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DUCHOVNÍ  SLOVO

Du�ièková pou�
Památku v�ech vìrných zemøelých slavíme v první listopadové dny.
Také na Svatém Hostýnì vzpomínáme na v�echny mariánské poutníky, kteøí ji�
doputovali a pøede�li nás na vìènost. Doputovali k nebeskému Otci a k Pannì Marii do
nebeské baziliky.
Du�ièková pou� na Svatém Hostýnì bývá v sobotu a v nedìli v polovinì øíjna, kdy
mù�eme poèítat je�tì s pøíznivým poèasím na svaté hoøe.
V dne�ních kalendáøích oznaèení �Du�ièky� ji� sotva najdete. Památka zamøelých se
slaví jako vzpomínková slavnost a jako projev vdìènosti a úcty k tìm, kteøí nás opustili.
Køes�anská víra a láska  vidí dál, za hrob, do vìènosti. Pøi pohledu na vzkøí�eného Pána
Je�í�e vyznáváme vzkøí�ení tìla a �ivot vìèný. Z bla�enosti vìèného �ivota se radují
v nebi v�ichni svatí. Pøipojujeme se k jejich radosti a oslavujeme jejich vítìzství o
slavnosti V�ech svatých.
Jak jsme v�ak na tom my, poutníci v slzavém údolí?
V ka�dém katolickém Katechismu najdeme otázku: Které jsou poslední vìci èlovìka?
Odpovìï je jasná. Není to pouze hrob a nejasný konec existence. Poslední vìci èlovìka
jsou: smrt, soud a odmìna, nebo zaslou�ený trest. Jsou to skuteènosti, o kterých je víc
ne� u�iteèné, aby se o nich rozjímalo, ale my se v duchu pøesuneme do baziliky na
Svatém Hostýnì k oltáøi sv. �ebestiána, muèedníka. Tam je na stìnì namalován
zvlá�tní výjev. Je tam køí� a na nìm Spasitel. Kolem nìho jsou lidské postavy obklopené
plameny ohnì. Du�ièkový obraz.
Jak jsme vlastnì pøi�li k tomu výrazu �du�ièky�?
V podstatì je to projev soucitné lásky a výzva ke skutkùm milosrdenství. Pøed Bo�í
spravedlností je tøeba  vyrovnat dluhy do posledního haléøe a Bo�ská dobrota  dovoluje,
abychom my zde na zemi zaplatili za ty, kdo na vìènosti ji� nové zásluhy získat nemohou.
Je to projev víry a lásky, kdy� modlitbami a úkony pokání nabíráme z pokladnice
Kristových zásluh a nabízíme je Bo�í spravedlnosti. Je to i projev soucitu. Víme, �e
v oèistci trpí du�e bolestí nad tím, �e vlastní vinou se zbavily bla�eného spojení se svým
Bohem. Tato bolest je tak silná, �e je mo�no ji pøirovnat k bolesti tìla, které hoøí v ohni.
Vzpomeòte na pøíbìh boháèe a Lazara, jak o nìm vypráví Je�í� v evangeliu
(Lk 16,19�31). Zavr�enému boháèi nebylo mo�no uprostøed plamenù podat ani kapku
vody, o kterou �ádal. V oèistci vysvobozují tuto du�i z oèistcových trestù.
Du�e odchází do nebe, aby se radovala bez konce, a nad to se bude pøimlouvat i za nás:
�Je spasitelné modlit se a obìtovat za zemøelé��

n P. Jan Chromeèek, SJ
duchovní správce na Svatém Hostýnì
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EDITORIAL

POMOZTE  V  PÁTRÁNÍ

Milí poutníci svatohostýn�tí!
Srdeènì Vás v�echny zdravím jménem redakèní rady na�eho hostýnského èasopisu.
I kdy� je teprve øíjen, ji� nyní pøipravujeme vánoèní èíslo Listù svatohostýnských, ve
kterém bude opìt (ji� popáté) nástìnný kalendáø na rok 2004 s programem poutí na
Svatém Hostýnì.

Josef Pala, �éfredaktor

Pøed rokem byla v Listech svatohostýnských zveøejnìna výzva, aby nám ètenáøi zasílali
své poznatky o tom, kde jsou umístìny a veøejnì vystaveny obrázky a sochy pøipomína-
jící Pannu Marii Svatohostýnskou. Z dosud zaslaných èlánkù, fotografií a kreseb by bylo
mo�no zaplnit asi dvì èísla na�eho èasopisu. Tì�í nás, �e akce vyvolala takový ohlas
a chceme zejména podìkovat za péèi, kterou tìmto krásným symbolùm ve farnostech
vìnujete, i pokud se týká jejich udr�ování v èistotì a dobrém technickém stavu. Jejich
blízké okolí je èasto místem místních poutí, májových pobo�ností, adorací a tichého
zamy�lení. Na�e Panna Maria svou symbolickou pøítomností v obcích umo�òuje i
handikepovaným a starým lidem propojit se modlitbou s na�í Matkou na nebesích.
V tomto krátkém èlánku se omezujeme jen na statistiku o pøíspìvcích s tím, �e v�echny
jsou publikovány na na�ich internetových stránkách www.hostyn.cz. Pøi prùzkumu
provedeném na podzimní schùzi dùvìrníkù bylo zji�tìno, �e k internetu má bì�ný pøístup
pøibli�nì ka�dý osmý èlen Matice svatohostýnské a tento poèet postupnì roste. V�echny
pøíspìvky v papírové formì jsou zatím ulo�eny v archivu a po vybudování muzea na
Svatém Hostýnì zde budou vhodným zpùsobem vystaveny.
Od poèátku výzvy do�lo celkem 28 písemných a elektronických pøíspìvkù. Informaci z
jarního èísla Listù svatohostýnských, kde bylo uvedeno jmenovitì 11 výskytù, doplòuje-
me, �e dal�í pøíspìvky jsou z tìchto míst: Jívová�Dolany, Suchá Loz, Svinec�Starý
Jièín, Prosenice, Otrokovice, Vala�ské Klobouky, Brusné, Hlinsko pod Hostýnem,
Slavkov pod Hostýnem, �ternberk, Uherské Hradi�tì�Sady, Vnorovy, Domanín, �eleè,
Nedakonice, Blatnice, Hustopeèe nad Beèvou.          n Ivo Buráò

P. Jan Chromeèek (1932), duchovní správce a rektor baziliky
P. Franti�ek Brázdil, ICLic. (1940), superior
P. Franti�ek Mìsíc (1933)
P. Stanislav Peroutka (1933)
P. Jaroslav Pilík (1926)
P. Karel Øíha, doc., PhDr. (1923)

KOLIK  KNÌ�Í  PÙSOBÍ  NA  SVATÉM  HOSTÝNÌ
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Pape� Jan Pavel II. vykonává svùj úøad ji� 25 let a
jeho pontifikát je tak ètvrtým nejdel�ím v dìjinách.

Ve ètvrtek 16. øíjna uplývá ji� 25 let ode dne, kdy 16. 10.
1978 zaèal v 18.18 hodin z komína Sixtinské kaple ve
Vatikánu  vystupovat bílý kouø, který byl znamením, �e
nový pape� byl zvolen. V 18.45 hodin oznámil kardinál
Pericle Felici, �e novým pape�em se stal krakovský
kardinál Karol Wojtyla, který si zvolil jméno Jan
Pavel II. V 19.15 hodin pøi�el první polský pape� v
historii poprvé pozdravit shromá�dìné vìøící z centrál-
ní lod�ie baziliky sv. Petra.
Pouze tøi pape�ové, vèetnì sv. Petra, setrvali v
pape�ském úøadì del�í dobu ne� Jan Pavel II.
Nejdel�í pontifikát ze v�ech nástupcù sv. Petra nále�í
blahoslavenému Piu IX., pape�i Prvního vatikánského
koncilu, za jeho� doby zanikl pape�ský stát. Pius IX. stál v èele církve v letech 1846 a�
1878, tedy více ne� 31 let.
Druhý nejdel�í pontifikát absolvoval jeho nástupce Lev XIII. (1878�1903), který je znám
významnou sociální encyklikou Rerum novarum.
Jan Pavel II. dosáhne délku slu�by Lva XIII. (25 let, 5 mìsícù a 1 den) dne 16. 3. 2004.
Apo�tol Petr sídlil nejprve v Antiochii a následnì � podle tradice � 25 let v Øímì, kde
zemøel v letech 64 èi 67 muèednickou smrtí.
V tìchto dnech myslí ve svých modlitbách na pape�e Jana Pavla II. vìøící na celém
svìtì.

ÈTVRT  STOLETÍ  V  ÈELE  CÍRKVE

PØED  80  LETY  ZEMØEL  ARCIBISKUP  STOJAN

Arcibiskup Stojan po celý �ivot tíhnul ke Svatému Hostýnu. Nejinak tomu bylo i
v posledních dnech jeho �ivota, jak o tom èteme v jeho �ivotopisu:
Nìjakou dobu potom nemocného vozili na zvlá�tním vozíku po arcibiskupské rezidenci.
Jeho my�lenky nejvíce zalétaly na Svatý Hostýn a na Velehrad. Obraz Panny Marie
Svatohostýnské chtìl mít stále na oèích. Najednou �ádal, aby mu obraz podali. Klepal
na nìj a opakoval vroucnì: �Pomoz, pomoz, Matièko Bo�í, je�tì nebylo slýcháno, abys
koho opustila, pomoz i mnì��
Kdy� ztrácel vìdomí, dostavovalo se blouznìní. Chtìl se vydat na Svatý Hostýn.
Domácí museli zpívat mariánskou píseò, jako by prùvod skuteènì �el. Kdy� se
dovìdìl, �e je na Svatém Hostýnì nìjaká pou� nebo �e tam konají knì�í duchovní
cvièení, nemìl v horeèkách ve dne v noci pokoje. Ustaviènì �ádal, aby ho i
s postelí zavezli na Hostýn, �e i on musí Matièku Bo�í pozdravit. Jednou volal,
ukazuje svou ochrnutou ruku: �A� já budu zdráv, pojedu na Svatý Hostýn, tam
svou mrtvou ruku pøivá�u ke køí�i a budu �ehnat celou Moravu!� Tento výkøik
Stojanovy du�e mluví za v�echny knihy, které by mohly být o nìm napsány.
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Desátý olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan se narodil 22. kvìtna 1851 v
domkáøské rodinì v Beòovì u Pøerova.V jedenadvaceti letech vstoupil do arcibiskupské-
ho semináøe v Olomouci a po ètyøletém studiu byl vysvìcen na knìze v Olomouci
5. èervence 1876.
Jako novoknìz nastoupil do �títù (tehdy �ilperka) na severní Moravì. Pak pùsobil jako
kaplan jedenáct let v Pøíboru (1876�1887). Na jeden rok se vrátil na severní Moravu do
Svébohova (1887�1888) a pak byl dvacet let faráøem v Dra�ovicích u Vy�kova. V roce
1897 se jako dra�ovický faráø stal poslancem a byl jím a� do své smrti � plných 26 let.
V letech 1908 a� 1916 byl probo�tem u sv. Moøice v Kromìøí�i. Od roku 1917 do roku
1921 byl sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Po
odstoupení kardinála Lva Skrbenského spravoval od 1. øíjna 1920 olomouckou arcidie-
cézi jako kapitulní vikáø (doèasný správce diecéze). Dne 10. bøezna 1921 jej pape�
Benedikt XV. jmenoval olomouckým arcibiskupem.
Antonín Stojan nesl od biømování také jméno Cyril, jeho� tradici se pokou�el po celý �ivot
rozvíjet. Tou�il po sblí�ení západních a východních køes�anù. Sna�il se proto o povznesení
klá�tera na Velehradì. Zalo�il spolek Cyrilometodìjské dru�stvo Velehrad, kde byl
jednatelem a pozdìji pøedsedou. Stál také u zrodu Akademie velehradské, která
vydávala èasopis starající se o rozvoj cyrilometodìjské idey. Na Velehradì uspoøádal
nìkolik unionistických kongresù a pøispìl tak k rozvoji ekumenického hnutí.
Velký význam má také Stojanova péèe o na�e poutní místo Svatý Hostýn. Zalo�il
zde v roce 1881 Dru�stvo svatohostýnské, které se staralo o rozvoj tohoto
nejnav�tìvovanìj�ího moravského poutního místa. Od poèátku své knì�ské
dráhy poøádal Stojan ka�doroèní hostýnské poutì. Z jeho popudu nav�tívil Svatý
Hostýn v roce 1897 také císaø Franti�ek Josef I.

Stojan dokázal úspì�nì spojit knì�ské povolání s profesí
politika. Pùsobil v Katolicko�národní stranì na Moravì, za
kterou byl zvolen roku 1897 do poslanecké snìmovny
øí�ské rady. Stal se známým svým sociálním cítìním a
ochotou zabývat se ka�dou prosbou, která na nìj byla
adresována jako na poslance èi knìze. Svou pohostin-
ností a �tìdrostí si vybudoval povìst lidumila a dobrodin-
ce. Není proto divu, �e øí�ským poslancem byl a� do konce
monarchie a nìkolikrát byl vyslán i do moravského zem-
ského snìmu. V politické èinnosti pokraèoval i po vzniku
Èeskoslovenské republiky. V úøadì moravského metro-
polity rozvinul bohatou pastoraèní èinnost. Polo�il základy
mnohých misijních, mariánských a ekumenických aktivit,
které v�ak na�ly uplatnìní a� za jeho nástupce Leopolda
Preèana. V olomoucké arcidiecézi si získal pøezdívku
�tatíèek Stojan�. By� byl nìkdy v soudobých vy��ích

církevních kruzích pova�ován za podivína pro své prosté chování a schopnost rozdávat
svùj i církevní majetek k charitativním úèelùm, bylo ji� roku 1948 rozhodnuto o zahájení
procesu, který by mìl skonèit jeho blahoøeèením. Roku 1987 pøedali zástupci olomoucké
arcidiecéze v Øímì doklady podpírající �ádost o Stojanovo blahoøeèení.

n Josef Pala
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PO STOPÁCH HISTORIE SVATÉHO HOSTÝNA
A MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ          �         28. pokraèování

KAPLE SV. JANA SARKANDRA
Ambity kolem kostela, zøízené hrabìtem
Rottalem jako provizorní pøístøe�ky a noc-
lehárny pro poutníky, se stejnì jako v�ech-
ny ostatní stavby na Hostýnì po odsvìcení
kostela promìnily v ruiny. V podobném sta-
vu se nacházela i Svatojilská kaple posta-
vená v roce 1658, ze které zùstalo pouze
poru�ené obvodové zdivo a polozboøená
støecha.
P. Cibulka souèasnì s opravami kostela
pro plánované slavné svìcení pova�oval
za nutné dát do poøádku i tyto stavby.
Nejprve nechal opravit ji�ní a severní am-
bity, kromì nové støechy je opatøil døevìný-
mi podlahami i stropy, kvùli zateplení ka-
menných prostor. Otevøené severní ambity
nechal uzavøít, tak�e v roce 1891 u� opìt
mohly slou�it svému pùvodnímu úèelu.
V létì roku 1888 konala literární jednota
olomouckých bohoslovcù spolu se svými
brnìnskými spolubratry pou� na Svatý
Hostýn, a tenkrát se pro �alostný stav
Svatojilské kaple rozhodli udìlat, co bude
v jejich silách pro její záchranu. Propago-
vali mezi svými mladými kolegy nutnou
opravu kaple a poøádali finanèní sbírky.
S pomocí Dru�stva svatohostýnského
v èele s P. Cibulkou zaèaly v roce 1890
opravy kaple, které byly odhadnuty na �est
tisíc korun.
Osvìdèenému bystøickému staviteli Otto
Zemanovi byly svìøeny odborné stavební
práce na rekonstrukci kaple, která dopo-
sud slou�ila jako skladi�tì stavebního
materiálu, pøípadnì i jako noclehárna pro
zedníky. Hlavní stavební práce spoèívaly
pøedev�ím v rozebrání torza pùvodní støe-
chy, snesením staré vazby krovu, rozebrá-
ním západního �títu prùèelí kaple, vybou-

ráním roz�íøeného otvoru pro hlavní vstup,
jako� i otvorù pro nová okna. Statiku opra-
vených a nadstavených obvodových zdí
zvý�ily zpevòující pilíøe zevnitø i zvenèí,
nad oltáøem bylo vytvoøeno nové elipsovité
okno. Tato men�í orientovaná sálová kap-
le je ukonèena pùlkruhovým závìrem. Knì-
�i�tì, které je zaklenuto konchou
(tj.polokopule nad pùlkruhovým pùdory-
sem), je oddìleno od lodi vítìzným oblou-
kem. Loï kaple obdélníkového pùdorysu
má valenou klenbu s dotýkajícími se výse-
èemi mezi pasy, které dosedají na prùbì�-
né kladí nesené podlo�enými toskánskými
pilastry. Západní prùèelí je zavr�eno volu-
tovým �títem, na jeho� vrcholu byl vztyèen
posvìcený køí� s pozlaceným jménem Je-
�í�. Pøed hlavní vstup byly osazeny dva
nové kamenné schody, na podlahu mozai-
ková dla�ba. Nové dvoukøídlové dveøe byly
z dubového døeva s pevným kováním a
�est oken bylo �elezných. Støecha byla
pokryta pozinkovaným plechem. V záøí
1890 byla rekonstrukce kaple ukonèena.
Zmìnu zasvìcení kaple P. Cibulka vysvìt-
luje tím, �e Rottalové jako stará �týrská
�lechta mìla svého oblíbeného patrona sv.
Jiljího, poustevníka, který ale v na�í zemi
není moc známý, zatímco blahoslavený
Jan Sarkander, jemu� tato novì opravená
kaple byla zasvìcena, byl faráøem
v nedalekém Hole�ovì, odkud èasto v èele
procesí putovával na Hostýn.
První m�e svatá byla v kapli slou�ena 14.
srpna 1891 pøi pøíle�itosti konsekrace chrá-
mu kardinálem Fürstenbergem. V roce
1893 byly v kapli provedeny nástìnné
malby Antonínem Königem z Prahy. Autor
opìt vychází z ideje P. Cibulky, aby kaple
pøiblí�ila poutníkùm �ivot muèedníka
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VÝTVARNÁ  SOUTÌ�  PRO  DÌTI  A  MLÁDE�

Vzhledem k tomu, �e výtvarné práce posledního kola soutì�e mohli úèastníci soutì�e
zasílat je�tì v záøí (v dobì redakèní uzávìrky), nemù�eme v tomto èísle Listù svatoho-
stýnských uveøejnit vítìze 4. kola. Výsledky tohoto kola uveøejníme v pøí�tím èísle Listù
svatohostýnských.
V dobì prázdnin byla v poutním domì è. 2 na Svatém Hostýnì výstava v�ech výtvarných
prací, které byly od zaèátku soutì�e do ní zaslány a nebyly vyhodnoceny odbornou
porotou a odmìnìny cenami. Byli jsme pøekvapeni velkým zájmem náv�tìvníkù o tuto
výstavu. Celkem 495 osob hodnotilo obrázky, které se jim nejvíce líbily. Výsledek
vyhodnocení náv�tìvníky je následující:

V 1. kategorii:
1. místo � Liliana Vykuková, Ostrava�Zábøeh
2. místo � Lenka Krèmaøová, Dobrotice
3. místo � Vìra Fialová, Køtomil
4. místo � Vìra Fialová, Køtomil
5. místo � Barbora Pohanková, Domanín

V 2. kategorii:
1. místo � Pavlína Huszerová, Radkovy
2. místo � Lucie Teterová, Kromìøí�
3. místo � Tomá� Glac, Litenèice
4. místo � Markéta Bla�ková, Brno
5. místo � Petr Mazlák, Kromìøí�

V 3. kategorii:
1. místo � Markéta Birasová, Brodek u Prostìjova
2. místo � �tìpánka Zádrapová, Krumsín
3. místo � Miroslav Mináø, Prostìjov
4. místo � Vojtìch �ustek, Ostrava � Zábøeh
5. místo � Lucie Cápíková, Rymice

  n Marie Louèková

Sarkandra. Na stropì je vyobrazena lípa, u
jejího� koøene stojí sv. Cyril a Metodìj,
kteøí Slovanùm �strom køes�anství v�típili�.
Na vìtvích lípy jsou jako dobré ovoce vyob-
razeni sv. Ludmila, sv. Prokop, sv. Vojtìch
s uherským králem sv. �tìpánem, sv. Hed-
vika, sv. Ane�ka, sv. Jan Nepomucký a
dnes u� svatý Jan Sarkander, jeho� �ivot
zachycují nástìnné malby na zdech kaple.
První obraz pøedstavuje mladého Jana
v roce 1596, kdy� se v mariánské dru�inì
v Olomouci zasvìcuje Pannì Marii. Na dru-

hém obraze u� jako faráø v Hole�ovì vede
své poutníky na Svatý Hostýn. Tøetí obraz
zachycuje zpovìï Ladislava Popela
z Lobkovic, za její� nevyzrazení byl Jan
Sarkander muèen. Poslední obraz je u�
oslavou Jana Sarkandra v nebi, na jeho�
pøímluvy jsou uzdravováni nemocní. Z dílny
malíøe Königa je i oltáøní obraz. Oltáø pro
kapli zhotovil jezuitský fráter Benedikt Lu-
ká�. Pøi velkých poutích slou�ila tato kaple
pøedev�ím jako kaple zpovìdní.

n Olga Kozlová
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POUTÌ  DÌTÍ

První pou� se konala v sobotu 28. èervna za krásného letního poèasí a pod ochranou
Panny Marie. M�e svatá za dìti a mláde� byla slou�ena v bazilice v 9 a 10.15 hod.

V�echny dìti, které byly pøí-
tomny, obdr�ely poukázku na
malé obèerstvení. V leto�ním
horkém létì uvítaly, �e je to
dobrá zmrzlina. V Jurkovièovì
sále byla zahájena výstava vý-
tvarných prací (kreseb) dìtí s
mo�ností zúèastnit se jejich
hodnocení. Dal�í program pøi-
pravili mladí animátoøi
z Farnosti sv. Václava z Olo-
mouce, za co� jim patøí na�e
podìkování. Program trval od
11 do 13 hod. � pro dìti byla
uspoøádána velká sportovní
soutì� o ceny. Soutì�e se zú-
èastnilo 220 dìtí ve vìku od tøí

let. Dìti si mohly napøíklad zaly�ovat na trávì, zahrát si ku�elky, závodit v pytli,
pøesunovat se po lanové lávce, zachytat si rybky, házet krou�ky a zkusit si, jak se utíká
s vìzeòskou koulí u nohy. Bylo radostné dívat se na zaujetí dìti pøi absolvování
jednotlivých disciplín soutì�e. Za ka�dou obdr�ely razítko do záznamníku. Nakonec na
nì èekala sladká odmìna. V bazilice i u soutì�í bylo opìt pøítomno televizní studio
Telepace z Ostravy. Záznam bude souèástí pøipravovaného filmu o Svatém Hostýnì.
V sobotu 30. srpna se na Svatém Hostýnì konala dìtská pou� na zakonèení prázdnin.
Od na�ich dìtí a vnukù jsme
se zprostøedkovanì dozvìdì-
li, �e po m�i svaté byla tento-
kráte zlatým høebem jízda v
koèáøe ta�eném párem koní,
který pendloval od poutních
domù k Bo�ímu hrobu. Opìt-
nì nechybìla ta dobrá zmrzli-
na a oplatek. I tato pou� pøi-
spìla k utu�ení rodinných vzta-
hù a pøátelské atmosféry vy-
volané prostøedím pùvabné-
ho mariánského poutního mís-
ta, které nabízí dìtem jak du-
chovní, tak i svìtský zá�itek.

n Ivo Buráò
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Tato tradiènì nejnav�tìvovanìj�í pou� má u� své pevnì zakotvené místo v hostýnském
kalendáøi poutí � pøedposlední srpnovou nedìli. A proto�e Orel je spolek se zamìøením
na rozvoj duchovní i tìlesný, jsou s touto poutí spojeny èasto i pozoruhodné sportovní
výkony � napø. bìh Karla Ligockého na Svatý Hostýn a� z Nového Jièína, pøíjezd cyklistù
z Domanína a Vy�kova, pì�í pou� mladých z Vizovic a dal�í.
Tìmito výkony zaèínala pou� pro nìkteré ji� v sobotu. Po jejich doputování na Svatý
Hostýn, ubytování (kapacita poutních domù byla plnì vyu�ita a nìkteøí vyu�ili pøíznivého
poèasí pro nocleh �pod �irákem�) a chvilce odpoèinku zaèínal oficiální program v 18 hodin
m�í svatou, kterou slou�il P. Miroslav Høib, èlen duchovní rady Orla. V 19.15 hod. zaèal

ji� tøetí roèník Bìhu do hostýnských scho-
dù, který absolvovali mnozí po pøedcháze-
jící tøicetikilometrové pì�í túøe. Nejkrásnìj-
�í èástí sobotního programu byla urèitì
køí�ová cesta se svìtelným prùvodem, kte-
rou vedl P. Høib. Kolem 300 a� 500 svící, v
rukou pøevá�nì mladých poutníkù, ozáøilo
Jurkovièovu køí�ovou cestu, a nad ní domi-
novala osvícená bazilika. Byl to i duchovnì
nezapomenutelný zá�itek a povzbuzení pro
ka�dého úèastníka! Zavr�ením sobotního
programu bylo ji� tradièní zpívání na scho-
dech pøed bazilikou.
Tisíce poutníkù se potom zúèastnily nedìl-

ního programu. Vyvrcholením celé pouti byla nedìlní m�e svatá na venkovním podiu,
kterou celebroval ostravsko�opavský biskup Franti�ek Lobkowicz. Spolu s ním slou�il
m�i svatou duchovní rádce Orla arcibiskup Karel Otèená�ek z Hradce Králové, èlenové
duchovní rady Orla a dal�í knì�í. Pøítomen
byl také P. Hofer, který na Svatý Hostýn
doprovázel skupinu katolických �en z nì-
mecké diecéze Augsburg. Jeho úèastí a
úèastí poutníkù z Rakouska tak nabyla
pou� i mezinárodního charakteru. Tato sku-
teènost byla pøipomenuta v homilii, ve kte-
ré zaznìlo i pøipomenutí, �e Kristus je na-
dìje Evropy. Homilie byla èásteènì prone-
sena i v nìmèinì.
Po m�i svaté následovalo orelské shro-
má�dìní, pøítomné pozdravili politici, knì�í
a zástupci Orla. Na závìr zaznìla státní
hymna Èeské republiky a za zpìvu orelského pochodu �Vzhùru, Orle slovanský�
historické orelské prapory (bylo jich více jak 50) a hosté opustili podium. Hlavní èást
programu pouti byla u konce. Následující køí�ovou cestu vedl P. Pavel Dokládal, èlen
duchovní rady Orla. Celý prùbìh pouti natáèelo ostravské studium Telepace, které
pøipravuje videokazetu o Svatém Hostýnì.         n Václav Lednický

ORELSKÁ  POU�  23.  A  24.  SRPNA
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Otec biskup Hrdlièka se stal novým èlenem Matice svatohostýnské

POU�  MATICE  SVATOHOSTÝNSKÉ  A  SETKÁNÍ  DÙVÌRNÍKÙ

První záøijová nedìle na Svatém Hostýnì patøila èlenùm Matice svatohostýnské, kteøí
pøijeli na svou tradièní pou�. M�i svatou v zaplnìné bazilice celebroval olomoucký svìtící
biskup Josef Hrdlièka. Po bohoslu�bì se v sále poutního domu è. 2 se�li dùvìrníci Matice
svatohostýnské ke spoleènému jednání. Pøedseda MSH Mgr. Ale� Dufek seznámil
pøítomné s èinností výboru. Zprávu o hospodaøení, stavu finanèních prostøedkù a
investièních akcích pøednesl Petr Janek.
Celkovou informaci o Listech svatohostýnských podal ing. Václav Lednický, který
zdùraznil, �e hostýnský èasopis není jen pro èleny Matice svatohostýnské, nýbr� je urèen
pro v�echny ctitele Panny Marie a zájemce o dìní na Svatém Hostýnì. O propagaci
na�eho nejvìt�ího a nejnav�tìvovanìj�ího poutního místa promluvil ing. Buráò, který
upozornil na videokazetu o poutích na Svatém Hostýnì, která bude v prodeji ke konci
roku 2003.
O èlenské základnì podala zprávu Marie Louèková. Uvedla, �e k 1. 9. 2003 má Matice
svatohostýnská celkem 7451 èlenù, z nich� je 265 dùvìrníkù.
V diskuzi se dùvìrníci vyjadøovali k tì�kostem pøi získávání nových èlenù a ke zøízení

muzea na Sva-
tém Hostýnì. Vy-
slovili se také
k vybudování vý-
tahu v poutním
domì è. 3. Dávají
pøednost jeho vy-
budování pøed
opravou poutního
domu è. 2. Navrhli
po�adavek, aby
na pøihlá�kách o
èlenství byly na-
psány informace
o tom, kdy jsou
slou�eny na Sva-
tém Hostýnì m�e

svaté za dobrodince a za zemøelé èleny Matice svatohostýnské. Na pøání dùvìrníkù
budou èlenové výboru pokraèovat v náv�tìvách farností, kde si to budou pøát.
Na závìr setkání otec biskup Josef Hrdlièka podìkoval v�em za jejich obìtavou práci.
Potì�il nás vyjádøením, �e se mu mezi námi líbilo a cítil se zde dobøe. Velikou radost jsme
mìli z toho, �e roz�íøil na�i základnu a pøihlásil se za èlena Matice svatohostýnské. Po
spoleèné modlitbì Andìl Pánì udìlil v�em na závìr po�ehnání.    n Marie Louèková
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SKAUTI  NA  SVATÉM  HOSTÝNÌ

Pøes padesát delegátù skautského oddílu Velena Fanderlika (SOVF) z Èeské republiky,
ze Slovenska a z Kanady se se�lo ve dnech 4. a 5. záøí na Svatém Hostýnì, aby na svém
VII. snìmu zhodnotilo èinnost SOVF za uplynulé roèní období, projednalo návrhy zmìn
a doplòkù svých stanov. Delegáti zvolili na období 2003/2005 novou oddílovou radu v
èele s Bo�etìchem Kostelkou. V rámci snìmu vykonali ve ètvrtek veèer svìtelný prùvod
od baziliky
s m ì r e m
k památníku
obìtí III. pro-
tikomunistic-
kého odboje
a k pamìtní
desce druhé-
ho náèelníka
J u n á k a
RNDr. Ru-
dolfa Plajne-
ra. U obou
památn íkù
byly polo�e-
ny kytice kvì-
tù a pronese-
ny krátké pro-
jevy. Na zdej-
�ím lesním høbitùvku vzpomnìli v modlitbách památky olomouckého arcibiskupa ThDr.
Franti�ka Vaòáka.
Pøizvaný snìmovní host, JUDr. Jaroslav Pospí�il, spisovatel literatury faktu, zavzpomí-
nal ve svém vystoupení na �tátu� Plajnera a jeho vztahy ke �Svìtlanì� a dal�ím aktérùm
III. protikomunistického odboje na Podhostýnsku.
Za dlouholeté celo�ivotní zásluhy za prosazování demokracie a osvobozování na�í
republiky od fa�istického a bol�evického jaøma a za aktivní èinnost na poli
SOVF pøevzalo pøes dvacet bratøí skautská vyznamenání � medaile II. a III. stupnì �Køí�e
III. protikomunistického odboje�.
Ing. Mirko Janeèek z kanadského Ontaria reprodukoval ze zvukového záznamu projev
Velena Fanderlika z jeho exilového pùsobení ve �výcarsku a Kanadì. Podìlil se o své
pùlstoleté �ivotní zku�enosti Èechokanaïana z pohledu �éfredaktora a vydavatele
�Kanadských listù� a z jeho kontaktù s pøáteli ve své staré vlasti.
Na závìr snìmovního jednání pozvali Fanderlikovci také poutníky z Hole�ova a èleny
KPV � �mukly� k poslechu koncertu duchovní hudby v pøednesu Vy�kovského smí�ené-
ho sboru za øízení Filipa Macka. Pìvecké tìleso sklidilo dlouhotrvající aplaus publika ve
svatohostýnské bazilice.       n Franti�ek Cigánek
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Arcibiskup Otèená�ek na muklovské pouti

POLITIÈTÍ  VÌZNI  SE  SE�LI  NA  SVATÉM  HOSTÝNÌ

Zhruba ètyøi tisíce lidí se zú-
èastnily 6. záøí tradièní pouti
muklù na Svatém Hostýnì,
kteøí si zde pøipomnìli muèe-
ní a smrt svých pøátel v ko-
munistických �aláøích. Slav-
nostní m�i slou�il dlouholetý
vìzeò komunistického re�i-
mu arcibiskup Karel Otèená-
�ek z Hradce Králové.

Vzpomínka  na
muklovské  pouti
Èas � jako obvykle � neú-
prosnì plyne a na mnohé
skuteènosti se tak mù�e leh-
ce zapomenout. Nìkteré ne-
jsou ani pøíli� známé, a tak
chceme v roce jedenácté
muklovské pouti na Svatém
Hostýnì (v sobotu 6. záøí 2003) pøipomenout veøejnosti i muklùm, �e první (oficiální)
muklovská pou� se zde uskuteènila sice a� 4. záøí 1993 (tøi a pùl roku po pádu
komunistického re�imu), ale ji� dlouho pøedtím se mnozí muklové i se svými rodinami
scházeli na tomto poutním místì v�dy první nedìli v srpnu, tak�e ta leto�ní muklovská
pout� je vlastnì ji� ètyøicátá ètvrtá!
Jak a proè k muklovským poutím na Svatém Hostýnì do�lo
V kvìtnu 1960 se na základì urèitého zmírnìní totalitního re�imu (a mo�ná také kvùli
men�í potøebì otrokù pøi dobývání uranu) tehdej�í vláda rozhodla vyhlásit k 15. výroèí
ukonèení II. svìtové války pomìrnì rozsáhlou amnestii. Týkala se také politických
vìzòù, i kdy� ne v�ech. Nìkteøí byli propu�tìni a� v prùbìhu dal�ích pìti let. Krátce pøed
odchodem z komunistického koncentraèního tábora Bytíz (ve dnech 9. a� 12. kvìtna
1960) se malá skupinka muklù z Moravy (Stanislav Gajdo�ík, Leo �ídek, Ota Syka aj.)
domluvila, �e by se propu�tìní mukli mohli v�dy první nedìli v srpnu setkat na Svatém
Hostýnì. Pozvánky se tenkrát je�tì samozøejmì neposílaly. Hlavním dùvodem a náplní
tìchto setkání bylo podìkování za ochranu a ��astný návrat po tolika letech odlouèení
za møí�emi a ostnatými dráty komunistických vìznic a koncentrákù. Termín poutí se
zvolil zámìrnì na mìsíc srpen, kdy na Hostýnì probìhla ve dnech 22. a 23. srpna 1948
nejvìt�í orelská pout� za úèasti sta tisíc orelských poutníkù. Vzápìtí do�lo tenkrát
k rozsáhlému zatýkání desítek èinovníkù a èlenù Orla, jejich odsouzení a odsunu do
trestaneckých zaøízení. V jednom z orelských procesù byl odsouzen také ThDr. Antonín
Huvar, pozdìj�í kazatel na muklovských poutích v devadesátých letech.
K historii muklovských poutí poznamenává Stanislav Gajdo�ík:
První pout� se uskuteènila v nedìli 7. srpna 1960. Bylo to celkem nenápadné setkání
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Muklovská pou� 7. srpna 1960

v davu ostatních poutníkù. Dochovala se dobová fotografie, na ní� jsou pod schodi�tìm
pøed bazilikou vyobrazeni snoubenci Anna Kubièíková a Stanislav Gajdo�ík, k jejich�
sòatku po desetiletém vìrném èekání do�lo 13. srpna tého� roku, paní Záleská
(man�elka Petra Záleského, který byl propu�tìn a� o rok pozdìji), Leo �ídek a Ota Syka.
Pøijeli Franti�ek Geryk a Jan Macíèek z Moøkova, Václav �imíèek s man�elkou z Ostravy,
Václav Hanzelka z Lubiny, Jan Vlach z Køetína, Jan Krumbholc z Olomouce a snad i
dal�í. Pozdìji po propu�tìní pøibyli �strýc� Jaromír Hutaø, Petr Záleský aj. Zvali jsme
osobnì své známé a poèet úèastníkù se rozrùstal. V roce 1990 jsme u� mohli rozesílat
pozvánky s výzvou, aby ka�dý z nás pøi�el s kopretinou. Tu jsme pak pøi pøivítání v
chrámì pozvedli, a tak zde bylo jako na louce pod Hostýnem. Mohli jsme být koneènì
poprvé svobodnì na hostýnské pouti. Hlavním cílem ka�doroèní pouti bylo podìkovat
Bohu a Ochránkyni Moravy za nezmìrnou dlouhodobou ochranu. Nám staèilo se uvidìt
a prohodit pár pøátelských slov...
Ano, staèilo se uvidìt, podìko-
vat, potì�it se a posílit svou jed-
notu, kterou potøebujeme stále
více. A také vzpomenout s vdìè-
ností tìch, kteøí u� ode�li na
svou vìènou pou�.
Je�tì pár drobností z posled-
ních let
V prvních letech ji� oficiálních
poutí slou�ilo m�i svatou kolem
padesátky knì�í � muklù. Mezi
nimi také arcibiskup Jan Graub-
ner a arcibiskup � mukl Karel
Otèená�ek. Dnes jich slou�í u�
podstatnì ménì. Zemøelo opìt
mnoho dal�ích muklù a stále
nás ubývá. Poutí se zúèastnilo a
úèastní øada politických pøed-
stavitelù a osobností, napø. Marek Benda, Jan Ruml, Vilém Holáò (pravidelnì), Milan
Uhde, Cyril Svoboda a místní úøední funkcionáøi a èinitelé z Bystøice pod Hostýnem a
okolí. Pøijí�dìjí rovnì� mukli ze Slovenska, Vídnì, �výcarska a z jiných míst. Po
církevním obøadu bývá tradièní setkání muklù s politickými pøedstaviteli v sále poutního
domu è. 1. Besedu moderuje dosavadní pøedseda Konfederace politických vìzòù JUDr.
Stanislav Drobný, pravidelným poutavým �pou�ovým� øeèníkem je Dr. Naïa Kavalírová.
Za v�e tedy patøí podìkování tìm, kteøí muklovské poutì umo�òují, organizují a
nav�tìvují. To znamená duchovní správì na Svatém Hostýnì, ústøedí KPV, obìtavé
poboèce KPV v Bystøici pod Hostýnem a v�em úèastníkùm poutí. A pøedev�ím Bohu a
Pannì Marii Svatohostýnské. n Leo �ídek

Ostrava�Svinov



14 LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ  3�2003

JAK  DÁLE  PØI  ZVELEBOVÁNÍ  SVATÉHO  HOSTÝNA

Srovnáváme-li známá poutní místa v na�í vlasti se Svatým Hostýnem, musíme uznat, �e
pokud se jedná o umìleckou hodnotu a mno�ství starobylých památek, není na tom
Svatý Hostýn pøíli� dobøe. Mno�ství pøicházejících poutníkù a turistù ale svìdèí o tom,
�e toto vysoko polo�ené významné mariánské poutní místo láká k náv�tìvì svou
duchovní dimenzí a pøíjemným prostøedím, které oslovuje i nevìøící obèany. Svatý
Hostýn tato poutní místa pøevy�uje i poètem akcí v prùbìhu celého roku. Jsou to èasto
i nároèné nìkolikadenní akce se zahranièní úèastí. Porovnejme poutní kalendáøe,
pøehledy duchovních akcí, porovnejme kroniky událostí. To, co se dìje zde, nemá u nás
obdoby. Svatý Hostýn je významné støedoevropské poutní místo!
Jednání výboru Matice svatohostýnské, která se konají jednou za mìsíc, se zabývají
hlavnì operativními zále�itostmi. Zasahuje se tam, kde je toho nejvíce potøeba. Na
koncepci a na úvahy o tom, co bude na Svatém Hostýnì za tøi a více let, nìjak nezbývá
èas. Je tomu tak i proto, �e volební období výboru je tøíleté a tyto dlouhodobé zále�itosti
se mohou zdát nìkomu zbyteèné. Poslední, ale stále platný územní dokument z roku
1995, schválený zastupitelstvem obce Chvalèova, je u� dnes zastaralý a poplatný dobì
svého vzniku.
Je proto nutné se zamý�let nad tím, co bude na�e poutní místo v budoucnu potøebovat
a jak bude vypadat. Chceme vycházet z toho, co zamý�leli na�i pøedkové. Nìkteré
dlouhodobé koncepce musíme korigovat, ale v�dy v souladu s hlavním posláním na�e-
ho �ivého mariánského poutního místa. Budeme-li chtít obdr�et i nìjakou finanèní dotaci
nebo grant, tak musíme (spoleènì s obecní samosprávou) mít takový dokument pøipra-
vený a schválený.
Výèet toho, co se v minulosti podaøilo na Svatém Hostýnì realizovat a co se pøipravuje,
je zøejmý z jiných èlánkù Listù svatohostýnských, a ka�dý se o tom mù�e pøesvìdèit
pøímo na místì. Èlánek se pokou�í nastínit, jak ve zvelebování Svatého Hostýna
pokraèovat bez ohledu na to, jestli investorem bude obec, kraj, stát, duchovní správa
nebo Matice svatohostýnská.
Pùdorys nemovitých objektù na Svatém Hostýnì, kterému vévodí poutní bazilika
Nanebevzetí Panny Marie obklopená ambity, se ani v budoucnu pøíli� mìnit nebude.
Spornými objekty jsou zchátralé prodejní stánky podél pøístupového schodi�tì k bazilice.
Dále je nutno koncepènì øe�it rekonstrukci dal�ích poutních domù a pøilehlých objektù,
je� u� nejsou vyu�ívány k tomu, k èemu byly kolaudovány. Územní plán taky øe�í jinak
pøístup automobilù a pì�ích do poutního areálu. Dùslednìj�í je i rozdìlení na duchovní
a svìtskou èást areálu. Úvahy o tom, co kde a kdy bude, je nutno øe�it na základì
dlouhodobého plánu a se zaji�tìným financováním.
Nepochybnì zde budou patøit investice do poutního domu è.2 a Jurkovièova sálu, do
stavu prvního patra v poutním domì è.3, do bezbariérových pøístupù (zejména v poutním
domì è.3), do náhrady hygienicky a vzhledovì nevyhovujících stánkù, do stavu zelenì
a stromù na vrcholu Hostýna, do opravy Köhlerových mozaik v rámci Jurkovièovy køí�ové
cesty, do výstavby nového podia � oltáøe v nejni��í èásti louky se souèasným zru�ením
oltáøního provizoria, do mo�nosti a zpùsobu vyu�ití budovy staré koksové kotelny,
vybudování meditaèní zahrady atd. U v�ech tìchto nároèných akcí je tøeba stanovit
priority, co døíve a co mù�e poèkat.
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Krátkodobìj�í horizont budou mít napøíklad tyto úvahy:
� vybavení areálu koutkem pro dìti s pískovi�tìm, prùlezkou, houpaèkami a skluzavkou
� dodání a provozování malého lanového mobilního ly�aøského vleku pro malé dìti
� zlep�ení stravování na Svatém Hostýnì zejména v pozdních odpoledních hodinách
� poskytování recepèních slu�eb spojených s ubytováním v dùstojnìj�ích prostorách
� pøíprava muzea a archivu Svatého Hostýna
� poøádání koncertù duchovní hudby, pøehlídky køes�anského amatérského divadla
Obracíme se tímto èlánkem na na�e ètenáøe, na èleny Matice svatohostýnské a na
�irokou veøejnost a oèekáváme vyjádøení nebo podnìtné návrhy k tomu, jak si pøedsta-
vujeme budoucnost Svatého Hostýna. Mohou to být i drobné, finanènì nenároèné návrhy
na vylep�ení a doplnìní toho, co je zde doposud. U nároènìj�ích akcí by nemìla být
opomíjena otázka financování tìchto dostaveb, oprav a vylep�ování prostøedí na
Svatém Hostýnì v souladu s jeho posláním jako významného mariánského poutního
místa.          n Ivo Buráò

Tøetí pou� pí�ících køes�anù
Této pouti pøedcházelo pozvání na spoleèné setkání �Vnímání� poezie, �ivé buòky
v Charitì ve Zlínì, kde jsem se koneènì po deseti letech písemných kontaktù osobnì
poznal s organizátorem tìchto poutí panem Karlem Vyslou�ilem ze Vsetína. Tak jako
pou� v minulém roce � podobnì probìhla i leto�ní � cestou utrpení a oddanosti.
V minulém roce to bylo náhlé tì�ké onemocnìní bratra Vyslou�ila, letos zase jeho
zástupce, Josef Pala, tìsnì pøed poutí utrpìl úraz a nemohl proto na Svatý Hostýn pøijet.
Bratr Vyslou�il, i kdy� s hùlkou, se stateènì sna�il organizaènì pou� zvládnout. Jeho
nejvìt�í oporou mu byl P. Jan Chromeèek, který nám v kázání pøi bohoslu�bì ukázal
cestu, po které �el Pán Je�í�, abychom �li za ním.
Po m�i svaté jsme se setkali v poutním domì. Poutníci velmi kladnì hodnotili vydávání
nejmen�ího èasopisu svìta Pasínku, který vydává bratr Vyslou�il.     n n n n n Stanislav Vrba

Zlín
Dostali jsme do redakce také dva dopisy básní. V prvním vzpomíná pan Jiøí Zaorálek
z Bor�ic na silvestrovské pouti na Svatém Hostýnì, mj. pí�e: Putovali jsme s man�elkou
ze Silvestra na Nový rok na Svatý Hostýn, plných �est hodin jsme strávili ve studeném
kostele a nic se nám nestalo, nedostali jsme ani chøipku�Dále ve ver�ím oslavuje Pannu
Marii:
K tobì jsme jezdili dobách nesvobody, nìkolikrát také �li pì�ky a vy�lapali schody,
ty jsi nás v�dy mile pøijala a nebeský mír jsi nám do na�ich du�í dávala�
Pan Ladislav Zapletal z Ol�an u Prostìjova ve svém dopisu plném básní mj. také pí�e:
Nechal jsem v�em èlenùm Matice svatohostýnské zahrát pro radost a potì�ení v Èeském
rozhlasu Olomouc, výboru Matice svatohostýnské jsem zase nechal zahrát v brnìnském
rozhlasovém studiu píseò �Morava krásná zem�.
Dìkujeme. (jpa)

Z  VA�ICH  DOPISÙ
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STRUÈNÌ  Z  JEDNÁNÍ  VÝBORU  MSH

20. èervna
� spoleèné jednání výboru MSH se stánkaøi
� øe�ení problematiky umístìní nových stánkù � výbìr místa
� kanalizace (vedení páteøního rozvodu s odboèkou k novým stánkùm)
� nutnost øe�ení úprav v pronajatých restauracích dle norem EU
� hospodaøení MSH a pøipomínky èlenù výboru

25. èervence
� projednání stanoviska výboru k územnímu plánu pro OÚ Chvalèov
� poji�tìní vìtrné elektrárny
� projednání zveøejnìní neplatièù nájmù v Listech svatohostýnských, soudní øe�ení
� hospodaøení MSH a finanèní situace, pøednostní øe�ení splátky pùjèek
� èlenská základna, pøíprava setkání dùvìrníkù

6. záøí
� projednání povolení vstupu na komunikaci MSH pro MìÚ v Bystøici pod Hostýnem

provádìjícímu v této lokalitì novou kanalizaci
� odprodej této komunikace (ulice Za Drahou) mìstu Bystøici pod Hostýnem
� hospodaøení MSH a finanèní situace, pøednostní øe�ení splátky pùjèek
� schválení výbìrového øízení pro tisk Listù svatohostýnských
� zhodnocení výstavy dìtských prací
� otázka zøízení muzea na Svatém Hostýnì
� otázka stánkù bez uvedení vlastníka na KÚ  n Antonín Mu�ný

jednatel MSH

ZEMØELÍ  ÈLENOVÉ  MATICE  SVATOHOSTÝNSKÉ

Ve vìku 67 let zemøela 3. ledna Marie Zacharová ze Vnorov.
Ve vìku 77 let zemøel 17. bøezna Franti�ek Otruba ze Vnorov, byl pohøben 21. bøezna

na místním høbitovì.
Ve vìku 75 let zemøela 24. bøezna Stanislava Válková ze �elechovic, byla pohøbena

28. bøezna na místním høbitovì.
Ve vìku 88 let zemøel 31. bøezna Josef Filip z Lubiny, byl pohøben 5. dubna na místním

høbitovì.
Ve vìku 91 let zemøel 7. dubna Alois Èernoch z Veøovic, byl pohøben 11. dubna na

místním høbitovì.
Ve vìku 74 let zemøela 20. dubna Marie Procházková z Jaro�ova.
Ve vìku 79 let zemøela 11. kvìtna Libu�e Nìmcová ze Zubøí, byla pohøbena 16. kvìtna

na místním høbitovì.
Ve vìku 80 let zemøela 24. kvìtna Kristina Grygarová z Tì�kovic, byla pohøbena

30. kvìtna na místním høbitovì.
Ve vìku 76 let zemøela 10. èervence Marie Bátrlová z Hole�ova, byla pohøbena

17. èervence na místním høbitovì.
Ve vìku 87 let zemøela 12. èervence Franti�ka Navrátilová z Vøesovic, byla pohøbena

19. èervence na místním høbitovì.
Ve vìku 81 let zemøela 31. èervence Hedvika Kuncová, pohøbena byla 8. srpna na

høbitovì ve Zdounkách.
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Èerven 2003
1. 6. � Osmá pout� Radia Proglas
2. 6. � Poutníci z Lideèka � Charita Starý
Hrozenkov � autobus poutníkù z Kromìøí-
�e-Hradiska s P. Øíhou
3. 6. � Poutníci ze Strá�nice a Petrova
4. 6. � Poutníci z Ostro�ské Lhoty
5. 6. � Pìt autobusù poutníkù z Vy�kova,
Dìdic, Rychtáøova, Studnice a Krásenska
s P. Antonínem �tefkem
6. 6. � P. Piotr Wardecki s poutníky z Vala�-
ského Meziøíèí
7. 6. � Salesiánská pou�
8. 6. � První pou� podnikatelù � m�i svatou
celebroval P. Vojtìch �íma z Olomouce
9. 6. � Pou� studentù Biskupského gymná-
zia z Ostravy s P. Pavlem Kuchaøem
10. 6. � P. Ulman s poutníky z Bocho-
øe � P. Pavel Haluza s poutníky z Kobylí,
Boøetic a z Vrbice
11. 6. � P. Bedøich Provazník s poutníky z
Ostrovaèic, Øíèan, Veverských Knínic a
Doma�ova u Brna � P. Jan �aluda s pout-
níky z Hroznové Lhoty � P. Franti�ek Král s
poutníky z Uherského Brodu
11. �12. 6. � Setkání øeditelù farních a ob-
lastních charit olomoucké arcidiecéze
12. 6. � 30 dìtí s P. Stonem z Luhaèovic �
pou� Charity Otrokovice � dva autobusy
poutníkù ze Spytihnìvy a Napajedel
14. 6. � Dìti s rodièi z farnosti Bolatice
15. 6. � Poutníci ze Slavièína a Slu�ovic
16. 6. � 100 dìtí z Ivanovic na Hané s
katechetkou Mgr. Janou Zehnalovou a P.
Miroslavem Høibem � poutníci z Bohdalic,
Rousínova, Vele�ovic, Hrabovan � dìti z
Mutìnic po prvním svatém pøijímání a P.

Èekalem
17. 6. � Poutníci z Církevní základní �koly
sester vor�ilek z Olomouce � poutníci ze
Vsetína � poutníci z Popovic-Podolí
18. 6. � Tøi autobusy poutníkù z Bor�ic u
Buchlovic, Tuèap a Bøestku � poutníci z
Kromìøí�e
21. 6. � Eucharistický prùvod z Bystøice pod
Hostýnem � pou� farnosti Oravská Lesná
ze Slovenska � poutníci z Klenovic, Pivína
a Hru�ek s P. Markem Výletou
22. 6. � Tøi autobusy poutníkù z Kelèe a
Louèky u Vala�ského Meziøíèí s P. War-
deckim
23. 6. � Poutníci z Uherského Ostrohu
24. 6. � Tøi  autobusy poutníkù z Dolního a
Horního Nìmèí � pou� knì�í olomoucké ar-
cidiecéze
25. 6. � Poutníci z Domova dùchodcù z
Kostelce na Hané � P. Miroslav Suchomel
s farníky ze Starého Mìsta
26. 6. � Poutníci z Nedakonic � pou� Chari-
ty Pøerov
27.�29. 6. � Exercicie katechetù
28. 6. � Farní pou� z Rokytnice, Brodku u
Pøerova, Cítova a Majetína � farníci z Bøe-
zolup, Zlámance a Svárova � poutníci z
farnosti Blazice � autobus poutníkù z Ko-
kor � poutníci z Tovaèova � poutníci z Led-
nice na Moravì
29. 6. � Dva autobusy poutníkù z Pitína,
Hostìtína a Rackové

Èervenec 2003
1. 7. � Pou� z Nového Hrozenkova, Karo-
linky a Karlovic � pou� z Charvát � poutníci
z Dubòan � poutníci z Hu�tìnovic a Su�ice
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2. 7. � Farní pou� z Ostravy-Staré Bì-
lé � poutníci ze Zahna�ovic � autobus pout-
níkù ze Skotska
3. 7. � Poutníci z farnosti Ostrava-Zábøeh
5. 7. � Poutnízi z Vracova
8. 7. � Poutní zájezd  z Neda�ova
9. 7. � Poutníci z Kunovic
10. 7. � Poutníci z Metylovic
11.�13. 7. � Exercicie pro posluchaèe ka-
techetického kurzu
12. 7. � P. Jaroslav Vracovský ze Zlína s
mladými cyklisty po týdnu putování � dva
autobusy poutníkù z Machové a Mysloèo-
vic � poutníci ze Staré Vsi a Pøestavlk � pout-
níci z Vracov, Uherského Ostrohu a Hodo-
nína � poutníci z Lipovce u Blanska � pì�í
pou� obce Slavkov
13. 7. � Poutníci ze �anova a Zdounek
� poutníci z Tì�etic, Drahanovic a Slati-
nic � poutníci z Hnìvotína
15. 7. � Pou� z Mrlínku
16. 7. � Poutníci z Francovy Lhoty a Vala�-
ské Senice
17. 7. � Poutníci ze Skalièky a Opatovic
� poutníci z Rychaltic a Hukvald
18.�19. 7. � Pì�í pou� z Trnavy u Zlína
19. 7. � Poutníci z farnosti Ti�tín � poutníci
ze Støílek, Cetechovic � poutníci z Èejko-
vic, ze Starého a Nového Poddvoro-
va � pou� mladých ze Zlína s P. Jarosla-
vem Vracovským � poutníci z Trnavy, V�e-
miny a De�né � poutníkù z Malenovic u
Zlína � P. Bohumír Vitásek s poutníky z
Olomouce � P. Franti�ek Pìnèík s poutní-
ky z Doloplaz � poutníci z Vlko�e a Skoro-
nic u Kyjova � poutníci z Uherského Hra-
di�tì-Maøatic a z Jaro�ova � poutníci z Hrad-
ce nad Moravicí
20. 7. � Poutníci z Horního �tìpáno-
va � poutníci z Morkovic, Poèenic, Tetìtic,
Døínova, Vì�ek, Vlèích Dolù a Kromìøí�e
22. 7. � Pou� z Kostelce u Hole�ova
24. 7. � Poutníci z Vlènova
25. 7. � Poutníci z Nivnice a Korytné
26. 7. � Poutníci z Hájova a Vacenovic

� poutníci ze Sazovic � poutní zájezd z Újez-
du u Brna � �est autobusù poutníkù z Dol-
ních Bojanovic
30. 7. � 14. 8. � Setkání mladých evrop-
ských jezuitù
31. 7. � Poutníci z Ujezdce-Tì�ova

Srpen 2003
1. 8. � Poutníci z Vidèe � poutníci ze �lutav
2. 8. � Poutníci z Tlumaèova a Mysloèovic
7. 8. � Poutníci z Doma�elic a P. Juro�kou
9. 8. � Poutníci z Velké Polomi � poutníci z
Vrahovic, Dr�ovic a Prostìjova � poutníkù
z Troubska � poutníci z Domanína a Tì-
mic � poutníci z Pozdìchova, Bratøejova a
Vala�ské Polanky � poutníci z Brodku u
Pøerova � poutníci z Tvaro�né Lho-
ty � poutníci z Hladkých �ivotic, Pustìjova
a Kujav � poutníci z Èeského Tì�ína
12. 8. � Poutníci z Neda�ova
13. 8. � Poutníci z Hodslavic
14. 8. � Poutníci ze �ïárné a okolí
15. 8. � Farníci z Chropynì
16. 8. � Poutníci z Olomouce-Nových Sadù
17. 8. � Hlavní pou� � m�i svatou celebro-
val arcibiskup Jan Graubner � P. Jelínek a
farníci ze V�echovic � poutníci ze Sidonie a
Horního Srní � farnost Vranov u Brna
22. 8. � Farníci z Kudlovic
23. 8. � P. Josef �edivý s farníky z Vìteøo-
va a �eletic � poutníci z farnosti Sobìchle-
by � ministranti z Luhaèovic a Pozlovic
27. 8. � Klub dùchodcù z Kozlovic
28. 8. � Pì�í pou� z Rajnochovic � farníci z
Hulína, Pravèic a Záhlinic � poutníci ze V�e-
miny a Liptálu � poutníci ze Zubøí
29. 8. � Poutníci z Lu�ice
30. 8. � poutníci z Unièova � farní pou� ze
�típy a Hvozdné

Záøí 2003
5. 9. � Zasedala redakèní rada Listù svato-
hostýnských
7. 9. � Poutníci z Rohatce a Vlènova
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BUDE  VÁS  ZAJÍMAT

� Pan Miloslav Zíma, který vykonává na Svatém Hostýnì náhradní vojenskou slu�bu,
dostal povìøení od olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, �e mù�e vypomá-
hat pøi podávání svatého pøijímání v bazilice.

� 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.

� 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.

� Vánoèní bohoslu�by
M�e svaté na Svatém Hostýnì na �tìdrý den: 7.00, 9.15, 11.00 a také v 15.30 hod.
V NOCI M�E SVATÁ NENÍ!
Se starým obèanským rokem se na Svatém Hostýnì rozlouèíme ve støedu 31. prosince.
M�e svaté: 7.00, 9.15, 11.00 a ve 24.00 hod. Pøed pùlnoèní m�í svatou ve 22.30 hod. je
sv. rù�enec, adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. po�ehnání.
V zimním období (od 20. øíjna) jsou slou�eny m�e svaté na Svatém Hostýnì:
v�ední dny 7.00 9.15
nedìle 7.00 9.15 11.00
Ka�dou nedìli ve 13.00 hod. je svátostné po�ehnání

� Placené parkování na Svatém Hostýnì
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.

� Autor snímkù v dne�ním èísle Listù svatohostýnských � Ivo Buráò.



Snímek Ivo Buráò
Sarkandrova kaple na Svatém Hostýnì


