-
ního vchodu je
malý oltáø Bo�-
ského Srdce
Pánì, u ji�ního
vchodu oltáø sv. Ignáce Loyoly. Oba malé
oltáøe jsou z dílny kromìøí�ského sochaøe
Ferdinanda Neumanna. Mezi vlysem a vý-
klenkem oltáøù sv. Valentýna sv. Josefa
jsou vyobrazeni ètyøi evangelisté se svými
atributy. Nad oltáøem sv. �ebestiána vidí-
me sv. Athanasia s kacíøem Ariem a sv.
Cyrila z Alexandrie s kacíøem Nestoriem.
Uprostøed mezi svìtci se vzná�í Bohoro-
dièka jako Matka dobré rady. Nad oltáøem
sv. Anny vidíme církevní Otce, sv. Augus-
tina a sv. Jarolíma. Mezi nimi je Panna
Maria s lilií v ruce. Proto�e pùvodní oltáøe
rottalovské mìly jiné zasvìcení, pamato-
val na tuto skuteènost P.Cibulka ve svých
ideových návrzích a nechal je zvìènit na
nástìnných malbách. Oltáø sv. Valentýna
byl pùvodnì zasvìcen sv. muèedníkùm,
proto je zde obraz sv. Jana Sarkandra,
oltáø sv. Josefa býval zasvìcený sv. Janu
Nepomuckému, proto jeho vyobrazení.

U oltáøe sv. �ebestiána vyobrazení sv. køí-
�e a oèistec. U severního východu jsou
události z posledních dnù Nejblahoslave-
nìj�í Rodièky , naproti zase Vítìzná Matka
Bo�í na památku dvojitého hlavního oltáøe
z doby Rottalù. Uprostøed klenebního pásu

hudebního kùru je Panna Maria s andìly,
prorok Izaiá�, král David s harfou, sv. Øe-
hoø Veliký s holubicí a sv. Ambro�. Oba
svìtci byli i mimo jiné reformátory církevní-
ho zpìvu. Sv.Cecílie napravo jako patron-
ka církevního zpìvu a polský princ sv.
Kazimír. Nechybí na obrazech skupiny
èeských svìtcù a patronù, významní pøed-
stavitelé jezuitského øádu, mnozí dobro-
dinci kostela svatohostýnského. Malíø Za-
pletal v celém kostele namaloval celkem
kolem 900 postav a oblièejù a vìrnì zachy-
til a zobrazil dobové obleèení a kroje. I kdy�
odborníci namítají, �e pùvodní klasicistní
atmosféru bílých zdí nástìnné malby ru�í a
obrazy nemají velkou umìleckou hodnotu,
pøesto zùstaneme vdìèni P.Cibulkovi, �e
ctitelùm Matky Bo�í toto místo pøiblí�il a tak
se hostýnská hora stala útoèi�tìm i cílem
poutníkù v dal�ích èasech.

n Olga Kozlová
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V souèasné dobì probíhají na Svatém Hostýnì dvì investièní akce. První, v souèasné
dobì ji� témìø hotovou, je generální oprava mozaiky Panny Marie na prùèelí baziliky.
Probíhají závìreèné práce jako je zlacení a støíbøení �vysleplých� kamínkù, spárování a
koneèná konzervace celé mozaiky. Do konce èervna by mìla probìhnout kolaudace,
pøedání díla, fotodokumentace a odstranìní le�ení.
V mìsíci kvìtnu jsme také zaèali s opravou Vodní kaple. Statika celé stavby je za více
ne� 300 let od jejího dokonèení ve velmi dobrém stavu, proto�e je postavena na skále.
Nevýhodou postavení na skále ale je nemo�nost provedení hydroizolace klasickým
zpùsobem, proto�e skála ze zadní strany stavby sahá a� do vý�e 2,5 metru nad podlahu.
Proto bude nutné odborného posouzení stávajícího stavu a zøejmì bude nutné pou�ít
parafinové injektá�e. Poté budou ve vnitøním prostoru kaple provedeny sanaèní omítky
a zhotovena nová dla�ba.
Dále je�tì budeme pokraèovat v èi�tìní a impregnaci proti vodì a mechùm na Jurkovi-
èovì køí�ové cestì a na staré køí�ové cestì chceme zabránit nepøíznivému pùsobení
povìtrnostních vlivù na plastiky osazením krytù z plexiskla.
Po novém roce plánujeme velmi nároènou akci výmìny dla�by a instalaci podlahového
topení v bazilice. Probíhají velmi nároèné materiálové zkou�ky dla�by, aby vyhovìla
nároèným podmínkám, které máme na Svatém Hostýnì, napø. mrazuvzdornost, otìru-
schopnost, nízká nasákavost vody a dilataèní schopnost kvùli podlahovému topení.
Firma RAKO Rakovník velmi peèlivì tyto zkou�ky provádí i s pomocí italských specia-
listù, kteøí mají vìt�í zku�enosti s touto problematikou z italských kostelù. Také je velmi
nároèná výroba forem pro výrobu dla�dic, z nich� nìkteré budou muset být vyrábìny
ruènì pro svoji atypiènost. Proto doufám, �e se podaøí v�echny problémy doøe�it tak, aby
se dla�ba stihla vyrobit nejpozdìji do konce ledna pøí�tího roku. Pokud by se to
nepodaøilo, bylo by nutné je�tì rok poèkat. Snad se to nestane, ale je nutné preferovat
kvalitu nad rychlostí tak, aby dla�ba vydr�ela i generacím, které pøijdou na Svatý Hostýn
po nás.         n Petr Janek

technický administrátor na Svatém Hostýnì

INVESTIÈNÍ  AKCE  DUCHOVNÍ  SPRÁVY  NA  SVATÉM  HOSTÝNÌ

O hospodaøení MSH za rok 2002 jste byli podrobnì informováni v prvním èísle Listù
svatohostýnských a na valné hromadì. Od konce loòského roku do dne�ního dne se
na�e èíselné ukazatele opìt zmìnily k lep�ímu. Pøedev�ím se sní�ilo celkové zadlu�ení
o jeden a pùl milionu korun, které jsme zaslali firmì RAPOS, a tím jsme s touto firmou
vyrovnáni. Kromì toho se sna�íme umoøovat pùjèky od èlenù. Za prvních 6 mìsícù
leto�ního roku jsme vrátili celkem 14 pùjèek v celkové èástce 445.000 korun. Z tohoto
poètu sedm èlenù pøevedlo pùjèky na dar, a tím jsme získali èástku 120.000 korun. Tìmto
i v�em ostatním dárcùm dìkujeme.
Samotné tr�by za ubytování za mìsíce leden a� kvìten 2003 jsou o 75% vy��í ne�
v loòském roce. Z toho je zøejmé, �e poutní dùm è.1 plní ji� svou funkci a vydìlává si na
sebe. Je pravda, �e oba poutní domy nejsou prozatím stoprocentnì vytí�eny, ale
v prázdninových mìsících u� mnoho volného místa nezbývá. Bìhem zimních mìsícù
jsou obvykle plnì obsazeny hlavnì víkendy, pøes týden je vytí�enost asi padesátipro-
centní.     n Nadì�da Nováková, vedoucí hospodáøské správy MSH

KRÁTCE  Z  HOSPODAØENÍ
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VÝTVARNÁ  SOUTÌ�  PRO  DÌTI  A  MLÁDE�

Dnes vám pøiná�íme poslední úkol na�í výtvarné soutì�e:
Nakresli pøíbìh z Bible, který tì zaujal

Na zadní stranu obrázku napi�te své jméno, pøíjmení, vìk a pøesnou adresu.

Své práce zasílejte do 15. záøí 2003 na adresu:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystøice pod Hostýnem

Dìkujeme v�em, kteøí se do soutì�e zapojili a svými pracemi potì�ili druhé.
Zároveò upozoròujeme, �e po dobu prázdnin budou v poutním domì è. 2 vystaveny
v�echny výtvarné práce, které byly od zaèátku zaslány do na�í soutì�e a nebyly
odmìnìny cenami. Náv�tìvníci Svatého Hostýna, kteøí si výstavu prohlédnou, mají
mo�nost sami vyhodnotit práci, která se jim nejvíce líbila. Výsledek vyhodnocení
pøineseme v pøí�tím èísle Listù svatohostýnských.

Do 3. kola soutì�e zaslalo své práce 133 �ákù.

VÍTÌZOVÉ 3. KOLA

I. kategorie
1. místo Dominik Sehnal, Kromìøí�; Anna Sehnalová, Kromìøí�
2. místo Lucie Zrùstová, Brno; Renata �enková, Unièov; Klára Hoòková, Hradec

nad Moravicí; Milada Mesrlová, Hradec nad Moravicí
3. místo Jana Capíková, Rymice; Tadeá� Cícha, V�echovice; Patrik �enk, Unièov;

Magdaléna Pleváková, Staré Mìsto; Anna Seidlerová, Zlín

II. kategorie
1. místo Vìra Fialová, Køtomil; Dominika Ditrichová, Ostrava-Zábøeh; Alexej Soro-

kin, Ostrava-Zábøeh; Klára Kvitová, Ostrava-Zábøeh
2. místo Adéla Janèeková, Prostìjov; Veronika Tobolová, Prostìjov; Kristýna Ku-

peèná, Prostìjov; Terezie Imrichová, Ostrava-Zábøeh; Silvia Kluèková,
Kromìøí�; Lenka Krèmaøová, Dobrotice

3. místo Marta Koukalová, V�echovice; Georges Slugeò, Kromìøí�; Martin Cigá-
nek, Ostrava-Zábøeh; Franti�ek Sehnal, Kromìøí�; Markéta Pivodová,
Brno

III. kategorie
1. místo Ondøej Sovík, Prostìjov
2. místo Pavlína Huczerová, Radkovy
3. místo Iveta Svozilová, Vlko� u Pøerova; Tomá� Cícha, V�echovice

n Marie Louèková
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Pøijedeme na Svatý Hostýn
V poutním období zvedáme mnohokrát te-
lefon, je to tenkrát, kdy� nám z farností
oznamují den, ve kterém pøijedou na pou�.
Proè pou�, proè putovat?
V modlitbì k Pannì Marii máme jednodu-
chým a pøitom vrcholným zpùsobem defi-
nován a objasnìn smysl lidského �ivota
jako�to �ivotní pouti, která má nezamìni-
telný cíl: �Je�í�e, po�ehnaný plod �ivota
svého nám po tomto
putování uka�!� � Dne�-
ní poutì mají vesmìs
mariánský charakter a
z uvedené modlitby
snadno vycítíme, proè
to tak je: svìøujeme se
na pozemské pouti k
Je�í�i do rukou Panny
Marie. Tak se zároveò
dostáváme i k pravzoru
v�ech zbo�ných poutí,
k pouti Svaté rodiny do
Jeruzaléma. Panna
Maria a sv. Josef dopro-
vázejí chlapce Je�í�e do
domu nebeského Otce.
Skrze Marii k Je�í�i a
skrze Je�í�e k Otci. Ta-
ková je trasa na�í �ivot-
ní poutì a jde jen o to,
aby i na�e poutì na ma-
riánská místa nám pomáhaly nasmìrovat
celý ná� �ivot k tomuto jedineènému cíli.
Kromì mariánských poutí známe pou� k sv.
Jakubu do Compostely, poutì do Svaté
zemì, poutì do Assisi. Nav�tìvovat místa,
která lidé pova�ují za posvátná, také není
pouze vìcí køes�anù. My v�ak jen struènì
si pøipomeòme aspoò to základní z celé
køes�anské historie. Podle starobylé tradi-
ce Panna Maria v Jeruzalémì nav�tìvova-
la cestu, po ní� její Syn nesl køí�, a asi na
dvanácti místech se zastavovala a modlila.

DUCHOVNÍ  SLOVO

Pochopíme, �e zde mù�e být zaèátek po-
bo�nosti køí�ové cesty. Jistì i ostatní uèed-
níci Pánì s úctou a láskou pøicházeli
k místùm utrpení a oslavení Pána Je�í�e.
Kdy� se Evropa stává køes�anskou, vyvi-
nou se poutì do Jeruzaléma k Bo�ímu
hrobu a do Øíma ke hrobu sv. Petra. Chodit
sám nebylo v�ak dost bezpeèné � a kdy�
chodit a putovat ve skupinách, tak potom
zbo�nì s modlitbami, se zpìvem a

s knìzem a tøeba i
s korouhvemi. V prvotní
církvi, zvlá�tì v Øímì,
bylo zbo�ným zvykem
n a v � t ì v o v a t
v katakombách hroby
muèedníkù a dovolávat
se jejich pøímluvy u
Pána Boha. Docházelo
i k zázraèným uzdrave-
ním. Dobrý Bùh tím po-
tvrzoval svatost zemøe-
lého nebo umuèeného
i správnost úcty
k svìtcùm a svìticím.
Jak je tomu dnes?
Pøed sesláním Ducha
Svatého se Panna Ma-
ria modlila uprostøed
apo�tolù a uèedníkù a
dnes obnovuje tohoto
ducha spoleèenství.

Tím, �e se zjevuje na tolika místech, nabízí
své spoleèenství v modlitbì a pokání do-
stupným zpùsobem v�em lidem a v�em
národùm. Spoleèenství s Pannou Marií
v modlitbì a pokání dává pravý smysl dne�-
ním poutím. Modlit se mù�e� i sám a doma,
ale poutní místa nám pomáhají vyjít ze
soukromí a utváøet celocírkevní a svìtové
spoleèenství s Pannou Marií k duchovní
obnovì celého svìta.

n P. Jan Chromeèek, SJ
duchovní správce na Svatém Hostýnì
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Z  JEDNÁNÍ  VALNÉ  HROMADY  MSH

Leto�ní valné hromady, konané 4. kvìtna, se zúèastnilo dle prezenèních listin 246 èlenù
Matice svatohostýnské, co� odpovídá prùmìrné úèasti v minulých letech. Jednání se
konalo v Jurkovièovì sále. Výbor MSH povìøil øízením jednání valné hromady Dr. Juránì.
Po zahájení, spoleèné modlitbì za zemøelé èleny MSH a volbì nezbytných pracovních
orgánù valné hromady bylo dáno úvodní slovo rektoru baziliky P. Janu Chromeèkovi,
který informoval pøítomné o stì�ejních akcích duchovní správy na Svatém Hostýnì
(dokonèení opravy mozaiky nad vchodem do baziliky a pøipravované instalaci podlaho-
vého topení v bazilice, oprava Vodní kaple).
Zprávu o plnìní usnesení z minulé valné hromady pøednesla paní Marie Louèková, bylo
konstatováno, �e usnesení bylo splnìno.
Poté následovala zpráva pøedsedy o èinnosti MSH od poslední valné hromady. Ve své
zprávì zdùraznil zejména podìkování v�em èlenùm MSH a pøíznivcùm Svatého Hostýna
za obìtavou podporu pøi zaji��ování finanèních prostøedkù na dokonèení rekonstrukce
poutního domu è. 1 a také firmì RAPOS Hole�ov, která tuto rekonstrukci provedla v
dobré kvalitì a v termínu. Dík patøí zejména v�em èlenùm, kteøí na výzvu výboru MSH
zapùjèili MSH témìø pìt milionù korun a díky tomu jsme mohli tuto rekonstrukci
uskuteènit. Nyní má MSH dluhy, které je tøeba postupnì splácet, ale pøedseda MSH
vyjádøil pøesvìdèení, �e pod ochranou Panny Marie se nám to podaøí a po dvouleté
investièní pøestávce se opìt pustíme do dal�ího zvelebování nejnav�tìvovanìj�ího
poutního místa na Moravì. Jako velmi zdaøilá akce byla hodnocena také oprava
rozhledny.
Zprávu revizní komise MSH pøednesl její pøedseda Ing. Josef �evèík. Konstatoval, �e
hospodaøení Matice svatohostýnské skonèilo v roce 2002 se ziskem a navrhl valné
hromadì MSH schválení jeho pøevedení na úèet rezervního fondu. Dále konstatoval, �e
i v minulém roce Matice svatohostýnská hospodaøila tak, �e její provoz nebylo tøeba
dotovat z pøíspìvkù a darù � na tom má podíl i dokonèená rekonstrukce poutního
domu è. 1.
Následující diskuze k pøedneseným zprávám i k dal�ím problémùm se letos soustøedila
na problém stánkù, placení poplatkù za pronájem pozemkù pod stánky, problém závory
omezující výjezd a� na vrchol Svatého Hostýna � tyto námìty byly zakotveny také do
usnesení. V diskuzi se objevily také dal�í námìty na zvelebování, výbor MSH je vzal na
vìdomí, ale jejich uskuteènìní je vázáno na finance, v leto�ní a následnì i pøí�tím roce
je tøeba pøedev�ím splatit dluhy, a tak se bude provádìt jen to nejnutnìj�í.
Výbor MSH vyslovil zvlá�tní podìkování brigádníkùm z Brumova za pomoc pøi odklízení
døeva po vichøici v minulém roce, dále panu Studeníkovi za dodání lavièek na parkovi�ti
autobusù a dále èlenkám z farnosti Zubøí, které ji� tradiènì dodávají bezplatnì výborné
frgály na obèerstvení na valné hromadì MSH.
Usnesení z valné hromady Matice svatohostýnské bylo jednomyslnì odhlasováno.
Závìr valné hromady patøil zástupci arcibiskupa, Mons. Milánu Koubovi, který pak
následnì udìlil v�em pøítomným po�ehnání na cestu domù i do dal�í práce.

n Václav Lednický
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OCENÌNÍ  BÝVALÉHO  PØEDSEDY  MSH

U pøíle�itosti arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkandro-
vi udìlil 10. kvìtna arcibiskup Jan Graubner v kated-
rále sv. Václava v Olomouci 71 zaslou�ilým farníkùm z
olomoucké arcidiecéze medaile sv. Jana Sarkandra a
arcibiskupa ThDr. Franti�ka Vaòáka. 
Vybraní farníci, navr�ení duchovními správci, byli ocenìni
za aktivní a nezi�tnou pomoc, kterou poskytují svým
farnostem, zvlá�tì pøi vedení schol, sboru, zpìvu, varha-
nické slu�by, katechetickou práci s dìtmi, se senio-
ry, organizování poutí, misijní èinnost, vedení spoleèen-
ství, kvìtinovou výzdobu v kostelích a za práci ve farních
knihovnách. 
Mezi vyznamenanými byl také Ing. Václav Lednický,
zaslou�ilý pøedseda Matice svatohostýnské, kterou vedl v letech 1996 a� 2002.
Do této nelehké funkce nastoupil v hektické dobì (byl v poøadí ji� �estým pøedsedou
obnovené Matice svatohostýnské od roku 1990). Za �est let se pod jeho vedením Matice
svatohostýnská plnì zkonsolidovala a zaèala aktivnì pracovat pro na�e poutní místo.
Církevní vyznamenání obdr�el Ing. Václav Lednický u pøíle�itosti 60. narozenin,
které oslavil ji� 9. dubna.         n Josef Pala

28. bøezna
� poji�tìní objektù Matice svatohostýnské (nová pojistka, výbìr poji��ovny)
� finanèní situace (úhrada èásti dluhu firmì RAPOS za opravu poutního domu è. 1)
� pronájem stánkù (podání �alob u nezaplacených nájmù)
� projednání návrhu na vybudování muzea a expozice PaeDr. Troneèka
� hospodaøení Matice svatohostýnské a pøipomínky èlenù výboru
25. dubna
� zveøejnìní dárcù nad 150 tisíc korun u opravy poutního domu na vývìsce
� vydání bro�ury o Svatém Hostýnì
� pøíprava valné hromady MSH
� hospodaøení MSH a finanèní situace, pøednostní øe�ení splátek pùjèek
� kolaudace oprav rozhledny, kanalizace, vzduchotechnika v poutním domì è. 3
30. kvìtna
� zhodnocení valné hromady MSH (nejvíce pøipomínek ke stánkùm)
� prohlídka celého hostýnského areálu (øe�ení kotelny a prádelny)
� svolání schùzky s vlastníky a u�ivateli stánkù na 20. 6. 2003
� finanèní situace a hospodaøení MSH, splátka dluhu 500 tisíc korun firmì RAPOS
� projednání pøipomínek èlenù výboru a vedoucí hospodáøské správy

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

n Antonín Mu�ný, jednatel MSH

STRUÈNÌ  Z  JEDNÁNÍ  VÝBORU  MSH
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Z  POUTÍ  NA  SVATÉM  HOSTÝNÌ

Desátá pou� hasièù
Konala se v sobotu 26. dubna. Poèasí této pouti pøálo, a tak i úèast poutníkù (1950 v
hasièských uniformách a asi 3000 v civilu) byla veliká.
Hasièské sbory (bylo jich 60) se registrovaly od èasného rána. V 8 hodin zaèala na louce
podél cesty k rozhlednì výstava historické hasièské techniky z Luhaèovic, ze Zlína-
Pr�tného, ze Vsetína a z Kromìøí�e s obsluhou v dobových uniformách. V Jurkovièovì
sále se souèasnì konala výstava hasièského zbo�í a výzbroje. V 9 hodin se seøadil
prùvod, v jeho� èele byly neseny tradièní hasièské prapory (bylo jich 49).
Jedineènou událostí v prùbìhu leto�ní pouti bylo
�ehnání památníku s plastickým døevìným
reliéfem sv. Floriána umístìném na kamenném
podstavci vlevo pod bazilikou. Reliéf daroval
olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který také
památník po�ehnal. Vzápìtí po �ehnání byla
pøedána hasièská vyznamenání a to Øád svaté-
ho Floriána otci arcibiskupovi (na snímku) a
Odznak svatého Floriána P. Janu Chromeèkovi,
rektoru baziliky.
M�i svatou celebroval v bazilice arcibiskup Jan
za úèasti dal�ích osmi knì�í. Z dal�ích význam-
ných hostù uvádíme ministra zahranièních vìcí ÈR Cyrila Svobodu a krajského hejtmana
Franti�ka Slavíka. Rovnì� bylo pøítomno deset hasièù z dru�ebního Daruvaru v Chorvatsku
a také zakladatel tradice hasièských poutí na Svatém Hostýnì pan Antonín Zaoral z
9. okrsku ve Zlínì.
Po bohoslu�bì pak následovala ukázka historické i soudobé hasièské techniky, která
zaujala pøedev�ím dìti. Mnoho èlenù hasièských sborù i dal�ích úèastníkù akce v
dru�ných hovorech nejen diskutovalo o souèasnosti, ale zavzpomínalo i na minulá léta.

n Ivo Buráò

První pou� podnikatelù
Minulý rok se uskuteènily z iniciativy Matice svatohostýnské dvì setkání podnikatelù na
Svatém Hostýnì. Na posledním setkání bylo navr�eno, aby byla uspoøádána také pou�
podnikatelù, obdobnì jak se ji� konají poutì nìkterých spolkù a organizací. Jako termín
poutì byla stanovena druhá nedìle v mìsíci èervnu. Ta letos padla na 8. èerven -
Slavnost Seslání Ducha Svatého.
A tak se v tento den se�lo na Svatém Hostýnì na m�i svaté v 10.15 hod. více jak stovka
podnikatelù, kteøí si pøi�li vyprosit po�ehnání do jejich dal�í nelehké èinnosti. Hlavním
celebrantem m�e svaté byl rektor Arcibiskupského knì�ského semináøe v Olomouci
P.Vojtìch �íma, kterého pøivítal èlen pøípravného výboru podnikatelù Ing. Martinka. Ani
jeden z biskupù se nemohl této první pouti zúèastnit, proto�e udìlovali svátost biømování.
Otec �íma v homilii pøipomnìl podnikatelùm svatodu�ní Kristovu výzvu apo�tolùm o
jejich vyslání do svìta, aby obdobnì brali svou podnikatelskou èinnost jako poslání, jejich
podnikání zalo�ené na køes�anských zásadách by mìlo být zárodkem nové morálky v
podnikatelské èinnosti. Zdùraznil také, �e je pøesvìdèen, �e tímto dnem vzniká na
Svatém Hostýnì nová tradice pravidelných podnikatelských poutí.

n Václav Lednický

Snímek Ivo Buráò
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První celorepubliková pou� vèelaøù
Uskuteènila se na Svatém Hostýnì v nedìli 25. kvìtna. Od rána zahájilo èinnost
vèelaøské informaèní centrum a byl zahájen stánkový prodej vèelaøských potøeb, vèelích
produktù, medoviny, medového peèiva, vèelaøských odznakù a pøíle�itostného sborníku.
Poèasí bylo vèelaøùm a jejich rodinám pøíznivì
naklonìno, a tak celkovou úèast bylo mo�no
odhadnout asi na sedm tisíc osob.
Pøed devátou hodinou zaèala na venkovním
prostranství koncertovat krojovaná dechová
hudba Lideèanka, která rovnì� doprovázela m�i
svatou v bazilice. Pontifikální m�e svatá, kterou
celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner,
mìla slavnostní zahájení v 10.15 hod. spojené s
projevy vèelaøských èinovníkù a s pøedáním
darù, plodù usilovné práce vèelaøù. Pøi m�i svaté
ve zcela zaplnìné bazilice zazpívala schola z Lideèka, pøímluvy byly zakonèeny
modlitbami za vèelaøe, �ivé a zesnulé, a za po�ehnání pøi práci s vèelstvy.
V odpoledních hodinách pokraèoval koncert dechové hudby. Kdo se chtìl zúèastnit volné
odborné besedy vèelaøù, mohl tak uèinit zejména v Jurkovièovì sále. Ve 14 hod. se
uskuteènily odborné pøedná�ky, které se zabývaly moderními zpùsoby nástavkového
vèelaøení, a celá pou� byla ukonèena kolem 16 hodin.
Touto zdaøilou poutí byl urèitì polo�en základ pro vznik tradice dal�í profesní poutì �
poutì vèelaøù, která se bude opakovat urèitì i v dal�ích letech. n Ivo Buráò
Skauti na Svatém Hostýnì
Blankytné nebe � bez jediného mráèku � uvítalo na Tesáku kolem tøí set skautù a skautek
ÈR a èlenù Klubu èeských turistù, kteøí se zde se�li v sobotu 24. kvìtna na tradièním
pochodu Memoriálu RNDr. Rudolfa Plajnera, vedeného po turistických znaèkách pøes
Kyèeru, Holý vrch, Klapínov a Skalné na Svatý Hostýn. Akci ka�doroènì od roku 1989
zaji��uje hole�ovské skautské støedisko a spolupodílí se na ní Klub èeských turistù
podhostýnského regionu.

V hostýnské bazilice byla slou�ena m�e svatá,
pøi ní� asistovala dru�ina skautských ministran-
tù v stejnokrojích z øad poutníkù z Novojièínska.
Entrée k XIV. roèníku �Tátova memoriálu� zahá-
jili po bohoslu�bì trubaèi odtroubením slavnost-
ní intrády u jeho pamìtní desky instalované
pøedloni poblí� lesního høbitùvku.
Leto�ní akt pietních vzpomínek otevøel Stani-
slav �tìpán z Hole�ova, který spolu
s moderátorem Aloisem Reimerem uvítali skaut-
skou a turistickou �rodinu�.

n Franti�ek Cigánek

Z  POUTÍ  NA  SVATÉM  HOSTÝNÌ

Snímek Ivo Buráò

Snímek Ivo Buráò



14 LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2�2003

Pou� sdìlovacích prostøedkù - Radia Proglas a Telepace
Sedmá nedìle velikonoèní, kterou slaví církev jako Den modliteb za sdìlovací prostøed-
ky, byla na Svatém Hostýnì u� tradiènì pou� Radia Proglas a televizního studia Telepace
Ostrava. Pøes ranní lehký de�tík bylo rozhodnuto, �e se m�e svatá bude konat jako
tradiènì u venkovního oltáøe. Tento zámìr vy�el, v prùbìhu celé pouti u� poèasí pøálo.
M�i svatou celebroval biskup ostravsko-opavské diecéze Franti�ek Václav Lobkowicz
spoleènì s P. Martinem Holíkem, øeditelem Radia Proglas z Brna.
Ve své promluvì pøipo-
mnìl otec biskup význam
sdìlovacích prostøedkù
a jejich pùsobení na lidi
jak v kladném, tak i zá-
porném vztahu. V dne�-
ní dobì, která nám nabí-
zí obì mo�nosti, se mu-
síme nauèit rozli�ovat to,
co nás duchovnì obo-
hacuje. Nemìla by to být
jenom bezduchá konzu-
mace televizních progra-
mù, která vìt�inou pù-
sobí zápornì. Popøál
nám, abychom dokázali
najít ten správný malý knoflík, kterým se dá televize vypnout, a vìnovat se jiné èinnosti
ve prospìch zejména rodinného �ivota.
Otec biskup podìkoval pracovníkùm Radia Proglas za jejich práci pøi hlásání radostné
zvìsti a taky kladnì ohodnotil práci ostravského televizního studia Telepace.
V dal�í èásti promluvy se zamìøil na význam Støedoevropských katolických dnù, které
byly právì zahájeny a jsou spojeny se zajímavým poutním programem zakonèeným
závìreènou poutí do Mariazell v Rakousku v kvìtnu pøí�tího roku. Rozvedl rovnì� hlavní
ideu celé akce: Kristus nadìje Evropy.
Po polední modlitbì Vesel se, nebes Královno, která byla souèasnì pøená�ena Radiem
Proglas, následoval program soutì�í a her Rozhlasové mìsteèko, který byl urèen
zejména dìtem, ale nakonec se ho aktivnì zúèastnili i oba celebranti. Po slavnostním
po�ehnání ve 13 hodin program pokraèoval odpoledním koncertem na venkovním pódiu.

n Ivo Buráò

Z  POUTÍ  NA  SVATÉM  HOSTÝNÌ

Snímek Ivo Buráò
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Tøetí pou� pí�ících køes�anù
9. èerven na Svatém Hostýnì
Nebývá zvykem, aby na poutníky èekal i prostøený stùl. Pøi tom je na�e pou� upnuta
k �íøení víry v Boha mezi lidmi. Cítíme, �e musíme cosi zmìnit, aby nastal obrat v klesání
poètu vìøících. Potøebujeme dostat nábo�enství z dlouhé izolace a ne�ivotnosti.
Pán Je�í� své veøejné pùsobení zaèal zázrakem v pozadí stolu v Káni Galilejské. Jak
putoval se slovem, stùl byl viditelným programem jeho cest. Zázraky s jídlem zvýrazòo-
valy jeho pùsobení. Apo�tolové tento zpùsob �íøení víry také praktikovali. U na�ich
pøedkù bývaly poutì dlouhé, stolování k nim patøilo. Je nemyslitelné, �e by oni vymazali
ze svých poctivých �ivotù pojmy pou�, obì� � teprve my, lehce �ivi vlivem techniky, místo
víru zviditelòujících skutkù si vynalézáme slova: NENÍ ÈAS, JSOU TU OBTÍ�E!
Kdy budeme mít èas a vùli obìtovat? Pøitom chceme, aby Bùh �ehnal na�í práci. Tak mizí
i �íøení víry. Pokud je postaven nový kostel, je to zázrak a my se bojíme, aby, a� opadne
nad�ení, nebyl poloprázdný. Jiným aktivitám chybí èasto vytrvalost.
Nìkteøí prorokovali, �e takových akcí u� bylo! Mìli na mysli na�i pou�. Nebylo. Pou� není
akce, je vzkøí�ení obìti. Akcemi jsou schùze, srazy, pøedná�ky, semináøe, konference.
Pou� je spjata m�í svatou s Pánem Je�í�em. Trvá od dob apo�tolù a prvních køes�anù.
My neobìtaví a bezradní se jim málo podobáme, uhýbáme stále víc. Víru �íøit nepùjdeme
na chodníky, stali bychom se divnými. Svìt získáme PØIROZENOSTÍ A LÁSKOU.
V èlovìku je pøirozenost znetvoøená, nebo nábo�enstvím zvedána ke kráse. Co tu pí�i,
v�ichni známe. Zmìna nastává, sejdou-li se lidé u stolu. My nebojujeme, pro nás je stùl
tím pravým místem pro zakládání a roz�iøování pøátelství. Pøátelství pak nese víru, nadìji
a lásku. Pùsobí kruhy na hladinì svìta � jen to pochopit, zaèít s tím a vytrvat! V kostele
jsme upnuti k Bohu � u stolu èlovìk k èlovìku. Takto jsou zcela pøirozenì naplòovány
první dva èlánky na�í víry. Kdo zaèíná cokoliv a staví od zaèátku, staví dobøe. Na co
v�echno jsme v takzvaném moderním vìku zapomnìli py�ní na lesk, Bo�e!
Tìchto pár slov o stolu je jistì jen malé sdìlení. Postata v�ak je v nìm vyslovena. Na�e
tøi poutì jsou skutky, v nich� mù�eme vidìt zahájenou cestu. Apo�tolové nebyli uèení,
pláli vírou. Duch Svatý je zpodobnìn nad jejich hlavami plamínky. Pomáhal jim, pomù�e
nám. V to vìøme! Kdo neuvìøí, i kdyby nábo�enskou frazeologií pøetékal, jiné nezapálí,
nenadchne! Vìøme � pøirozenost èlovìka je dnes stejná jako v dobì Pána Je�í�e Krista.
Jen ji umìt naplnit!
Ze srdce dìkuji v�em, kteøí pøi�li potøetí na pou� pí�ících køes�anù. Jistì se cítíme ��astni,
a já vìøím, �e Duch Svatý dá sílu na�im slovùm pro skutky, které na Svatém Hostýnì
obìtavì pøiná�íme Bohu Otci. n Karel Vyslou�il

Z  POUTÍ  NA  SVATÉM  HOSTÝNÌ
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Z  VA�ICH  DOPISÙ

Je�tì slovo ke stánkùm
Na poslední valné hromadì se kromì jiného znovu diskutovalo také o prodejních
stáncích na Svatém Hostýnì. Zdá se, �e je to problém aktuální a �e se k nìmu budeme
vracet.
Vedení baziliky i Matice svatohostýnské by u� rádo vidìlo stánky nìkde jinde ne� jsou
nyní, ale okolnosti tomu brání. Bylo sly�et hlasy i o radikálním øe�ení. Chápu je. Musím
ale pøiznat, �e po schùzi bylo v kuloárech sly�et i hlasy proti.
Vý�e poplatkù za pronájem místa je nízká, jedni stánkaøi platí, druzí neplatí ani to
minimum! Zatím se situace jeví jako patová.
Jak z ní v budoucnu ven?
Nabízí se i takové øe�ení: Postavit nejdøíve stánky nové na vhodných místech a
s patøièným vybavením (a v majetku Matice svathostýnské). Pak by vedení baziliky i
Matice svatohostýnské, dále hygienická slu�ba a obchodní orgány mohly proti souèas-
ným stánkùm tvrdìji zasáhnout.
Ale vnucuje se také otázka, jak by mìly nové stánky vypadat. Mons. Kouba zmínil na
valné hromadì stánky na Svaté Hoøe u Pøíbrami. Svatohorské stánky znám a myslím,
�e v takovémto provedení by pro Svatý Hostýn nebyly vhodné. Jsou to zdìné kotce,
jeden jako druhý, bez fasády, monotónní, tvoøící dvì øady proti sobì. Splòují prodejní
úèely, ale za takovou stavbu bych se na Svatém Hostýnì stydìl, stejnì jako se z hlediska
architektury stydím za boudu (èekárnu) na hostýnské autobusové toènì.
Svatý Hostýn i jeho lesní okolí si zasluhuje architekturu zasazenou do krajiny. Po celém
Vala�sku � a Svatý Hostýn je na jeho okraji � je dost podnìtných pøíkladù (i na øe�ení
pøístøe�kù autobusových zastávek). Architekt Du�an Jurkoviè nám na hostýnské køí�ové
cestì (ale i jinde) ukázal, jak se to má dìlat. Doufám, �e si z toho budoucí návrháøi stánkù
vezmou pøíklad.     Ing. Franti�ek Rýznar

Vsetín

Výbor Matice svatohostýnské na své schùzi konané 30. kvìtna 2003 rozhodl, �e na
vrcholu Svatého Hostýna je s okam�itou platností zaveden celodenní poplatek za
parkování osobního automobilu ve vý�i 20 Kè a 100 Kè za autobus. Vybírající jsou øádnì
oznaèeni. Matice svatohostýnská k tomuto opatøení pøistoupila z dùvodu chaotického a
bezohledného parkování nìkterých øidièù, kteøí nìkdy prakticky znemo�òují plynulý
provoz na na�em poutním místì.
Nadále platí, �e na Svatý Hostýn je zákaz vjezdu motorových vozidel a pøípadná výjimka
ze zákazu nestaèí jako doklad k bezplatnému parkování. Parkovací poplatek nebude
vy�adován po sanitních a po�árních vozidlech, po duchovních a po majitelích èipù, kteøí
si jej zakoupili od MSH k obsluze závory.

PLACENÉ  PARKOVÁNÍ  NA  SVATÉM  HOSTÝNÌ
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Bøezen 2003
1. � 3. 3. � Duchovnì sportovní soustøedìní
skautù z Domanína
7. � 9. 3. � Víkend pro mu�e, poøadatelé:
YMCA Man�elská setkání a Centrum pro
rodinu Zlín
11. 3. � P. Jaroslav Polách z Kunovic, dìti z
nábo�enství a dospìlí ze Základní �koly
Hosta�ovice 
14. � 16. 3. � Duchovní obnova farnosti Bole-
�ov ze Slovenska pod vedením P. Ivana
Kòaze
26. � 30. 3. � Duchovní cvièení Nadace pro
radost - obrácení høí�níkù, P.Petr Piler z
Èeských Budìjovic a 35 exercitantù, úèast-
níkù z celé ÈR
28. 3. � Autobus seniorù z Pová�ské Bystrice
ze Slovenska
28. � 30. 3. � Víkendová duchovní obnova pro
studenty Arcibiskupského gymnázia v Kro-
mìøí�i pod vedením P. Kopøivy a P. Hráèka
29. 3. � Celonoèní pou� 51 poutníkù ze Sva-
tého Kopeèka u Olomouce vèetnì
sedmi knì�í a jáhnù.

Duben 2003
3. � 6. 4.� Psychoterapeutický vý-
cvik � vzdìlávání odborníkù po-
máhajících profesí (lékaøi, sestry,
psychologové, pedagogové,
sociální pracovníci atd.) v psycho-
terapii, garant akce: obèanské
sdru�ení SUR
12. - 13. 4. � Soustøedìní pìvecké-
ho sboru �Basové G� gymnázia Fr.
Palackého ve Vala�ském Meziøíèí
12. 4. � Zahájení provozu ubytova-
cího hostince Ovèárna po jeho pøe-
vzetí novým nájemcem

20. � 24. 4. � Duchovní soustøedìní farnosti
z Prahy pod vedením P. Kellnara spojená s
rekreací
21. 4. � P. Jaroslav Vracovský s mláde�í ze
Zlína
25. � 27. 4. � Setkání seniorù s duchovním
zamìøením poøádané Centrem pro rodinu z
Ostravy
27. 4. � Dva autobusy poutníkù z Drahotu�
29. � 30. 4. � P. Miroslav Kratochvíl, P. Janu�
Romanský a 45 poutníkù z Chodska, poøá-
dala KDU-ÈSL Doma�lice

Kvìten 2003
1. 5. � Brigádnici z Tvaro�né Lhoty, Knì�du-
bu, Radìjova a Strá�nice oslavili Svátek prá-
ce prací pøi úklidu na vrcholu Hostýna � dva
autobusy poutníkù z Uherského Hradi�tì,
Sadù a z Vések � P. Marek Jaroslav a skupi-
na poutníkù z Ostravy � P. Jiøí Sedláèek
a P. Lubo� Pavlù a 45 poutníkù z Brna-
Starého Lískovce � P. Miroslaw Michalak

Pol�tí vytrvalostní bì�ci na Svatém Hostýnì
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 s dvìma autobusy poutníkù z Pøibyslavi a
Polné � P. Piotr Wardecki a dva autobusy
poutníkù z farnosti Kelè
2. � 4. 5. � Víkend urèený pro �eny, které
pro�ívají �tøetí vìk� svého �ivota, poøádalo
Centrum pro rodinný �ivot v Olomouci � Psy-
choterapeutický výcvik � VO� Caritas
z Olomouce
4. 5. � Poutníci z Broumova a Bylnice s
dechovou kapelou
5. 5. � Dva autobusy poutníkù z Hovìzí
7. 5. � Autobus poutníkù z Bru�perka � auto-
bus poutníkù z Prusinovic
8. 5. � Padesát poutníkù ze Sobìchleb s
P. Antonínem Kupkou � padesát poutníkù ze
Staøíèe a P. Brhel � 150 poutníkù z Moravské
Nové Vsi � 50 poutníkù z Petøvaldu a
P. Houdek � 50 poutníkù z Pru�ánek a
P. Dole�al � 40 pì�ích poutníkù ze Vsetína a
P. Batory, dva autobusy rodin z Ostravy-
Poruby � 60 poutníkù z Bohumína � 36 pì�ích
poutníkù z Vlko�e u Pøerova, Øíkovic a Staré
Vsi a P. Sulowski
9. 5. � Dva autobusy poutníkù z Nového
Jièína
10. 5. � 100 poutníkù z Lichnova a Vlèovic �
45 poutníkù (rodiny s dìtmi) z Bøeznice a s
P. Pavlem Cahou � 33 poutníkù z Katolické
jednoty dùchodcù z Bratislavy-Dúbravky
11. 5. � Autobus poutníkù ze Zubøí a Újezdu
11. � 13. 5. � Setkání dìkanù olomoucké
arcidiecéze s obìma biskupy a generálním
vikáøem
12. 5. � Oslava 80. narozenin P. Karla Øíhy,
které se úèastnilo 30 dal�ích jezuitù
13. 5. � Autobus poutníkù ze Zlechova �
poutníci z Ostravy Poruby a P. Gazda �
15 poutníkù z Chicaga USA (farnost Panny
Marie Svatohorské) a P. Du�an Hladík
14. 5. � Pou� farnosti �eranovice, Ludslavice
a Kurovice � autobus poutníkù ze Slu�ovic
15. 5. � Pou� pro staré a nemocné poøádaná
Charitou Zlín, �est autobusù s P. Vojtìchem
Glogarem
17. 5. � Dva autobusy poutníkù z Mutìnic a

P. Èekal � autobus poutníkù z Osvìtiman a
ze Støíbrnic � 90 ministrantù z dìkanátu Uher-
ské Hradi�tì a P. Kapu� z Hluku
18. 5. � Pou� z Moøkova
20. 5. � Farníci a 31 dìtí z Èejkovic a Starého
Poddvorova a P. Merta
22. 5. � Autobus poutníkù z Domova dùchod-
cù Lukov u Zlína
23. 5. � Na Svatém Hostýnì se konalo 24. za-
sedání redakèní rady Listù svatohostýnských
23. � 25. 5. � Tradièní pì�í pou� farnosti
Neda�ov, celková trasa 62 km pøes nìkolik
horských høebenù, noc z pátku na sobotu
strávili poutníci v rodinách v Ka�avì
25. 5. � 110 poutníkù z farnosti Hluk, Bor�ic u
Blatnice a Suchova a P. Jaroslav Kapu� �
P. Milan Urbanèok z Bratislavy � pou� jáhnù
ze semináøe z Krakova v Polsku
27. 5. � Ètyøi autobusy � farnosti: Hustopeèe
nad Beèvou, Èernotín, Bìlotín a �pièky � ètyøi
autobusy farníkù z farností: Bánov, Suchá
Loz, Bystøice pod Lopeníkem a P. Petr Bul-
vas � tøi autobusy z Veselí nad Moravou
s P. Václavem Vrbou
28. 5. � 58 dìtí z farnosti Velké Bílovice se
svým knìzem
29. 5. � Dva autobusy poutníkù z farnosti
Vnorovy � poutníci z Veselíèka, Dolního Újez-
du a Oseku nad Beèvou
30. 5. � Dva autobusy poutníkù z Partutovic
30. � 31. 5. � Zastávka 16 polských poutníkù
� vytrvalostních bì�cù a jednoho knìze na
trase �Biegu do Unii Europejskiej szlakiem
Sanktuariów Maryjnych Europy� z Opole do
Santiaga de Compostela ve �panìlsku
31. 5. � Farníci ze �títné, z Popova � Farnost
Ostro�ská Nová Ves � V bazilice probìhl
neobvyklý církevní sòatek dva roky civilnì
sezdaného páru z Jakarty v Indonésii, �ena,
Maria Admandatine Soedarso, je vyznání
øímskokatolického a mu�, Chandra Hendri-
awan, uvádí vyznání �Islám�. Vlastní svateb-
ní obøad byl v anglickém jazyce a provedl ho
P. Mìsíc. M�i svatou slou�il P. Chromeèek.

(jpa)



19LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2�2003

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 pro èleny Matice svatohostýnské s olomouckým arcibiskupem
Janem Graubnerem se uskuteèní od pátku 28. do nedìle 30. listopadu. Pøihlá�ky
posílejte na adresu Matice svatohostýnské.

� Redakèní rada Listù svatohostýnských uvítá jakékoliv informace, vzpomínky,
fotografie a písemnosti o tom, co se dìlo na Svatém Hostýnì od roku 1947, kdy bylo
násilnì pøeru�eno vydávání Hlasù svatohostýnských.

� Duchovní správa dìkuje patnácti mu�ùm z Brumova-Bylnice, kteøí pod vedením pana
Holby zpracovávali dvì soboty od rána do veèera pora�ené stromy na Svatém Hostýnì.

� Doplnìní kalendáøe poutí
Z kroniky událostí na Svatém Hostýnì je zøejmé, �e se zde koná mnoho poutí, které se
v prùbìhu let opakují. Nejdùle�itìj�í z tìchto poutí jsou souèástí kalendáøe. V budoucnu
chceme tento kalendáø roz�íøit a doplnit o dal�í významné poutì, u kterých je zaruèeno,
�e se budou konat i nadále.Víme, �e nìkteré farnosti konají poutì na Svatý Hostýn i v
období mimo hlavní poutní sezonu. Do kalendáøe chceme uvést rovnì� vìt�í poutì,
kterých se zúèastòují poutníci v krojích, s hudbou, prapory, vlastní schólou a podobnì.
Vá� návrh za�lete písemnì nebo e-mailem na adresu Matice svatohostýnské.

� Výbor Matice svatohostýnské vzpomíná na svého èlena Josefa Adamce z Chvalèova,
který zemøel náhle pøed rokem 15. kvìtna ve vìku 54 let.

BUDE  VÁS  ZAJÍMAT

ZEMØELÍ  ÈLENOVÉ  MATICE  SVATOHOSTÝNSKÉ

Ve vìku 96 let zemøela 26. února Jenovefa Jaskulová z Tì�kovic, byla pohøbena
2. bøezna na místním høbitovì.

Ve vìku 73 let zemøel 8. bøezna v Hole�ovì Ladislav Louèka, emeritní støedo�kolský
profesor. Pohøeb zesnulého se konal 15. bøezna v Hole�ovì.

Ve vìku 90 let zemøel 15. bøezna Petr Heinz, uèitel v Újezdu u Vala�ských Klobouk, kde
byl také 20. bøezna pohøben.



Poutní dùm è. 2 na Svatém Hostýnì

Snímky Ivo BuráòJak dál se stánky?
Nejèastìji diskutovaná otázka poslední doby na Svatém Hostýnì.


