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Neztrácej nadìji
Pavel Hejcman

Výkøiky svìta, nenávist a zloba, láska obrácená v zá��
a topící se ve studeném bahnì � to v�echno zùstalo tam dole.

Tady zní ticho závìjí.
Sníh u� roz�al ledovým tøpytem vrcholy hor a lesù.

I kupoli chrámu zvuèící zmrzlými tóny varhan.
Tady jsou VÁNOCE.
Ano, jsou zase tady, snad jsi nezapomnìl?
Matka s dítìtem v náruèí záøí nad Moravou.
Ne ta opu�tìná s hroby ve svém klínì,
ne ta zrazená svým Josefem objímajícím jiného Josefa,
ne ta hýøící a na odiv vystavující svoji hanbu pod tøe�tícími lampiony svìta.
Tady jsou VÁNOCE.
Ty pravé, ty skuteèné Vánoce Tvého nitra. Pro�lap se
závìjí po zamrzlých schodech a neztrácej nadìji. Tady je najde�,

ony jsou pøece stále v Tobì. Jen odhoï duchnu tì�kých let,
které vleèe� s sebou, let plných zklamání, opu�tìnosti a beznadìje
i uprchlého �ivota, který odlétá jako pták a stále zraòuje.

Zastav se, u� Tì tí�í dech nebo je to svìdomí?
Nebo tíha svìta? Tak zavøi oèi. Sly�í� ten mráz � dole jen tichá
svìtla lidských obydlí � nad hlavou praskání snìhem pøetí�ených vìtví.

Neboj se, jen jdi. MATKA Tì k sobì pøivine, ta Tvá,
na kterou stále zapomíná� nebo jsi u� dávno zapomnìl?

Neboj se, jsi pøece její dítì, stejné jako to, na jeho� zrození èekáme.
Dítì èlovìka.
SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A NA ZEMI POKOJ LIDEM DOBRÉ VÙLE
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EDITORIAL

Milí ètenáøi Listù svatohostýnských, ctitelé Panny Marie,
velmi rychle nám ubìhl rok 2003 a jsou zde opìt Vánoce a s nimi zaèátek nového roku.
Konèíme sedmý roèník na�eho hostýnského èasopisu. Dne�ní èíslo je pestøej�í, po jeho
zbì�ném prolistování zjistíte, �e je celé barevné (nikoli jen obvyklé ètyøi stránky). Pøe�li
jsme do nové tiskárny, která je levnìj�í, i kdy� bude èasopis celobarevný. Urèitì se Vám
budou Listy svatohostýnské více líbit.
V dne�ním èísle také konèíme na�i soutì� pro dìti. Na poslední stranì je kopie
videokazety o na�em poutním místì, souèástí èísla je také ji� tradièní Hostýnský
kalendáø s pøehledem poutí na rok 2004, který vydáváme ji� popáté, dnes � na èetná
Va�e pøání - ve zmen�ené podobì.
Dìkuji Vám v�em za v�echny  pøíspìvky,  pøipomínky, návrhy ke zlep�ení, dìkuji za Va�e
dopisy, dìkuji i za obèasný kritický hlas. V�e konzultujeme na pravidelných redakèních
radách, které konáme ètyøikrát v roce, v�dy po vydání nového èísla. Vìøíme, �e právì
zpìtná vazba od Vás pøispívá ke zkvalitnìní na�eho spoleèného èasopisu.

n Josef Pala, �éfredaktor

RADOSTNÉ PRO�ITÍ SVÁTKÙ

NAROZENÍ JE�Í�E KRISTA

A BO�Í PO�EHNÁNÍ

V NOVÉM ROCE 2004

pøejí

duchovní správa
na Svatém Hostýnì

výbor Matice svatohostýnské

redakèní rada
Listù svatohostýnských
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Vá�ení pøátelé, èlenové výboru,

i kdy� jsem se letos nedostal ani na
valnou hromadu, ani na pou� Matice
svatohostýnské, pøece jsem byl na
Svatém Hostýnì mnohokrát a taky
jsem na nìj èasto myslel.
Rád bych vám pøedlo�il svùj návrh
rozvoje poutního místa. Nejde o velko-
lepý program, ale myslím, �e jde dùle-
�itý bod programu.
Poutníci, kteøí pro�ijí v bazilice m�i
svatou, nemají v sobotu a nedìli kde
pokraèovat v tiché modlitbì, proto�e
v kostele jsou dal�í bohoslu�by. Je
dobøe, �e máme køí�ovou cestu, která
táhne mnohé poutníky, ale vidím pro-
stor pro dal�í nabídku.
Máme hezky opravnou kapli v ambitu.
Myslím, �e v soboty a nedìle v poutní
sezonì by tam mohla být po celý den
(dle pøíjezdu a odjezdu autobusù) vy-
stavena Nejsvìtìj�í svátost. Èlenové

Matice svatohostýnské by mohli zaji��ovat adoraci podle rozpisu slu�eb, aby tam stále
nìkdo adoroval, aspoò jeden. Jistì by se tam pak zastavovali k modlitbì dal�í lidé. Tak
to mù�eme vidìt ve Fatimì (a je tam plno adorátorù po celý den i celou noc). V Øímì,
kdy� jsem byl na posledním zasedání biskupù a kardinálù, vedle zasedací místnosti byla
malá kaple s vystavenou Nejsvìtìj�í svátostí a kleèela tam jedna sestra. O pøestávkách
byla kaple plná. Mluvil jsem o tom u� s P. Chromeèkem. Byl pro.
Mohl by výbor pøes dùvìrníky takový rozpis zaøídit? Mohlo by se o tom napsat do Listù
svatohostýnských. Matice svatohostýnská by tak rozvíjela i dal�í oblast své èinnosti.
Vedle finanèních pøíspìvkù a brigád pro poutní místo by se tak rozvíjel duchovní rozmìr
a spoleèenství modlitby i posvátná slu�ba ostatním poutníkùm. Výhledovì by se pak
mohlo myslet na to, �e ve spolupráci s duchovní správou by nìkteøí èlenové Matice
svatohostýnské mohli být pøipraveni pro organizaèní slu�by a ministrování.
Zva�te, prosím, mùj návrh. Tì�ím se, �e se stane skuteèností a ponese bohaté plody.
Zároveò na základì �ádosti Matice svatohostýnské ze dne 8. záøí 2003 udìluji souhlas
k vybudování ly�aøského vleku pro dìti na pozemku Arcibiskupství olomouckého na
louce pod høbitovem na Svatém Hostýnì. Tuto slu�bu vidím jako vhodnou pro rodiny
s dìtmi, které na Svatém Hostýnì pro�ijí zimní rekreaci a souèasnì duchovní zotavení.
S pøáním v�eho dobra od Pána srdeènì zdraví a �ehná

n arcibiskup Jan Graubner
protektor Matice svatohostýnské

DOPIS OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
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Pojïme spolu do Betléma
Betlém je zemìpisné místo, které nav�tìvují turisté a poutníci nejen o Vánocích, ale po
celý rok. Je to v�ak nìco víc ne� místo. Je to zjevení Bo�í lásky. Betlém má svùj duchovní
rozmìr. Betlém, to je pøedev�ím Je�í�, Maria a Josef. Duchovní rozmìr, chcete�li
tajemství Betléma, nacházíme v�ude tam, kde nacházíme lásku k tìmto svatým oso-
bám.
Asi tøi roky pøed svým vstupem do nebe rozhodl se sv. Franti�ek, �e oslaví Vánoce
zvlá�tním zpùsobem. Pobýval tehdy v klá�teøe u mìsteèka Greccio a po�ádal svého
pøíznivce Jana Velitu, aby opatøil do skalní poustevny v lese jeslièky se senem. Také tam
pøivedli oslíka a volka. Ve svaté noci polo�ili do jeslí i dì�átko, lidé pøicházeli s roz�atými
pochodnìmi a svícemi z celého okolí. Svatý Franti�ek odìný jako jáhen zazpíval dojatým
hlasem o narození Pánì a pak kázal o malém, chudém králi, Bo�ím Synáèkovi, který se
pro nás stal chudým, aby nás uèinil bohatými.
Potøebujeme i my dnes stavìt betlémy ? Betlémy s postavami v �ivotní velikosti, jako
tøeba betlém na Svatopetrském námìstí ve Vatikánu?
Sv. Terezie z Avily se jednou v zanícení pro chudobu rozhodla, �e v celách chudých
øeholnic nebudou obrazy ani køí�e � leda malé køí�ky bez tìla Kristova. V modlitbì byla
od Pána Je�í�e pouèena a pokárána: ta my�lenka pochází od zlého ducha. To on tak
ohlupuje nerozumné lidi. Vy potøebujete vidìt! Jde v�ak o to, co vidìt a jak se dívat! Dívat

se oèima a zároveò duchem rozu-
mu a pøedev�ím srdcem.
Kdo z nás by nevìdìl, co je to
roztr�itost v modlitbì? Je zavinìna
i nedostatkem ohnivé lásky v srdci,
i tím, �e si neuvìdomujeme, jak
dùle�itá je v modlitbì obrazivost �
fantazie. Na�e fantazie stále jako-
by tìká a hledá nové poznatky nebo
zá�itky. Kdy� nemù�eme pøedmìt
nebo osobu vidìt tìlesnýma oèi-
ma, hned nastoupí obrazivost, kte-
rá doká�e vidìt osoby, nebo dìje
právì v na�í pøedstavivosti. Na�e

mysl potom je�tì navíc osoby nebo dìje idealizuje, nebo si je pøedstavuje hor�í, ne� jsou.
Betlémy, zrovna tak jako obrazy køí�ové cesty, jsou jakoby uèebnicí a návodem, jak si
máme v modlitbì pomáhat obrazivostí: vytvoøit, vymalovat si svou fantazií obraz osob
nebo událostí, které jsou pøedmìtem na�í modlitby. Tak pøechází na�e modlitba
v rozjímání.
Sv. Ignác v exerciciích pøímo nabádá k správnému vyu�ití smyslových schopností:
�Místo tìkání mysli si pøedstav osoby, prostor a místo událostí, o nì� se jedná. Potom
u� mù�e� rozjímat: vidìt osoby, sly�et co a o èem mluví, pozorovat, jak jednají, a brát
si z toho v�eho duchovní u�itek.�
Pojïme tedy do Betléma, abychom vidìli a sly�eli, a s pastýøi se klanìli Kristu Pánu.

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

DUCHOVNÍ SLOVO
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Takový je název padesátiminutového filmu, který natoèi-
lo bìhem leto�ního roku na nejnav�tìvovanìj�ím pout-
ním místì v Èeské republice ostravské studio Telepace.
Slavnostní premiéra nového filmu se uskuteènila na Sva-
tém Hostýnì 14. listopadu.
Film má nejen duchovní, ale i svìtskou dimenzi. Na zaèátku
struènì pøipomíná význam a historii oblíbeného moravského
poutního místa. Jeho hlavní náplní je v�ak pøiblí�ení souèas-
ného �ivota s barvitou charakteristikou zdej�ích poutí.
První poutí je u� tradièní �silvestrovská�, která zachycuje
novoroèní pùlnoèní m�i svatou, kterou zde slou�il olomoucký
arcibiskup Jan Graubner. Následuje jubilejní desátá hasièská
pou�, jí� se zúèastnilo okolo pìti tisíc hasièù. Z Prahy pøijel
také ministr zahranièí Cyril Svoboda. Po bohoslu�bì, kterou
vedl arcibiskup Graubner, následovala ukázka historické i souèasné hasièské techniky.
Následuje valná hromada Matice svatohostýnské z nedìle 4. kvìtna, kdy je na Svatém
Hostýnì oficiálnì zahájena poutní sezona. Letos ji zahajoval olomoucký generální vikáø
Milán Kouba. V polovinì èervna vidíme eucharistický prùvod vedený opatem strahov-
ským Michaelem Pojezdným z Prahy, který vede z farního kostela v Bystøici pod Hostý-
nem, a po �estikilometrové trase procesí konèí v hostýnské bazilice Nanebevzetí Panny
Marie. Postupnì pak vidíme v chronologickém sledu dìtskou pou� na konci �kolního
roku spojenou s hrami dìtí v pøekrásné krajinì hostýnských hor, pou� Radia Proglas,
hlavní pou�, orelskou pou� (tu nav�tívil mj. nový pøedseda KDU�ÈSL Miroslav Kalousek)
a opìt pou� dìtí na zaèátku nového �kolního roku, pou� muklù (vìzòù komunistického
re�imu) a tradièní du�ièkovou pou� se svìtleným prùvodem na místní lesní høbitov,
vedenou olomouckým svìtícím biskupem Josefem Hrdlièkou. Poslední poutí je mysli-
vecká svatohuberská pou�, kterou také konèí poutavý film o jednom roce na nejnav�tì-
vovanìj�ím poutním místì v ÈR.
A víte, kolik tìch poutníkù (i turistù) na Svatý Hostýn roènì pøiputuje? Místní
duchovní správce P. Jan Chromeèek to ví bezpeènì: 300 tisíc roènì.
Film �Rok na Svatém Hostýnì� je k dispozici na videokazetách a bude také na DVD
discích na pøedvánoèním trhu. Poèítá se také jeho s doslovnou anglickou verzí.
K doplnìní filmu pøipravuje redakèní rada Listù svatohostýnských vydání publikace o
Svatém Hostýnì, která by mìla vyjít v první polovinì pøí�tího roku.
K vìt�í popularizaci nejznámìj�ího moravského poutního místa jistì také pøispìje nová
po�tovní známka v hodnotì 14 Kè s námìtem Svatého Hostýna, kterou vydá Èeská
po�ta v emisi �Krásy na�í vlasti� v kvìtnu 2004. Na druhé známce této emise bude
známé poutní místo v Èechách � Svatá Hora u Pøíbrami. Zaøazení toho námìtu na
po�tovní známku se podaøilo po více jak roèním úsilí za velké podpory starosty mìsta
Bystøice pod Hostýnem Mgr. Zdeòka Pánka a samozøejmì za laskavého souhlasu
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Hostýn tak bude poprvé zobrazen jako
nejvý�e polo�ené poutní místo se svou bazilikou na po�tovní známce, která kdy u nás
byla vydána.        n Josef Pala

ROK NA SVATÉM HOSTÝNÌ
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PO STOPÁCH HISTORIE SVATÉHO HOSTÝNA
A MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ         �        29. pokraèování

Osud nejstar�ího
hostýnského obrazu
Náv�tìva poutních míst (na Moravì to byl
pøedev�ím Hostýn) patøila u� v dobách
dávno minulých k dùle�itým událostem
v �ivotì vìøícího lidu. Toto putování na
svatá místa, na nich� byla podle tradice
zvlá�tním � zázraèným zpùsobem projeve-
na milost Bo�í, Panny Marie nebo jiných
svatých, mají svou historii v uctívání svaté-
ho obrazu nebo sochy.
Tak tomu bylo i na Hostýnì. Lidové podání
spojuje vznik hostýnských poutí se vpá-
dem Tatarù, kteøí ve 13. století vtrhli do
Evropy, a v roce 1241 se jako zhoubná
povodeò prohnali i Moravou, zanechávají-
ce za sebou zpusto�ené a vydrancované
území. Lidé pøed nimi prchali do hustých a
nepøístupných lesù, aby zachránili sebe a
svùj nejskromnìj�í majetek. Takovým úto-
èi�tìm se stal pro tisíce obyvatel
z nejbli��ího okolí i Hostýn � se svými
pravìkými ochrannými valy.
Podle ústní tradice dolehl po nìkolika mì-
sících na bránící se lid nedostatek vody, a
proto se v nejvy��í tísni s dùvìrou obrátili o
pomoc k Matce Bo�í. Na její pøímluvu vy-
tryskl pod temenem hory pramen vody,
pøihnala se velká bouøe, která svými blesky
zapálila tábor tatarských okupantù, kteøí
poznali marnost svého úsilí, a odtáhli
k Olomouci, kde byl jejich vojevùdce zabit,
a Tataøi se pak v panice dali na útìk do
Uher. Tato mimoøádná událost záchrany
tisíce lidí byla tak dùle�itá, �e se stala
dùvodem k putování na hostýnskou horu,
a vznikla potøeba záchranu lidí pøipomínat
nejen pamìtníkùm, ale pøedev�ím jejich
potomkùm.
Na tuto památku byla vystavìna na Hostý-
nì malá jednoduchá kaplièka se zdìným
oltáøem a pravdìpodobnì s døevìnou so�-

kou Panny Marie. Pøedstavovala, podle
starých rytin a kopií obrázkù v modlitebních
kní�kách, Pannu Marii odìnou do �irokého
plá�tì, je� svýma rukama rozevírá, a pod
ním� hledají ochranu prosebníci v�ech sta-
vù. Osud døevìné so�ky, pozdìji obrazu
tzv. Panny Marie Ochranitelky, pøeèkal na
hostýnské pustinì rùzné vzpoury, zbojnic-
ké výpady i zmìny majitelù. Koncem 16. sto-
letí, kdy bystøické panství odkoupila zbo�-
ná rodina pánù z Víckova, byly i náv�tìvy
památné hory nejhojnìj�í, kaplièka se opra-
vovala a obraz Panny Marie Ochranitelky
se uctíval. Trvalo to a� do roku 1619.
Tehdy se v Bystøici usadil luterán Václav
Bítovský, který �drá�dìn mariánskými po-
bo�nostmi� rozkázal znièit kapli i po staletí
uctívaný obraz. Kdy� pak po Bílé hoøe
pøe�lo bystøické panství na Václava
z Lobkovic, �dojat tento katolický pán tako-
vou zpu�tìností památného místa uèinil
slib, �e stánek Bo�í co nejdøíve znovu
obnoví�. Svùj slib skuteènì splnil, z roku
1629 pochází nové vyobrazení památných
hostýnských událostí. Václav z Lobkovic
nenechal obnovit pùvodní námìt obrazu
Panny Marie Ochranitelky, ale pøál si, aby
nový námìt pøedstavoval co nejvìrnìji his-
torickou událost z této hory. Obraz malo-
vaný na lipovém døevì byl bez rámu, asi
jeden a pùl loktu vysoký a jeden loket
�iroký, pøedstavuje Matku Bo�í s Je�í�kem
metajícím blesky na tatarský tábor. Zaèát-
kem roku 1650 prodali Lobkovicové své
panství Janu hrabìti z Rottalu, který ji�
v roce 1655 opravil hostýnský kostelíèek a
o tøi roky pozdìji jej roz�íøil na 8 krát 6 m,
opatøil malou vì�ièkou se zvonkem a po-
staral se i o vnitøní vybavení. Sporná zùstá-
vá historie obrazu Panny Marie Vítìzné,
který poøídil Václav Lobkovic, a v roce 1655
jej nechala man�elka Jana Rottala, hra-
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bìnka �ternberková, buï pouze opravit
nebo pøemalovat u malíøe Friedricha Ei-
sensteina v Nìmecku. Ka�dopádnì
k pùvodnímu námìtu Panny Marie
s Je�í�kem metajícím blesky pøibyl plastic-
ký reliéf z tepaného støíbra, který znázor-
òuje zázraèné pobití Tatarù na hostýnské
hoøe. Pùvodní døevìný obraz má velikost
53 krát 30 cm, se støíbrným tepaným relié-
fem 108 krát 69 cm. Tento milostný obraz
byl v hostýnském kostelíèku uctíván a� do
doby výstavby nynìj�ího chrámu v letech
1721 a� 1747. Na tuto dobu byl pøenesen
do tzv. Rottalovské kaple (dne�ní Sarkan-
drovka) a pøi velké slavnosti svìcení (28. 7.
1748) s velkou úctou a slávou pøenesen do
nového chrámu na hlavní oltáø. Tady se
uctíval a� do osudného dne 14. 2. 1787,
kdy byl hostýnský chrám podle císaøského

naøízení zaøazen mezi �nepotøebné�, a pro-
to osvìcen, uzavøen a milostný obraz spolu
s ostatními cennostmi nalo�en na �ebøiòák
ta�ený voly a postupnì odvezen do skla-
di�tì bystøického zámku. A� na �ádost
bystøického faráøe, podporovanou i hole-
�ovským dìkanem Tadeá�em Trautmann-
dorfem, pøi�lo naøízení z olomoucké kon-
zistoøe, �e hostýnský obraz se smí pøemís-
tit do bystøického kostela. Josef Hrdina ve
svých Dìjùvkách z roku 1834 vzpomíná
po�ár v Bystøici, který 2. 6. 1789 zpusto�il
kostel i faru, ale odvá�ní Bystøièané
z hoøícího kostela vynesli monstranci i ob-
raz, a tak je uchránili pøed zkázou. Dal�í
z vìt�ích po�árù v Bystøici v den svátku
Nav�tívení Panny Marie v roce 1833 zno-
vu ohro�oval kostel. A tenkrát shromá�dì-
ní poutníci v bystøickém kostele naléhali na
faráøe, aby povolil obraz odnést na bezpeè-
né místo. Milostný obraz byl odnesen a
nìjaký èas opatrován v rychlovské kapliè-
ce, ne� se mohl vrátit zpìt. Bystøický faráø
P. Worel 24.6.1909 podává o tomto obraze
zprávu do Olomouce.
Pí�e mj.: Obraz, který byl pøed rokem 1787
na Hostýnì uctíván, byl po odsvìcení kos-
tela pøenesen do kostela bystøického, kde�
nad svatostánkem na hlavním oltáøi je
umístìn. Obraz je ze 17. století. Asi pøed
14 roky (1895) profesor Schweiger poøídil
kopii pro olomouckého knihkupce Promber-
gera, který obraz jako Matku Bo�í Hostýn-
skou vydal. Schweigerovu kopii zakoupil
arcivévoda Eugen. Tento obraz v Bystøici
chovaný, byl v�dy pova�ován za milostný.
Také Wolny jej nazývá �Gnavenbild�.
V bystøické farní kronice je zajímavá zprá-
va z 23. 6. 1929 o restaurování tohoto
vzácného obrazu.
Ve farním kostele v Bystøici je na hlavním
oltáøi obraz Marie Hostýnské. Obraz dal na
døevì lipovém kolem roku 1630 namalovat
tehdej�í majitel panství bystøického Václav
z Lobkovic. Matka Bo�í dr�í na ruce Je�í�-
ka, který metá na voje tatarské blesky a
porá�í je. Roku 1655 dala Marie hr. Rot-

Nejstar�í hostýnský obraz � Lobkovicùv
(za sklem) Snímek Jan Kozel
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talová, roz. hr. �ternberková, man�elka
Jana hr. Rottala, majitele panství bystøic-
kého, zhotoviti v Nìmecku u jakéhosi Bed-
øicha Eisensteina krásný obraz støíbrný,
tepaný, který rovnì� vyobrazuje porá�ku
Tatarù. Tímto støíbrným obrazem byl pøe-
kryt z velké èásti obraz døevìný, z nìho�
bylo vidìti jen Marii s Je�í�kem. A� do
odsvìcení chrámu hostýnského r. 1787 byl
obraz v chrámu hostýnském, potom byl
pøevezen do farního chrámu Pánì v Bystøici
pod Hostýnem. Èasem obraz døevìný vel-
mi se�el. Faráø Worel po�ádal bystøického
rodáka, slavného malíøe mistra Frant. On-
drú�ka, aby obraz prohlédnul a podal své
dobrovzdání. Mistr Ondrú�ek shledal, �e
døevo obrazu je plnì roze�ráno èervotoèi-
nou a malba na nejednom místì velmi
po�kozená, a proto nemá�li obraz propad-
nout úplné zkáze, je nutná okam�itá re-
staurace. Obraz byl ofotografován. Faráø
ohlásil posudek mistra Ondrú�ka arc. kon-
zistoøi a prosil o povolení, aby obraz smìl
býti renovován. Povolení bylo dáno. Nyní
�lo o to, jak má býti restaurování provede-
no a komu má býti svìøeno. Faráø se dota-
zoval na mnohých místech, ale rady se
pøíli� rùznily. Koneènì se nabídnul mistr
Ondrú�ek, �e najde nìjakého svìdomité-
ho restaurátora slavných obrazù, který by
renovaci s láskou provedl. Za nìjakou dobu
navrhl farnímu úøadu prostìjovského malí-
øe p. Otakara Pavlovského. Faráø o tom
uvìdomil arc. Konzistoø, která souhlasila.
Mistr Ondrú�ek pozval p. Pavlovského do
Bystøice. Po dùkladném prohlédnutí obra-
zu a del�ím rozhovoru usnesli se oba na
tomto:
a) O. Pavlovský provede konzervování a
restaurování obrazu. Obraz nebude pøe-
nesen na jiné døevo, ale dosavadní døevo
bude napu�tìno smìsí rùzných ingredien-
cí. Tím bude jednak znièena èervotoèina,
jednak døevo ztvrdne jako kámen. Potom
bude provedena renovace. Ponìvad� by
byla vìèná �koda restaurovaný obraz pøe-
krýt opìt druhým obrazem ze støíbra.

b) namaluje mistr Ondrú�ek na døevì vìr-
nou kopii Marie a Je�í�ka a na tu bude
pøipevnìn obraz støíbrný
c) kde má býti umístìn obraz restaurova-
ný, bude pozdìji rozhodnuto (k tomu dala
svùj souhlas arc. konzistoø).
Pan O. Pavlovský provedl restaurování
obrazu s velkou láskou a pietou. Mistr
Ondrú�ek se o ní vyslovil s nejvìt�ím uzná-
ním a láskou. Oprava stála 3500 Kè.
Pan O. Pavlovský �ádal, aby obraz byl
del�í dobu ponechán v suché temperova-
né svìtnici a� vyschne, ale také pozdìji,
aby nebyl pøikryt zase støíbrným obrazem,
ponìvad� by tím v dohledné dobì propadl
jisté zkáze. Tomuto pøání bylo vyhovìno
tím, �e restaurovaný obraz umístìn ve
vhodném prostøedí. Støíbrný obraz byl pøi-
pevnìn na kopii namalovanou mistrem
Ondrú�kem a tento obraz dán zpìt do
bystøického kostela nad hlavní oltáø.
Dnes, po témìø 75 letech po posledním
restaurování, by obraz znovu potøeboval
nutnou odbornou obnovu, proto�e patøí
mezi nejstar�í a nejvzácnìj�í památky na-
�eho poutního místa.
Èasto byl zmiòován dotaz, proè se tento
milostný, po staletí na Hostýnì uctívaný
obraz nevrátil na své pùvodní místo. Pøi
poslední velké obnovì chrámu v letech
1841 a� 1845 nechal hlavní oltáø postavit
rajhradský benediktin Øehoø Wolny, který
se nechal inspirovat barokním oltáøem br-
nìnského dómu. Proto�e velkým prosto-
rám chrámu by rottalovský obraz na hlav-
ním oltáøi neodpovídal svou velikostí, je
místo nìho pøímo na stìnì presbytáøe upev-
nìna socha Hostýnské Madony s Je�í�kem
stojící na pùlmìsíci s bohatou záøí paprskù
kolem. Reliéfní obraz pod sochou znázor-
òuje pora�ené prchající Tatary. Námìt je
stejný jako na starém obrazu rottalovském,
znázoròující Pannu Marii Vítìznou. Socha
s obrazem i hlavní oltáø jsou prací brnìn-
ského sochaøe a øezbáøe Benedikta Edele-
ho.        n Olga Kozlová
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PODZIMNÍ POUTÌ

Myslivecká pou�
Pátá svatohubertská pou� se konala v sobotu 18. øíjna k oslavì patrona myslivosti
svatého Huberta, který má svátek 3. listopadu. Pøíroda na Hostýnì se v tuto roèní dobu
u� chystá na pøíchod zimy. Listí na stromech u� vìt�inou ztratilo svou pøevá�nì zelenou
barvu a zaèalo hrát v�emi barvami pøicházejícího podzimu. V sobotu ráno, v den pouti,
byl slabý mrazík, ale obloha uka-
zovala, �e tento den bude zalitý
sluncem. Od èasného rána byly
ve vyzdobeném Jurkovièovì sále
a ve stáncích pøed ním otevøeny
prodejní výstavky obrazù, umì-
lecké èinnosti myslivcù a mysli-
veckých potøeb. Zájemci se taky
mohli povozit v bryèce ta�ené
párem koní.
Program byl zahájen o pùl desáté
na schodi�ti pøed bazilikou, které
bylo ozdobeno èetnými smrky.
Pøítomní diváci vyslechli souèas-
né i historické lovecké signály
spoleènì s odborným komentáøem. Za pùl hodiny se vydal slavnostní prùvod k obrázku
sv. Huberta a zde probìhl krátký obøad. Pontifikální m�i svatou slou�il ostravsko�
opavský biskup Franti�ek Lobkowicz. M�e byla troubená, doprovázena hudbou a
zpìvem od Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení trubaèù OMS Pøerov a
komorního smí�eného sboru Collegium vocale.
Ve 12 hod. se na louce mezi obìma vrcholy Hostýna zaèala prohánìt Hubertova jízda,
konì s jezdci pøekonávali vybudované pøeká�ky. Jezdci na koních, z nich� bylo mnoho
dìvèat, byli obleèeni ve slu�ivých barevných uniformách a pohled na dìní na Svatém
Hostýnì zalitém sluncem velice lahodil oku. Pak následovala ukázka výcviku a lovu
pernatých dravcù a Hubertova jízda pøedvedla hon na li�ku. V�echno bylo dùstojné,
slavnostní a pøitom i rozverné a podané s humorem. Na své si pøi�li dospìlí i dìti.

Du�ièková pou�
Na�i pøedkové si zvolili termín du�ièkové
pouti na Svatém Hostýnì na druhou nedìli
v mìsíci øíjnu. Tuto nedìli se taky v�dy
uzavírala poutní sezona. V sobotu v pøed-
veèer se vzpomínalo na zemøelé poutníky a
pøíznivce Svatého Hostýna, charakter ne-
dìlní bohoslu�by byl spí�e dìkovný. Druhá
nedìle v øíjnu kdysi v minulosti byla zvolena
proto, �e na poèátku listopadu u� bývá na
Hostýnì pro jeho nadmoøskou vý�ku zima,
èasto zde le�í sníh a je hora je hùøe dostup-
ná.          n Ivo BuráòSnímky Ivo Buráò
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ZHODNOCENÍ POUTNÍ SEZONY 2003

Leto�ní horké letní poèasí se projevilo i na
prùbìhu poutní sezony na Svatém Hostýnì,
který nav�tívila i øada turistù, kteøí zde na�li
úlevu pøed �árem v na�ich mìstech. To se
projevilo zejména na vytí�ení ubytovacích
kapacit poutních domù � od èervna a� do
konce záøí byly vyu�ívány témìø naplno.
Odrazilo se to také na tr�bách z ubytování,
které ji� v záøí pøekroèily celoroèní výsledek
pøedcházejícího roku. Ubytování si zabez-
peèovaly dopøedu celé skupiny náv�tìvníkù
pro rùzná setkání, z nich� za nejvýznamnìj�í
pova�ujeme mezinárodní setkání jezuitù (asi
50 úèastníkù). Cestu na Svatý Hostýn zaèí-
nají nacházet ve vìt�ím poètu i poutníci z
Èech. Dokonèená rekonstrukce rozhledny
pøilákala také vìt�í poèet náv�tìvníkù.
Stávalo se zejména o víkendových dnech,
�e nemohli být uspokojeni v�ichni zájemci o
ubytování. Pobyt v na�ich poutních domech
si objednejte s dostateèným pøedstihem, napø. na Silvestra leto�ního roku je ji� ubytování
zcela obsazeno od konce øíjna. Doporuèujeme zejména rodinám s pøed�kolními dìtmi,
aby vyu�ili i pracovní dny ke strávení své dovolené v klidném prostøedí Hostýnských
vrchù. Na Svatém Hostýnì jsou dnes pro rodiny s dìtmi vytvoøeny dobré podmínky za
pøijatelných finanèních podmínek.
Matice svatohostýnská se sna�ila nabídnout v�em náv�tìvníkùm co nejlep�í slu�by,
musela ale také zavést nìkterá nová opatøení, která se nesetkala v�dy s pochopením
v�ech náv�tìvníkù � zavedení poplatku za parkování pro osobní automobily (20 Kè) a
autobusy (100 Kè), ale bylo nutné zaèít regulovat parkování na Svatém Hostýnì (vybrané
peníze budou pou�ity pro potøeby Matice svatohostýnské).
Jak se náv�tìvnost projevila na hospodaøení Matice svatohostýnské?
V jarním èísle na�eho èasopisu jsme vás informovali o vý�i dluhu, který jsme mìli v
souvislosti s provedenými rekonstrukcemi poutních domù è. 1 a 3 � dosahoval 9,5
milionu Kè. Proto také do�lo k zastavení dal�ích vìt�ích akcí (kromì kanalizace, která
je hrazena z fondu Ministerstva pro �ivotní prostøedí). A tak ve�keré prostøedky
(pøíspìvky, dary a výnosy z hospodaøení) byly pou�ity na splátky. Firmì RAPOS Hole�ov
byla zaplacena poslední splátka ve vý�i 1,5 milionu Kè, 650 tisíc korun bylo vráceno
na�im èlenùm, 300 tisíc korun Arcibiskupství olomouckému. Ke konci øíjna je ná� dluh
6,9 milionu Kè a pøedpokládáme, �e do konce roku jej sní�íme je�tì o 500 tisíc korun.
Z této situace je zøejmý i výhled pro pøí�tí rok � �etøit a splácet dluh. Ale nezoufáme. V�dy�
�Vítìzná Ochrana Moravy� dr�í svùj plá�� nad posvátnou horou! A dìkujeme v�em,
kterým není osud Svatého Hostýna lhostejný, a pøispívají svou pomocí finanèní i
modlitbami.         n Václav Lednický

Dìtský ly�aøský vlek Snímek Ivo Buráò
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Èlovìk míní a Pán Bùh mìní, øíká pravdivé pøísloví. V roce 2004 bychom chtìli
poskytovat slu�by poutníkùm na Svatém Hostýnì v je�tì lep�í kvalitì ne� dosud. Proto�e
stále je�tì splácíme závazky, které nám vznikly v souvislosti s rekonstrukcí poutního
domu è. 1, vìt�inu finanèních prostøedkù budeme pou�ívat na jejich sni�ování. Z toho
dùvodu budou investice na Svatém Hostýnì v men�ím rozsahu, ne� jsme dosud byli
zvyklí. Nicménì na jaøe bychom chtìli v prostoru za poutním domem èíslo 3 vybudovat
men�í dìtské høi�tì a na �ádost èlenù Matice svatohostýnské zaèneme pøipravovat
projekt vybudování výtahu v poutním domì è. 3. Pokud budeme mít volné penì�ní
prostøedky, pokusíme se výtah v pøí�tím roce postavit.
Ale pøedev�ím nás èeká dal�í poutní sezona, jsme rádi, �e poèet poutníkù na Svatém
Hostýnì ka�doroènì mírnì roste. Je to zajímavé v souvislosti s tím, �e poèet náv�tìvníkù
nedìlních bohoslu�eb ve farnostech pro zmìnu mírnì klesá. Je to tím, �e na Svatý
Hostýn jezdí i lidé, kteøí víru nepraktikují v �ádné církvi, pro�ívají ji hodnì individuálnì,
co� sebou pøiná�í mnohá obecnì známá nebezpeèí. Nicménì je to holý fakt a my
mù�eme jen doufat v Bo�í prozøetelnost, �e i tyto vìøící si Bùh sám vede. Tyto lidi se
nedaøí oslovit a pøivést k �ivotu ve farních spoleèenstvích, nicménì bychom je nemìli
�zatracovat� a mìli bychom se smíøit s faktem, �e i oni na Svatý Hostýn pøi�li za Bohem
a za Pannou Marií. Ná� �ivot v církvi by pak mìl být pro tyto lidi svìdectvím o jejich omylu
a pokud budou upøímní, jistì se jednou zpìt k církvi vrátí. Proto nemá význam vymý�let
na Svatém Hostýnì nìjaké nové zpùsoby evangelizace, ale ka�dý by mìl pracovat sám
na svých ctnostech a na svém vztahu k Bohu, abychom takové svìdectví dokázali vydat.

n Ale� Dufek
pøedseda Matice svatohostýnské

STRUÈNÌ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

10. øíjna
� prodejní stánky � informace o zji�tìní na KÚ Hole�ov o vlastnících
� projednání nové nabídky tisku Listù svatohostýnských v Reproprintu Zádveøice
� schválení finanèní úèasti pro Telepace Ostrava za kazetu o Svatém Hostýnì
� výbor se zabýval finanèní situací MSH a pøedností splátek pùjèek
� hospodaøení MSH a pøipomínky èlenù výboru

14. listopadu
� výbor se zabýval nájemními smlouvami pro rok 2004
� výbor projednal dopis otce arcibiskupa ohlednì slu�eb v kapli a výpomoci pøi bohoslu�-

bách (ministranti) vèetnì øádného zaji�tìní poutí
� hospodaøení MSH a finanèní situace, pøednostní øe�ení splátek pùjèek
� premiéra videokazety Rok na Svatém Hostýnì zpracované studiem Telepace Ostrava

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

CO NÁS ÈEKÁ V ROCE 2004
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Z daleké Kanady nám poslal dopis oldskaut Ing. Mirko Janeèek, vydavatel �Kanad-
ských listù� v Torontu. Jako vzpomínku na na�e poutní místo posílá ètyøi fotogra-
fie z jeho leto�ní podzimní náv�tìvy na Svatém Hostýnì. Zároveò pøikládá také
nìkolik novinových výstøi�kù
z kanadských i èeských novin.
V Deníku Mostecka z 5. 8. 2003 ète-
me: Statného skauta v pùvodním kroji
s nápisem Canadian Boy Scaut vèe-
ra pøivítal ve své kanceláøi mostecký
primátor Vladimír Bártl. Oním neznámým, který na své první náv�tìvì Mostu nav�tívil
hlavu mìsta, byl celo�ivotní skaut, dr�itel nejvy��ího skautského vyznamenání Støíbrné-
ho vlka a nìkolika kanadských øádù, vydavatel Kanadských listù a exilová opora krajanù
z bývalého Èeskoslovenska Mirko Janeèek. Kromì nìj se náv�tìvy zúèastnila také jeho

man�elka Jana
a hned dva ze
z a k l a d a t e l ù
m o s t e c k é h o
skautingu Alena
Kindlová a Vlas-
timil Reiner�

Na na�i adre-
su pan Jane-
èek pí�e, mi-
m o c h o d e m
b e z v a d n o u
èe�tinou:
Zítra to bude 14
dní, co jsem se
vrátil do Kana-

dy s novýma oèima! Obì operace se zdaøily a o dal�í zázrak se postarala Jana, která
sedmkrát projela s pacientem vnitøní Prahou bez nehody. V dobì, kdy policajti zastavo-
vali kolem Prahy ka�dé druhé auto� Bez brýlí mohu krásnì èíst a na dálku mám brýle
jiné, proto�e na v�ech dokumentech mám fotografie s brýlemi. Do tìch mezer mezi
operacemi a kontrolami jsme díky Janì, vynikající �oférce, vtìsnali mimo Most také
zámek Líèkov a �hrabìnku� Maøenku Brázdovou, Snìm èestného oddílu Velena Fander-
líka na Svatém Hostýnì, Luhaèovice, Vizovice, besedu s obyvateli Hru�ek u Hodonína
(pøi�li i starostové okolních obcí)�
Na Svatém Hostýnì nám bylo dobøe!

Z VA�ICH DOPISÙ
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INVESTIÈNÍ AKCE NA SVATÉM HOSTÝNÌ V ROCE 2003

V pøedminulém èísle Listù svatohostýnských jsem vás informoval o probíhající generální
opravì mozaiky Panny Marie na prùèelí baziliky a o probíhající opravì vodní kaple.
V souèasné dobì je oprava mozaiky dokonèena, vèetnì kolaudace a odstranìní le�ení,
které nám zapùjèil otec dìkan P. Rek z Hole�ova.Toho jsme vyu�ili a postavili le�ení
je�tì ke schodi�ti rozhledny. Tato døevìná pøístavba byla u� velmi zchátralá a tak jsme
pøistoupili ke kompletní výmìnì plá�tì, oken a mìdìné støí�ky, vèetnì oplechování. Dále
jsme je�tì opravili okna a vitrá�e v kapli rozhledny, a to tak, �e pùvodní vitrá�
�ukøi�ovaného Krista� jsme z kaple, která není pro veøejnost otevøená, pøemístili do
mezipatra rozhledny, aby její krásu mohli zhlédnout náv�tìvníci rozhledny. Dokonce se
u ní fotografují rodiny z dìtmi. Tím byly práce na rozhlednì dokonèeny.

Na závìr krátká finanèní rekapitulace v�ech oprav:
finanèní investice ze státních prostøedkù.............................. 1 500 000 Kè
Investice Matice svatohostýnské:
vybudování nové podlahy v mezipatøe .................................... 200 000 Kè
zhotovení plá�tì schodi�tì a oken ........................................... 140 000 Kè
oprava vitrá�í a oken v kapli ...................................................... 40 000 Kè

Dal�ím objektem, který prodìlává celkovou opravu, je Vodní kaple. V první fázi opravy
byla odstranìna naplavená zemina ze svahu nad kaplí, do�lo k okopání vnitøních omítek
do vý�ky asi 3 metrù a zprùchodnìní odvìtrávacích kanálkù v minulosti necitlivì
zazdìných. Dále byla odstranìna znièená podlaha a betonový oltáø. Poté odborná firma
provedla odizolování stavby metodou parafínových injektá�í. Po ukonèení prací jsme
odvezli su� a kamení ze stavby a opravili jsme je�tì plotek kolem kaple, který byl hodnì
ponièen padajícími stromy. Zdivo kaple, silnì promáèené, necháme do pøí�tího roku
øádnì vyschnout a budeme na jaøe pokraèovat zhotovením nové podlahy, omítek,
elektroinstalace, výmìnou �labù a svodù a na závìr bude opravena fasáda.
V èervnu jsme je�tì nákladem 30 000 Kè opatøili plastiky �staré� køí�ové cesty plexisklo-
vým krytem, abychom zmírnili dopady nepøíznì poèasí na kvalitu jejich stavu.
V krátkosti je�tì nìkolik dal�ích informací: Budeme muset o rok odlo�it plánovanou
výmìnu dla�by a zhotovení podlahového topení v bazilice z dùvodu nemo�nosti vèas-
ného dodání nové dla�by firmou RAKO Rakovník. Výroba je èasovì velmi nároèná,
proto�e èást dla�by se musí vyrábìt ruènì. Dne 15. 11. 2003 do�lo ke koneènému
pøedání varhan a mo�nosti jejich plného vyu�ití pøi bohoslu�bách.
Na závìr bych je�tì chtìl oznámit, �e se podaøilo splnit pøání otce arcibiskupa, Jednota
Orel v Bystøici pod Hostýnem vyøídila dotaci 100 000 Kè na zakoupení dìtského
ly�aøského vleku. Dal�ích 50 000 Kè investoval bystøický Orel. Tento vlek je v souèasné
dobì ji� nainstalován na louce a budou jej moci vyu�ívat náv�tìvníci Svatého Hostýna,
ale hlavnì by mìl slou�it køes�anským rodinám, které pøijedou trávit zimní dovolenou na
na�e poutní místo.         n Petr Janek

technický administrátor na Svatém Hostýnì
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Bìhem celého minulého �kolního roku pro-
bíhala na Svatém Hostýnì výtvarná soutì�
�ákù. Mladí výtvarníci do ní zaslali celkem
485 prací. Nejlep�í z nich zdobí stìny
v poutním domì è. 1. V�echny ostatní prá-
ce byly o prázdninách vystaveny v poutním
domì è. 2. Tato výstava mìla velký úspìch
a náv�tìvníci se o v�ech pracích vyjadøo-
vali pochvalnì. Dnes, na závìr soutì�e,
chceme je�tì jednou podìkovat nejen �á-
kùm, ale i øeditelùm �kol a pedagogùm,
kteøí se o soutì� zajímali a podle mo�ností

pomáhali. Ve v�ech ètyøech kolech úspì�-
nì reprezentovali �kolu �áci Cyrilometo-
dìjského gymnázia v Prostìjovì, Biskup-
ského gymnázia v Ostravì�Zábøehu. Ve
tøech kolech byli úspì�ní �áci Církevní
základní �koly sv. Ludmily v Hradci nad
Moravicí a ve dvou kolech �áci Arcibiskup-
ského gymnázia v Kromìøí�i a Církevní
základní �koly v Kromìøí�i.
Do posledního kola soutì�e zaslalo své
práce 48 �ákù.

I. kategorie
1. místo: Robert Veèeøa, Slopné; Dagmar Kubíková, Lipová; Marie Lacinová, Mo-

ravský Písek
2. místo: Markéta Èerná, Moravský Písek; Tadeá� Cícha, V�echovice; Kateøina

Mièková, Moravský Písek; Patrik �enk, Unièov
3. místo: Milan Janás, Moravský Písek; Lucie Nováková, Bystøice pod Hostýnem;

Gabriela Nováková, Bystøice pod Hostýnem
II. kategorie

1. místo: Kateøina Slowiková, Ostrava�Poruba; Andrea �mídová, Prostìjov; Lenka
Krèmáøová, Dobrotice; Kateøina Leke�ová, Ostrava�Poruba

2. místo: Anna Cíchová, V�echovice; Libor Zapletal, Kromìøí�; Václav Procházka,
Prostìjov; Aneta Pavlùsková, Vlachovice

3. místo: Jana Piknová, Kromìøí�; Magda Jasenská, Kromìøí�; Klára Ko��álová,
Prostìjov

III. kategorie
1. místo: Jan Kucharèík, Ostrava�Zábøeh; Eva Komínková, Prostìjov; Miroslava

Za�ková, Prostìjov
2. místo: Aneta Boèanová, Ostrava�Zábøeh; Vojtìch Buchta, Ostrava�Zábøeh
3. místo: Pavlína Huszerová, Radkovy; Kvìtoslav Bartoò, Unièov

n Marie Louèková

VYHODNOCENÍ 4. KOLA VÝTVARNÉ SOUTÌ�E
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  ZÁØÍ 2003
8. 9. � 120 poutníkù z farnosti �eranovice �

poutníci ze Slu�ovic
12. 9. � Poutníci z Bøestu
13. 9. � Pìt autobusù poutníkù z Luhaèovic a

okolí � poutníci z farnosti Ka�ava � poutníci
z Vala�ských Klobouk � poutníci z Kojetí-
na

14. 9. � Poutníci z Vacenovic � poutníci z Pav-
lovic

15. 9. � P. Karel Dole�el a ètyøi autobusy
poutníkù z Církevní �koly sv. Zdislavy z
Kopøivnice � �est autobusù poutníkù z Ro�-
nova pod Radho�tìm � dva autobusy pout-
níkù z Hole�ova

17. 9. � Dva autobusy poutníkù z Vlko�e
18. 9. � Dva autobusy poutníkù z Vnorov
20. 9. � Poutníci z Buchlovic � poutníci z Bo-

huòovic � poutní zájezd Charity Frýdek�
Místek � poutníci z farností Blansko a Luleè

23. 9. � Ètyøi autobusy poutníkù z Olomouce
24. 9. � Poutníci z Uherského Brodu � poutní

zájezd z Vikýøovic � poutní zájezd øehol-
ních sester z Beckova na Slovensku � ètyøi
autobusy poutníkù z Ostravy Poruby

25. 9. � Poutníci z Ústí, Skalièky a Malhotic

26.�28. 9. � Odborný semináø pro pedagogy
SOS vesnièek z Èeské republiky

27. 9. � Tøi autobusy poutníkù z Bohdalic,
Rostìnic a Kuèerova � poutníci z Èelad-
né � autobus poutníkù z Èeského Tì�í-
na � poutníci ze Staøíèe � poutníci z Lib-
ho�tì

29. 9. � 1. 10. � Studijní výlet Integrované
støední �koly technické z Pøerova

  ØÍJEN 2003
1. 10. � Poutníci z Opatovic � autobus pout-

níkù z Prusinovic
3. � 4. 10. � Franti�kánská pou�
4. 10. � Poutníci z farnosti �ternberk
4. � 5. 10. � Autobus poutníkù z Vídnì
5. 10. � Mons. Emilián Foltýn � St. Joseph�s

Church Texas, USA
7. 10. � Autobus poutníkù z Partutovic
8. 10. � Pou� star�ích a nemocných z Vala�-

ského Meziøíèí
11. 10. � Farníci z Francovy Lhoty a Vala�ské

Senice � poutníci z Martinic a Pøí-
lep � poutní zájezd z La�hotu � poutníci z
Jedovnice

18. 10. � Autobus poutníkù ze Sehradic
19. 10. � Dva autobusy poutníkù z Drahotu�
23. 10. � První sníh na Svatém Hostýnì
26. 10. � P. Jaroslav Vracovský s mláde�í ze

Zlína � 26. zasedání redakèní rady Listù
svatohostýnských

28. 10. � Dva autobusy poutníkù z Velkých
Opatovic, Borotína, Vanovic a De�tné

28. � 31.10. � Setkání øeditelù farních a ob-
lastních charit z olomoucké arcidiecéze

  LISTOPAD 2003
7.� 9. 11. � Duchovní obnova z farnosti Bole-

�ov na Slovensku
9. � 12. 11. � Setkání øeditelù církevních �kol

a �kolských zaøízení z Èeské republikySnímek Ivo Buráò
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

� 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 jsou slou�eny m�e svaté na Svatém Hostýnì
v�ední dny � 7.00 a 9.15 hod.
nedìle � 7.00, 9.15 a 11.00 hod.
Ka�dou nedìli je ve 13.00 hod. svátostné po�ehnání

� Redakèní rada Listù svatohostýnských uvítá jakékoliv informace, vzpomínky,
fotografie a písemnosti o tom, co se dìlo na Svatém Hostýnì po Únoru 1948, 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.

� 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 chao-
tického 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.

� Odjezdy autobusù v zimním období (platí od 14. 12. 2003)
Z Bystøice pod Hostýnem � z vlakového nádra�í
pracovní dny: 8.35, 10.25, 12.22, 14.25
soboty, nedìle: 6.34, 7.40, 8.20, 8.25, 9.50, 10.25, 12.22, 13.30, 14.25, 15.30
Ze Svatého Hostýna
pracovní dny: 9.05, 10.55, 12.50, 14.50
soboty,nedìle: 6.57, 8.03, 8.45, 8.55, 10.15, 10.55, 12.50, 14.00, 14.50, 16.00
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� Rok na Svatém Hostýnì
Videonahrávka na kazetách VHS Rok na Svatém Hostýnì vyrobená televizním studiem
Telepace Ostrava v listopadu 2003 pro Matici svatohostýnskou je v prodeji.
Nahrávka o délce 50 minut se struènì zabývá historii Hostýna, ale hlavnì je zamìøena
na jeho souèasnost. Jsou zde barvitì zachyceny v�echny hlavní poutì a dìní kolem nich
v prùbìhu roku 2003.
Nahrávka je v èeské a anglické verzi, na zvlá�tní objednávku je mo�no ji dodat také na
DVD. Nahrávka mù�e být pìkným dárkem pro va�e pøíbuzné a známé, a to i v zahranièí.
Cena VHS kazety je 350 Kè. V pøípadì odbìru 5 a více kusù neúètujeme dobírku a
v pøípadì osobního odbìru poskytneme slevu ve vý�i 5% z ceny. Dal�í mno�stevní slevy
je mo�no projednat individuálnì.
Nahrávka je k dispozici k osobnímu odbìru nebo na dobírku na adrese:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystøice pod Hostýnem
tel.: 573 381 693 a 573 381 694 (+fax) nebo e-mail: hostyn.msh@ado.cz
nebo na adrese:
Studio Telepace, Kostelní nám. 2, 702 00 Ostrava
tel: 596 116 408, tel./zázn./fax: 596 112 328
a taky u nìkterých velkoprodejcù.

Zemøelí èlenové Matice svatohostýnské
Cyril Macek, Hrubá Vrbka, 78 let
Jan Macek, Hrubá Vrbka, 80 let
Marie Mozgová, Cetechovice, 91 let
Marie Ki�onová, �anov, 75 let
Ludmila Veselá, Lo�tice, 65 let
Franti�ka Mareèková, Nedakonice, 89 let
Ludmila Filipová, Ho��álková, 79 let
Ludmila Bílková, Vnorovy, 76 let
Marie Halová, Nivnice, 69 let
Marie Pasmínková, Kojetín, 84 let

Vzhledem k tomu, �e dostáváme neúplná oznámení o úmrtí èlenù Matice svatoho-
stýnské (není uveden vìk zemøelého, bydli�tì, mnohdy ani datum úmrtí), redakèní
rada Listù svatohostýnských rozhodla, �e od pøí�tího èísla budeme v Listech
svatohostýnských zveøejòovat úmrtí pouze tìch èlenù Matice svatohostýnské, od
jejich� pøíbuzných dostaneme parte. Dìkujeme za pochopení.




