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Ach, Bože! Bože můj! Slunce se kloní,
za obzor zapadá,
červánků karmín večerní stíny svolává,
den se již ke konci chýlí, blíží se
hvězdnatá noc…

Ach, Bože! Bože můj milý! Kolik jich ještě,
kolik jich bez Tebe uplyne,
nežli se sejdeme po dlouhé pouti údolím
strastí jednoho žití přes krátký běh,
nežli se ztiší poslední hřmění,
v němž se již rozplyne lidského srdce
poslední vzdech…

Ach, Bože! Bože můj milý!
Slunce již zapadlo, červánky zhasly,
konečně nastala hvězdnatá noc…
Můj pohled znavený.
těžký krok zaměřil pěšinou k městu,
na cestu k Hostýnu, za Matkou Marií,
k svatému kopcu…

A ze vrat chrámových velebná hudba
zněla,
zněla jak božské poselství
Mistra Beethovena…
Ave! Ave Maria…

Snímek Ivo Buráň

(Ze třetí básnické sbírky Verše všedních dnů)

Ave Maria
Večer na Hostýně

Božena Páleníčková



3LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1•2004

ZAHAJUJEME VIII. ROČNÍK LISTŮ SVATOHOSTÝNSKÝCH

Ano, již osmý rok vydává Matice svatohostýnská spolu s duchovní správou na Svatém

Hostýně náš časopis, nebo snad lépe zpravodaj – s cílem, aby informoval všechny ctitele

Panny Marie Svatohostýnské o tom, co se na Svatém Hostýně děje, jak se využívají dary

a příspěvky vás, tisíců, kteří se počítáte do velké rodiny svatohostýnské, i když někteří

z vás ještě nejsou členy našeho občanské-

ho sdružení, jehož hlavním posláním je

zvelebovat naše nejnavštěvovanější mo-

ravské poutní místo.

Ohlédněme se krátce za tím minulým sed-

mým ročníkem. Z přehledu hospodaření

MSH, uvedeného v tomto čísle, je možno

vidět, že náklady a příjmy za náš časopis

jsou přibližně vyrovnané a jeden výtisk nás

stojí (bez poštovného a nákladů členů re-

dakční rady, kteří konají svou práci bez

nároků na úhradu vlastních nákladů) při-

bližně 6 Kč – proti předcházejícímu ročníku

jsme ušetřili tím, že jsme v závěru roku

změnili tiskárnu, a přitom budou všechny

stránky barevné. A tak po stránce ekono-

mické můžeme tedy být spokojeni.

Potěšitelný je rovněž zájem o náš časopis.

Jsou farnosti, kde zájem mnohonásobně

převyšuje počet členů MSH – to závisí na

aktivitě našich důvěrníků. Ti nejaktivnější

jich doručí až ke třem stovkám kusů! Je ale

řada farností, kam se náš časopis nedosta-

ne vůbec. Myslím, že by nebylo problé-

mem pro některé z vás, abyste si vzali třeba dva i více výtisků a nabídli je nebo poslali

vašim známým v sousední farnosti, kam není třeba pravidelně zasílán. A podle našich

zkušeností se příště vaši známí přihlásí o časopis sami. Vždyť Svatý Hostýn navštíví za

rok kolem 300 tisíc poutníků, a náš časopis je cenným zdrojem informací o všech

významných poutích a službách na našem poutním místě. Svědčí o tom i zápisy

v návštěvních knihách, z nichž pak otiskujeme, které farnosti a významné osobnosti

Svatý Hostýn navštívily – viz naši rubriku “Kronika”.

Redakční rada Listů svatohostýnských děkuje všem dopisovatelům za jejich příspěvky.

Ujišťujeme vás, že všechny zajímavé články, které mají vztah ke Svatému Hostýnu,

uveřejníme buď v našem časopise a nebo na našich internetových stránkách (podle

možnosti a obsahu).

Přejeme všem našim čtenářům, aby našli při čtení všech čísel nového 8. ročníku dostatek

zajímavých informací i povzbuzení na cestě k věčnosti.         � Václav Lednický

Tak jsme začínali před sedmi lety
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PŘEHLED POUTÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2004

21. března Ne Svatojosefská soukromá pouť mužů

1. května So Jedenáctá pouť hasičů, 10.15 hod. pontifikální mše svatá

2. května Ne Pouť Klubu křesťanských žen, 9.00 hod. pontifikální mše
svatá, valná hromada Matice svatohostýnské 

16. května Ne Druhá pouť včelařů, 10.15 hod. pontifikální mše svatá

23. května Ne Devátá pouť Radia Proglas, 10.15 hod. pontifikální mše svatá

31. května Po Čtvrtá pouť píšících křesťanů, 10.15 hod. hlavní mše svatá

5. června So Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska, 10.15 hod.
hlavní mše svatá

12. června So 8.30 hod. mše svatá v Bystřici pod Hostýnem, následuje
eucharistický průvod na Svatý Hostýn

13. června Ne Druhá pouť podnikatelů, 10.15 hod. hlavní mše svatá

15. června Út Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení

18. června Pá Slavnost Nesvětějšího Srdce Ježíšova, nedělní pořad boho-
služeb

Pouť členů Apoštolátu modlitby, 10.15 hod. hlavní mše svatá

3. července So Dětská pouť na začátku prázdnin, 9.00 a 10.15 hod. mše svatá
za děti a mládež

5. července Po Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, nedělní pořad bohoslužeb

10. července So Pouť obce Slavkov, 10.15 hod. hlavní mše svatá

15. srpna Ne Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť, titulární slavnost,
10.15 hod. pontifikální mše svatá

21.-22. srpna So-Ne Tradiční orelská pouť, 10.00 hod. pontifikální mše svatá

28. srpna So Dětská pouť na konci prázdnin, 9.00 a 10.15 hod. mše svatá za
děti a mládež

4. září So Dvanáctá pouť muklů, vězňů totalitních režimů, 10.15 hod.
pontifikální mše svatá

12. září Ne Pouť členů Matice svatohostýnské, 9.00 hod. pontifikální mše
svatá

1.-2. října Pá-So Františkánská pouť, Pá – 19.30 hod. mše svatá, So – 10.15 hod.
hlavní mše svatá

9.-10. října So-Ne Dušičková pouť, pontifikální mše svatá So – 17.00 hod.
a Ne – 10.15 hod.

16. října So Šestá myslivecká svatohubertská pouť, 10.15 hod. pontifikální
mše svatá

24. prosince Pá Štědrý den, mše svaté v 7.00, 9.15, 11.00 a v 15.30 hod., v noci
mše svatá není!

31. prosince Pá Svatý Silvestr, mše svaté v 7.00, 9.15, 11.00, ve 22.30 modlit-
ba růžence, 23.00 adorace, 23.45 děkovné Te Deum
a svátostné požehnání a ve 24.00 hod. pontifikální mše svatá
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Ježíš – světlo národů
Nedávno jsem vyslechl dobře míněnou výtku, že na stránkách Duchovního slova
najdeme sice pěkné myšlenky, ale Boží lid často postrádá základní znalosti katolické
nauky. Z mysli se už dávno vytratilo to, co se kdysi učili v náboženství a v katechismu.
Je tedy zapotřebí připomínat základní pravdy víry tak, jak je soustavně podává Katechis-
mus. V roce 1995 byl u nás nově vydán Katechismus katolické církve. Je to obsáhlá
kniha, a tak byly vydány už i menší brožury, např. Věřím, kde najdeme stručný přehled
o pravdách svaté víry. Tak jako Písmo svaté, neměla by v katolických rodinách chybět
knížka katolického katechismu.
Na stránce Duchovního slova je příliš málo místa na hlubší rozebírání náboženských
pravd. Duchovní slovo přináší spíše jen námět, impuls k zamyšlení. Znalosti jsme
povinni doplňovat si z dobrých náboženských knížek a katolického tisku. Tak například
jsme v našich Listech svatohostýnských nerozebírali zavedení nových růžencových
tajemství – Tajemství Světla. Obšírně však o tom pojednával katolický tisk, který jste si
mohli opatřit i u nás v bazilice. Základní poučení visí též ve vývěsce u vchodu do baziliky.
V roce 2002, ve výroční den zvolení za papeže, vydal Svatý otec apoštolský list o
modlitbě Růžence Panny Marie. Vyhlásil také Rok svatého růžence, který trval do 16.
října 2003, kdy jsme slavili stříbrné jubileum jeho papežské
služby. Svatý otec ve svém listě obohatil modlitbu svatého
růžence ustanovením dalších pěti růžencových tajemství.
V růženci jsme rozjímali Kristovo narození, jeho smrt a slávu
vzkříšení. Pět nově zavedených tajemství nás vede k tomu,
abychom svůj každodenní, všední život posvěcovali v Kristu,
který je Pravda, Cesta, Život a Světlo k osvícení všech lidí,
všech národů.
Na Svatém Hostýně se každý den v 19 hodin scházíme –
obvykle v bazilice – ke společné modlitbě svatého růžence.
Ve čtvrtek podle přání Svatého otce se modlíváme růženec
Světla. V poutní sezoně se jej tu i tam budeme modlívat před
poutní mší svatou.
Neváhejte a uveďte tuto modlitbu i do svých rodinných
modlitebních společenství a do modliteb osobních.
Rozjímejte JEŽÍŠE,

který byl pokřtěn v Jordánu
který zjevil v Káně svou božskou moc
který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
který ustanovil eucharistii

Rozjímej Ježíše, který vstoupil do Jordánu: Beránek Boží, který vzal na sebe tvé hříchy.
Svou božskou mocí posvětil manželství a život rodiny. Cestou pravdy tě vede ke slávě
nebeského života a denně ti nabízí svou sílu v eucharistii: nebeský chléb, abys šel a
došel cíle, pro který jsi stvořen a vykoupen. � P. Jan Chromeček, SJ

duchovní správce na Svatém Hostýně

DUCHOVNÍ SLOVO

Snímek Ivo Buráň
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SVATÝ HOSTÝN  NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE

Jak již bylo uvedeno v posledním čísle Listů svatohostýnských (č. 4/prosinec 2003),

letos v květnu bude vydána poštovní známka se Svatým Hostýnem. Její hodnota bude

14 Kč. Zájemci si ji budou moci koupit buď samostatně, nebo v přepážkovém listu osmi

známek a na obálce prvního dne vydání.

Autorem výtvarného návrhu je prof. Antonín Odehnal z Brna, autorem ryteckého

zpracování je známý grafik a rytec Václav Fajt z Prahy, který je autorem mnoha

československých i českých známek.

Slavnostní představení známky s vernisáží výstavy známek a s ukázkou výstavních

exponátů se uskuteční v sobotu 29. května v 10 hod. v zámku v Bystřici pod Hostýnem

za přítomnosti starosty města Mgr. Zdeňka Pánka a zástupce Olomouckého arcibiskup-

ství.

V den slavnostního představení nové poštovní známky a vernisáže výstavy bude Česká

pošta prodávat tuto známku s přepážkovými listy a s obálkou prvního dne vydání přímo

v bystřickém zámku, kde bude možno také obdržet na dopisy a dopisnice i denní

poštovní razítko s přídavným štočkem s námětem Svatého Hostýna. Autorem a zpraco-

vatelem tohoto návrhu je Dr. Oldřich Páleníček ze Šumic u Uherského Brodu.

� Antonín Mužný
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PO STOPÁCH HISTORIE SVATÉHO HOSTÝNA

A MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ         •        30. pokračování

Staré kněžské obydlí, zpěvákovna,
poustevny a hospoda
Mnohé čtenáře zajímají původní stavby a
obydlí na Svatém Hostýně, které jsou patr-
ny ještě na některých starých obrazech,
rytinách nebo fotografiích. Z historických
pramenů, především z překladů
P. Františka Vídenského, SJ. se dovídá-
me, že hrabě Jan Rottal v roce 1658 ne-
chal rozšířit původní starou kapli nebo malý
kostelíček a po obou jeho stranách přista-
věl dvě nádherné otevřené kaple, „ v kterých
se každoročně, obzvláště v neděli před
oktávou Nanebevzetí Panny Marie nesčet-
ným poutníkům kázáními a sv. svátostmi
přisluhuje“. Kromě těchto staveb upravil
„zázračný pramen“, kde dal zhotoviti ob-
jemnou nádržku z jemného mramoru, aby
se mohla tekoucí voda zachytit, a tak lépe
osvěžila znavené poutníky, a nad tímto
pramenem  vystavěl Vodní kapli. Pro stráž-
ce těchto staveb – dva poustevníky, posta-
vil poblíž kostela jednoduchou poustevnu,
která sloužila pro letní období, a na úpatí
kopce v tzv. Lázních, zimní poustevnu.
Až o 63 roky později mohl František Anto-
nín Rottal pokračovat v obnově díla svého
prapředka Jana Rottala. Na místě už nedo-
stačujícího kostelíčka položil v roce 1721
základní kámen k stavbě pozdně barokní
baziliky projektované pravděpodobně ar-
chitektem Josefem Ignácem Cyranim
z Bolleshausu. Před zahájením této stavby
byl zbourán kostelík i jižní kaple a milostný
obraz Panny Marie byl pietně přenesen do
severní – rottalovské kaple, která byla před
tím opravena a rozšířena. Nad hlavním
oltářem byl obraz po celou dlouhou dobu
výstavby chrámu (27 let). Pro první dva
kněze, kteří byli na Hostýně ustaveni
v květnu 1748, varhaníka a kostelníka ne-
chal hrabě postavit obydlí, pro poutníky
postavil hostinec a kolem kostela prostor-

né kryté chodby na sloupech – ambity.
Bezpečnost poutního areálu měla chránit
vysoká zeď kolem těchto nových staveb.
Od roku 1756 zde tvořili samostatnou du-
chovní správu 1 administrátor, 3 kaplani a
2 poustevníci. Hostýnský kostel sloužil jako
farní kostel pro Rusavu. V následujícím
roce po odsvěcení a zrušení chrámu (14. 2.
1787), kdy byl chrám i se všemi budovami
prodán, majitel hrabě Monte l´Abbate za-
neprázdněn jinými starostmi, svěřil své bys-
třické panství řediteli Rybkovi a jeho po-
mocníku Ročkovi, kteří se postarali o de-
vastaci opuštěného chrámu i všech ostat-
ních budov.
Očitý svědek a častý hostýnský poutník
Josef Hrdina ve své „Dějůvce hostýnské“
z roku 1834 nám podává celkem podrobné
svědectví o Rottalových stavbách a jejich
situování, kterou se mu podařilo vypátrat
od starých pamětníků a popisuje i součas-
ný stav Hostýna, který sám mohl při svých
návštěvách vidět a porovnávat.
Kněžské příbytky byly postaveny vpravo
před průčelím chrámu. První domek pro
administrátora tvořil velký pokoj s několika
menšími a příslušenstvím.Hlavní vchod byl
ze strany od kostela, zadní vchod
s předsíňkou a schody na obě strany byl na
stranu slavkovskou (jihozápadní) do dvora
a zahrady, kde byla studna. Další dva men-
ší domky pro  kaplany byly situovány hned
vedle vpravo. Měly vchody také směrem ke
kostelu, menší pokojíky s ostatním příslu-
šenstvím.Tyto kněžské příbytky byly asi na
100 mužských kroků dlouhé a 16 kroků
široké. Hospoda stála nedaleko od lesa,
u staré rusavské cesty, kde byl jeden  ze
starších průlomů valů, to znamená jihový-
chodně od chrámu. Byla pevně vyzděná
z kamene a podsklepená. Hlavní vchod byl
směrem k chrámu, zadní na dvůr a do
zahrady. Dispozici tvořilo několik menších
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hostinských pokojů, do kterých se vcháze-
lo z úzké chodby, větší místnost sloužila
jako „nálevna“ a několik místností pro hos-
podského a potřebné  příslušenství.
Ze studny od kostela se hospoda zásobo-
vala vodou.
Na hospodském dvoře byly nezbytné chlé-
vy a dřevěné kůlny. Nedaleko od hospody
se nacházelo stavení pro zpěváka (rechto-
ra a kantora) a kostelníka. Domek byl čás-
tečně zděný z kamene a pálenic, na délku
asi 20, na šířku 10 mužských kroků, a měl
také malou zahrádku. Mezi tímto domkem
a bývalými pavlačemi kolem kostela (dneš-
ní ambity) stála malá skromná chaloupeč-
ka – poustevna, která sloužila pro letní
přebývání poustevníků. Pro zimní období,
kdy poutníci málo přicházeli na Hostýn,
zbudoval hrabě Rottal na úpatí pod lesem,
v místě už tehdy zvaném Lázně, malou
poustevnu a při ní kapličku se zvonkem.
Ještě v době Hrdinova popisu stavu trosek
a zřícenin v roce 1834 byli v Bystřici pa-
mětníci těchto poustevníků, kteří žili z darů
poutníků, pomáhali při kostele a život trávili
v modlitbách.
V době, kdy hrabě Rottal upravil pramen
“zázračné vody” a vystavěl kapličku, musel
nechat v těchto místech prolomit valy, aby
umožnil snadnější přístup ze západní stra-

ny ke kapli. Do tohoto průlomu nechal vložit
kamenné schody a upravil špatně schůd-
nou cestu ke kostelu. Vpravo od tohoto
průlomu nad valy byly ještě v době Hrdino-
va pobytu vidět zbořeniny dvou domků se
sklepením. Tyto budovy mnozí mylně po-
važovali za původní krčmu, ale byla to
ovčácká obydlí postavena hrabětem
Rottalem. Po zrušení chrámu nechal
správce Rybka a jeho pomocník Roček
snést chrámovou krytinu, věže a rozebrat
krovy a tento materiál použili na stavbu
nové ovčárny a  staré ovčácké domky
nechali zbořit.
Všechny tyto rottalovské stavby, které
Hrdina popisuje a mapuje, viděl v roce
1834  už pouze v rozvalinách. Po všech
těch zkázách na Hostýně se od zrušení
chrámu vybudovala pouze ovčárna a v její
blízkosti (od holešovské strany) se vysta-
věla vápenná pec na vypalování vápna,
které se objevilo při průlomu valů nedaleko
slavkovské cesty.
V roce 1778 zastával úřad administrátora
P. Jan Papež, později pamatují ještě
P. Filipa Ležatku a P. Tadeáše Gazdu.
Co se týká hospody, vzpomínají pamětní-
ci, že jako z pachtovní musel hospodský
ročně splácet 30 „rýnšťáků“ a pro nároč-
nou dopravu mohl prodávat pivo o krejcar

dražší.
Není známo, jestli se
Josef Hrdina dožil slav-
ného úředního přípisu z
31. 10. 1840, kterým se
konečně povolilo začít
s opravami a záchranou
hostýnského chrámu a
jeho svěcení v roce 1845
opatem Šlossarem, ale
jeho paměti a informace
z dob největšího poníže-
ní tohoto poutního místa
jsou ojedinělé a mají pro
nás velkou cenu.

� Olga KozlováDobová pohlednice ze začátku minulého století
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Na úvod jedna nepotěšující informace, která se vztahuje k dlouho připravované akci
výměny dlažby v bazilice a vybudování podlahového vytápění. Po zhruba dvouleté
přípravě a jednání s firmou RAKO Rakovník o výrobě nové dlažby, jsme se ocitli
v situaci, kdy nevíme, jak budeme dále postupovat. Došlo k zásadní změně vlastnických
vztahů ve firmě RAKO, a tím pádem k přehodnocení aktivit a priorit firmy. Přípravné
práce se zastavily a dosavadní výsledky práce byly předány malé firmě, která se zabývá
malosériovou výrobou historických dlažeb. Zatím proběhlo jedno jednání o případném
předání výroby této firmě. Zatím se mi ale nejeví toto řešení příliš schůdné, a to hned
z několika důvodů. Tato firma nemá zkušenosti s tak velkou zakázkou a zároveň není
jisté dodržení náročných technických podmínek, které musí dlažba splňovat. Jedná se
hlavně o tloušťku a barevnost dlažby. Teprve ale mají být vyrobeny vzorky pro zkoušky.
Největším problémem se ale jeví předběžná cena, která by včetně DPH činila zhruba
5000 Kč za jeden čtvereční metr, což je pro nás částka naprosto nepřijatelná. O dalším
postupu vás budeme samozřejmě informovat v dalších číslech Listů svatohostýnských.
To ale neznamená, že budeme sedět se založenýma rukama. Čeká nás dokončení
náročné opravy Vodní kaple, dále jsme domluveni s kameníkem na opravě pískovcové-
ho pláště kolem baziliky, který byl v minulosti necitlivě opravován cementovou maltou.
Pravděpodobně začneme postupně opravovat jednotlivá zastavení „staré“ křížové cesty
a budeme připravovat přebudování venkovního bohoslužebného podia, které dosluhuje,
ale hlavně bylo přivezeno z Velehradu jen jako provizorní řešení pro venkovní bohosluž-
by, a architektonicky se na Svatý Hostýn nehodí.         � Petr Janek

technický administrátor na Svatém Hostýně

PLÁNOVANÉ INVESTICE DUCHOVNÍ SPRÁVY NA SVATÉM HOSTÝNĚ

ČINNOST MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ V ROCE 2004

Když se staví dům, většina času se stráví přípravnými pracemi. Je třeba zajistit různá
povolení, zhotovit příslušné projekty, připravit staveniště a vykopat základy. Je to práce
nevděčná, málokdo ji ocení, ale žádná pořádná stavba bez ní nevznikne.
To platí i na Svatém Hostýně, kde se všichni těšíme na rekonstrukci poutního domu č. 2
nebo vybudování výtahu v poutním domě č. 3. Na tyto cíle je však nutné se připravit. Proto
Matice svatohostýnská bude letos především připravovat výše uvedené investice a
zároveň bude splácet ještě závazky, které má kvůli rekonstrukci poutního domu č. 1.
I tak už v prvních měsících letošního roku byla provedena rekonstrukce kuchyní v
poutních domech č. 2 a č. 3 (měla hodnotu cca 750.000 Kč). Na prostranství za poutními
domy bude vybudováno dětské hřiště.
Stále se tedy Matice svatohostýnská neobejde bez vašich darů a příspěvků, žádám vás
o štědrost. Peníze budou využity ve prospěch Svatého Hostýna.
Mezi další problémy, které je nutné řešit, je větší aktivita členské základny Matice
svatohostýnské. Velmi uvítáme všechny vaše podněty k získání většího počtu členů
MSH a také podněty, jak byste si představovali činnost Matice svatohostýnské, co vám
nyní schází a co vám vadí.
Doufám, že rok 2004 bude alespoň tak úspěšný, jako byl rok 2003.

�Mgr. Aleš Dufek
předseda MSH
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JAK JSME HOSPODAŘILI V ROCE 2003

Myslím, že se nemáme za co stydět. Ostatně svědčí o tom číselné údaje z výsledovky,

které vám již tradičně v prvním čísle dalšího ročníku našeho časopisu předkládáme:

Náklady za rok 2003 je možné rozčlenit do následujících základních skupin:
spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, pohonné hmoty,

čisticí prostředky, LSH) ............................................................................. 403 tis. Kč
z toho hlavní položku tvoří náklady

na Listy svatohostýnské ve výši ............................................................... 237 tis. Kč

spotřeba energií ............................................................................................. 474 tis. Kč
z toho elektrická energie ................................................................................ 225 tis. Kč

plyn ................................................................................................................. 249 tis. Kč

opravy a údržba .............................................................................................. 698 tis. Kč
ostatní služby (telefon, poštovné, odpady, pojištění) .................................... 301 tis. Kč

mzdové náklady, sociální pojištění a sociální náklady ............................... 1 008 tis. Kč

úroky z půjček................................................................................................. 226 tis. Kč
odpisy .......................................................................................................... 1 342 tis. Kč

Výnosy za rok 2003 činily:
pronájmy ...................................................................................................... 1 101 tis. Kč

tržby: elektrická energie ................................................................................. 777 tis. Kč
Listy svatohostýnské ...................................................................................... 235 tis. Kč

ubytování ..................................................................................................... 1 286 tis. Kč
ostatní tržby (rozhledna, parkovné, WC, devocionálie) ................................ 251 tis. Kč

příspěvky a dary od členů ........................................................................... 1 874 tis. Kč

od nečlenů ................................................................................................... 1 560 tis. Kč

Z uvedených čísel je patrné, že uplynulý rok byl pro hospodaření MSH opět úspěšný,
díky štědrosti vás všech jsme mohli umazat velkou část našich dluhů. Od našich členů

jsme v letech 2001 a 2002 získali půjčky ve výši 4910 tis. Kč a v loňském roce jsme vrátili

z těchto půjček 1504 tis. Kč, z toho 219 tis. Kč bylo převedeno na dar, a tak dlužíme
našim členům ještě 3406 tis. Kč. V loňském roce jsme zaplatili zbytek splátky ve výši

1500 tis. Kč firmě RAPOS Holešov, která provedla v roce 2002 rekonstrukci poutního

domu č. 1. Výsledky loňského roku potvrzují, že jsme správně investovali do rekonstrukcí
poutních domů, projevilo se to jejich větší návštěvností, o čemž svědčí dosažené tržby

za ubytování – jsou třikrát vyšší než v roce 1996.

Závazky z minulých období (rekonstrukce poutního domu č. 3) jsme snížili o 300 tis. Kč,
a tak náš celkový dluh byl ke konci roku 2003 necelých 6,5 milionů Kč. Zatím to tedy

vypadá tak, že ani letos, ani příští rok se nebudeme moci pustit do nějaké větší akce bez

významné pomoci zvenčí. Nápadů by bylo dost, ale bez peněz to nepůjde. Přesto jsme
rádi, že Svatý Hostýn navštěvuje stále více poutníků, a že jim Matice svatohostýnská

může nabídnout nyní již solidní ubytování za přijatelné ceny.

Tak tedy neváhejte a přijeďte na Svatý Hostýn strávit aspoň pár dnů v klidu a v blízkosti
naší laskavé Přímluvkyně!   � Ing. Václav Lednický



12 LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1•2004

LYŽAŘSKÝ VLEK NA SVATÉM HOSTÝNĚ

V sobotu 13. prosince 2003 byl na Svatém Hostýně slavnostně uveden do provozu malý

lyžařský vlek. Jako každé křesťanské dílo, byl i tento vlek požehnán P. Stanislavem

Jordánem, farářem v Bystřici pod Hostýnem, za přítomnosti asi 50 členů místní jednoty

Orla Bystřice pod Hostýnem, zástupců

Urbanovy župy, ústředí Orla z Brna a

dalších hostí.

Vlastníkem a provozovatelem vleku je

Orel - jednota Bystřice pod Hostýnem.

Jedná se o vlek s nízko vedeným taž-

ným lanem, na němž jsou upevněny

plastové unašeče, sloužící k uchycení

lyžaře za ruce nebo za záda. Vlek, dlou-

hý téměř sto metrů, má regulaci otáček,

takže jeho rychlost lze upravit dle potřeb

a zdatnosti lyžařů. Umístěn je na louce

pod hřbitovem. Lano je uchyceno na

hnacím a vratném kole, mezi nimiž není žádný sloup. Typ tohoto vleku je spíše pro

začínající lyžaře, děti, nebo rodiče s dětmi. To ale neznamená, že není pro dospělé. Pro

zdatné lyžaře je příliš krátký a na mírném svahu.

Zařízení není určeno jenom pro Orly, ale i pro širokou veřejnost. Zájemce o lyžování chci

upozornit, že Svatý Hostýn je především místem poutním a slouží poutníkům k rozjímání

a modlitbě, a podle toho je třeba se zde chovat. K výhodám v zimním období patří, že je

zde dostatek stravovacích a ubytovacích kapacit, na rozdíl od ostatních středisek

Hostýnských hor.

Sněhové zpravodajství je možno zjistit v textové podobě na http://www.hostyn.cz nebo

v obrazové podobě v přímém přenosu kliknutím na kameru vnější pohled na baziliku (na

téže stránce). Informace o ubytování je

možno zjistit na e-mailové adrese

hostyn.msh@ado.cz nebo tel.:

573 381 693.

Ty, kterým by vadilo, že vlek na Svatý

Hostýn nepatří z pohledu památkářské-

ho, můžeme ujistit, že vlek není pevně

zabetonován, je po odpojení od elektři-

ny a demontáži mobilní a před zaháje-

ním poutní sezony na louce po něm

nezbude ani stopy.      � Karel Novák

starosta jednoty Orel
Bystřice pod Hostýnem
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PODĚKOVÁNÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

Vyslovujeme upřímný dík našemu dlouhole-
tému varhaníkovi na Svatém Hostýně panu
Ladislavu Procházkovi (na snímku). Všem
nám bude chybět jeho procítěná hra a krás-
ný zpěv, kterým doprovázel liturgii v bazilice
Panny Marie Svatohostýnské.
Pan varhaník odchází ze zdravotních důvo-
dů, ale doufáme, že se ještě nejednou
v bazilice setkáme a poslechneme si jeho
hru na varhany i jeho zpěv.
Přejeme mu jménem duchovní správy a
všech poutníků stálou ochranu Panny Ma-
rie, a dá-li Boží dobrota, i zlepšení jeho
zdravotního stavu.
Nový pan varhaník Miloslav Minařík, kterého jsme přijali na doporučení pana varhaníka
Procházky, vykonává zdárně svou novou funkci. Věříme, že jeho dosavadní ochota a
obětavost ho neopustí, i přes náročné požadavky působení na poutním místě.
Za duchovní správu na Svatém Hostýně: P. Jan Chromeček, rektor baziliky, spolu
s ostatními členy svatohostýnské komunity

12. prosince 2003
– Projednávání zástavby Hostýna, umístění komunikací, výsadba a zeleň
– Zhodnocení činnosti MSH za rok 2003, schválení plánu práce na rok 2004
– Videokazeta o Svatém Hostýně, příprava brožury o Svatém Hostýně
– Finanční situace Matice svatohostýnské – s předností splátek půjček
– Hospodaření Matice svatohostýnské a připomínky členů výboru MSH

23. ledna 2004
– Projednání zprávy o nesplněných úkolech z minulých let
– Projednání programu jednání výboru Matice svatohostýnské na rok 2004
– Řešení situace u pronájmu Ovčárny
– Příprava výjezdního zasedání MSH společně s redakční radou Listů svatohostýn-

ských – spojeného s exkurzí v tiskárně v Zádveřicích
– Hospodaření MSH a finanční situace, přednostní řešení splátek půjček

20. února 2004 – výjezdní zasedání
– Výjezdní zasedání výboru Matice svatohostýnské a redakční rady Listů svatohostýn-

ských ve Vizovicích – spojené s návštěvou tiskárny Reproprint v Zádveřicích
– Nájemní smlouvy, poplatky za služby v roce 2004
– Hospodaření Matice svatohostýnské, finanční situace

Mimo uvedených záležitostí je na každé schůzi výboru MSH prováděna kontrola plnění
opatření a termínů ze zápisů výboru MSH.  � Antonín Mužný

jednatel MSH

STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH
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Z VAŠICH DOPISŮ

Bude vás zajímat – Redakční rada Listů svatohostýnských uvítá jakékoliv informa-
ce, vzpomínky, fotografie a písemnosti o tom, co se dělo na Svatém Hostýně od roku
1947, kdy bylo násilně přerušeno vydávání Hlasů svatohostýnských.
Ad Listy svatohostýnské č. 3/2003

Neznám konkrétně situaci Hlasů svatohostýnských, jejichž vydávání mělo být „násilně
přerušeno v roce 1947“, ale o správnosti této formulace mám jisté pochybnosti. Fakt je,
že s obnovováním některých hlavně nekomunistických časopisů byly v období 1945-
únor 1948 „díky“ ministerstvu informací, jež měli v rukou komunisté, potíže. Oficiálně se
povolování různých periodik a limitování jejich nákladu i rozsahu vysvětlovalo pováleč-
ným nedostatkem papíru. Komunisté pochopitelně neměli radost ani ze snah o obnovení
velkého počtu katolických časopisů, jejichž vydání bylo přerušeno v důsledku nacistic-
kých zákazů za druhé světové války. Nezdá se mi však, že by vydávání Hlasů
svatohostýnských bylo násilně přerušeno už v roce 1947. Tenkrát se komunisté sice už
snažili, jak mohli, komplikovat život nekomunistickým stranám a ovládnout bezpečnostní
složky, ale katolíky se tehdy ještě spíše snažili získat na svou stranu. Většina katolických
časopisů byla za první republiky i ve výše uvedeném období dělána spíše amatérsky, což
zvláště u některých listů s delší periodicitou mělo nepříznivý vliv na pravidelnost jejich
vycházení. Vydávání jednotlivých čísel se z těchto a někdy i z technických důvodů
zpožďovalo. Vydávání katolických časopisů komunisté zakázali, jakmile se v únoru 1948
zmocnili moci. Takže se mi zdá být pravděpodobnější, že i vydávání Hlasů svatohostýn-
ských se v té době zpožďovalo, ať už ze subjektivních důvodů na straně redakce, anebo
pro to, že tiskárna včas neměla papír nebo že časopis nestačila vytisknout. Když pak
komunisti katolické časopisy hromadně zakázali, opožděná čísla už nebylo možné
dodatečně vytisknout. Druhá možnost je, že v roce 1947 Hlasy svatohostýnské sice ještě
vycházely a že tak nanejvýš jedno číslo mohlo vyjít ještě na začátku roku 1948, ale že
po zákazu katolických časopisů je už nikdo nedal svázat, anebo že se ve zmatku po
komunistickém „vítězství“ ztratily.     Jiří Sůva

Praha
Poznámka redakce LSH 
Po podrobnějším prověření v archivu Matice svatohostýnské bylo zjištěno, že Hlasy
svatohostýnské skutečně vycházely ještě i v roce 1948, dokonce je zde k dispozici
všech 12 čísel. V posledním čísle Hlasů svatohostýnských z roku 1948 čteme toto
oznámení: 
NEPŘEDPLÁCEJTE DALŠÍ ROČNÍK HLASŮ SVATOHOSTÝNSKÝCH.
Ministerstvo informací a osvěty (tiskový odbor) odňalo nám povolení k tisku Hlasů
svatohostýnských „v rámci reorganizace tisku, jejímž cílem je dosažení zjednodušení
poměrů v časopisectví a docílení podstatných úspor ve spotřebě tiskového papíru;
vychází při tom ze zásady, že v prvé řadě je nutno docílit požadovaných úspor zrušením
listů místního významu a takových časopisů, jejichž úkoly může převzíti jiný tisk.“
(Min. inf. a osvěty č. 31.013/48 T. O.)
Je vidět, že v této době již naplno působila cenzura, protože v žádném čísle není ani
zmínka o památné orelské pouti 1948. Jako zajímavý historický dokument přetiskujeme
kalendář poutí na rok 1949 z 12 čísla Hlasů svatohostýnských z roku 1948 (na protější
straně).
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VENITE ADOREMUS

Tu i tam v Evropě, a snad někde i u nás, byste mohli na dveřích kostela nebo kaple spatřit
nápis Venite adoremus. Pod ním bývá v místním jazyce překlad: Pojďte a klanějme se.
Je to pozvání k adoraci před vystavenou Svátostí oltářní. Obvykle se jedná o adoraci
celodenní. S výzvou k takové adoraci – klanění – jste se mohli seznámit i v Listech
svatohostýnských v prosinci minulého roku. Výzvu nám poslal otec arcibiskup Jan
Graubner v dopise, v němž mimo jiné píše: Máme hezky opravnou kapli v ambitu.
Myslím, že v soboty a neděle v poutní sezoně by tam mohla být po celý den (dle příjezdu
a odjezdu autobusů) vystavena Nejsvětější svátost. Členové Matice svatohostýnské by
mohli zajišťovat adoraci podle rozpisu služeb, aby tam stále někdo adoroval, aspoň
jeden. Jistě by se tam pak zastavovali k modlitbě další lidé. Tak to můžeme vidět ve
Fatimě (a je tam plno adorátorů po celý den i celou noc)… Mohl by výbor přes důvěrníky
takový rozpis zařídit?
Další slova a zdůvodnění od otce arcibiskupa si můžete přečíst v minulém čísle Listů
svatohostýnských. Klanět se Ježíškovi v jesličkách, či vzkříšenému Kristu, který stanul
uprostřed nás ve večeřadle chrámu – to vše lze prožívat tváří v tvář živému Kristu,
tajemně přítomnému ve Svátosti oltářní.
Je pravda, že průběh poutí, mší svatých a pobožností má na Svatém Hostýně už jakýsi
ustálený řád. Do boční kaple se někteří přicházejí pomodlit křížovou cestu, jiní zase jen
tak v tichu posedět. Někteří si rozbalí i svačinku.
Jak tedy na to, aby se ta velká věc uskutečnila? Za prvé je třeba si uvědomit, že je to  velká
věc! Mariánská úcta a eucharistie patří k sobě jako dvě ruce k jednomu tělu. Zázračný
pramen v Lurdech, to je mateřské pohlazení Panny Marie a projev soucitu s námi. Panna

Maria nás však nevede
k vodě, ale ke Kristu. To je
hluboký smysl její existence a
všech mariánských zjevení.
Voda na kopci je výzvou, aby-
chom spěchali k prameni vody
živé. Tímto pramenem je pří-
tomný, živý Kristus
v eucharistii. Jak se nám po-
daří tento duchovní rozměr
na Svatém Hostýně uskuteč-
nit? – Znovu prosíme a vyzý-
váme, pomozte i svými návr-
hy i tím, že se ke svaté službě
sami přihlásíte.
Per Mariam ad Jesum – skrze
Marii k Ježíši!

� P. Jan Chromeček, SJ
duchovní správce na

Svatém Hostýně
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Výjezdní zasedání MSH ve Vizovicích Snímek Josef Pala

LISTOPAD 2003

14. 11. • Slavnostní premiéra filmu Rok na
Svatém Hostýně

17. 11. • P. Karel Rozehnal s farníky z Hodo-
nína – Lužic

28. – 29. 11. • Pouť mládeže děkanátu Žďár
nad Sázavou s P. Pavlem Habrovcem

28. – 30. 11. • Exercicie pro členy MSH vedl
arcibiskup Jan Graubner

PROSINEC 2003

5. – 7. 12. • Soustředění dětského valašské-
ho souboru Malá Rusava za účasti 50
dětí pod vedením Jiřího Hrdličky a Růže-
ny Malíkové • duchovní obnova pod ve-
dením P. Petra Pilera, SDB

6. – 7. 12. • Neokatechumenátní společen-
ství z farnosti Valašské Meziříčí pod ve-
dením P. Pavla Stefana

24. – 26. 12. • Vánoční svátky zde proběhly
v pohodě, bylo trochu sněhu a teplota se
po celou dobu pohybovala několik stupňů
pod nulou

27. 12. • Od 10 hod. byl v provozu lyžařský
vlek, který tak prodělal první zatěžkávací
zkoušku, a za pěkného zimního počasí
jej zdarma využila spousta dětí, a to ze-
jména na bobech • dva autobusy poutní-
ků z Hranic

29. 12. • Autobus poutníků ze Všechovic
31. 12. • Rozloučení se starým občanským

rokem za účasti olomouckého světícího
biskupa Josefa Hrdličky

LEDEN 2004

4. – 9. 1. • Studijně formační kurz sekce pro
mládež ČBK pod vedením pražského
světícího biskupa Karla Herbsta (65 účast-
níků)

9. – 11. 1. • Kandidáti dobrovolné služby –
volontéři

16. – 18. 1. • Víkend pro maminky a manželky
– s cílem prohloubení osobního duchov-
ního života – s tématy k upevňování man-
želských vztahů

19. – 30. 1. • Rekonstrukce kuchyně a souvi-
sejících částí v poutním domě č. 3

ÚNOR 2004

5. 2. • Zimní sportovní hry pro
mentálně postižené ze
zlínského regionu,
50 účastníků

6. – 8. 2. • Duchovně rekreač-
ní pobyt dětí z farnosti
Bochoř a Vlkoš u Přerova

7. – 15. 2. • Exercicie jezuit-
ských dobrovolníků z Ivan-
ky pri Dunaji na Sloven-
sku

8. – 13. 2. • Psychoterapeu-
tický výcvik Vyšší odbor-
né školy Caritas v Olo-
mouci



17LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1•2004

12. – 27. 2. • Rekonstrukce
kuchyně a dalších částí
v poutním domě č. 2

20. 2. • Výjezdní zasedání
výboru Matice svatohos-
týnské spolu s redakční
radou Listů svatohostýn-
ských ve Vizovicích
s exkurzí v tiskárně Re-
proprint v Zádveřicích

20. – 22. 2. • Soustředění
dětského valašského sou-
boru Malá Rusava pod
vedením Jiřího Hrdličky •
folklórní valašsko-slovác-
ká svatba za účasti 110
svatebčanů.    (jpa)

BUDE VÁS ZAJÍMAT

V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:

ve všední dny 7.00 9.15 11.00

v neděle 7.00 9.00 10.15 11.30 15.00

Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání

V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli

Rodina a víra – víkend pro rodiny s dětmi – pořádá na Svatém Hostýně ve dnech

11. až 13. června Centrum pro rodinný život v Olomouci.

Jak šlapat po cestě Boží za ideálem rodiny? Jaké místo má Bůh v mém osobním životě,

v našem manželství, v naší rodině? Jak žít náš každodenní život víry ve dnech všedních

i svátečních? Jak si s dětmi povídat o víře, jak je vést a jak prohlubovat náš duchovní

život? Spolu s našimi dětmi tvoříme rodinu, kde každý jedinec je originálním stvořením

Božím. Naším společným úkolem otce a matky je vést děti k ideálu, který pro ně Bůh

připravil… Učme se přijímat sami sebe jako Boží dar, abychom se mohli stávat

obdarováním pro ostatní v rodině, v církvi, ve společnosti.

To vše a mnohé další bude náplní víkendové duchovní obnovy pro rodiče a děti

v krásném prostředí známého poutního místa na Svatém Hostýně. Během progra-

mu pro rodiče, který povede P. František Petrík, budou mít také děti svůj vlastní

program (katecheze, soutěže, zábavy a hry v přírodě), o který se jim postarají

katecheté a pečovatelé.

Program: mše svatá, společné modlitby, možnost svátosti smíření, přednášky,

rozhovory, setkání ve skupinkách, ale také čas pro rekreaci i zábavu.

Součástí výjezdního zasedání MSH byla i návštěva tiskárny

Reproprint v Zádveřicích, kde tiskneme náš časopis

Snímek Josef Pala
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NABÍDKA UBYTOVÁNÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Matice svatohostýnská nabízí celoroční ubytování na Svatém Hostýně v poutních
domech nejen poutníkům, ale i turistům a rekreantům. Je zde dále možnost pronájmu
sálu pro konání různých akcí (školení, exercicie, přátelské setkání, rodinné oslavy atd.).
Návštěvníkům se naskýtá možnost výletů překrásnou přírodou do okolí Hostýnských
vrchů.

CENY UBYTOVÁNÍ

Ceny jsou za osobu a noc

   Poutní dům č. 3

1 až 2 noci 3 a více nocí

dospělí děti 6 až 15 let dospělí děti 6 až 15 let

dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení – přízemí
100 Kč 50 Kč 90 Kč 45 Kč

dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení – II.patro
130 Kč 65 Kč 110 Kč 55 Kč

jednolůžkový pokoj – vlastní sociální zařízení
260 Kč 130 Kč 230 Kč 115 Kč

dvou až třílůžkový pokoj – vlastní sociální zařízení
210 Kč 105 Kč 190 Kč 95 Kč

přistýlka
70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč

spací pytel
40 Kč 40 Kč 40 Kč 40 Kč

  Poutní dům č. 1

Vícelůžkové pokoje se sociálním zařízením a společnou kuchyňkou

1 až 2 noci 3 a více nocí

děti do 6 let  –   –

děti od 6 do 15 let  100 Kč  80 Kč

dospělí 210 Kč 160 Kč

Členové Matice svatohostýnské mají slevu 20 Kč osoba/noc
Při hromadné duchovní akci poskytujeme slevu!
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POZVÁNKA

na valnou hromadu Matice svatohostýnské, která se bude konat na Svatém
Hostýně v den zahájení poutní sezony v neděli 2. května.
V 9 hod bude sloužit mši svatou olomoucký arccibiskup Mons. Jan Graubner,
protektor Matice svatohostýnské.
Jednání začne po ukončení bohoslužby v tělocvičně poutního domu č. 2.
Prezence účastníků bude probíhat od 7 hod.

Hlavní body programu:
– zpráva o činnosti a hospodaření Matice svatohostýnské v roce 2003
– zpráva revizní komise
– plán činnosti na rok 2004
– diskuze

Pro zájemce bude na závěr promítnuta videokazeta “Rok na Svatém Hostýně”.
Všechny členy zve výbor Matice svatohostýnské.

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Věra Hornyšová, Postřelmov, 76 let

Karel Koníček, Prakšice, 70 let

Filomena Juráková, Prakšice, 89 let

Božena Drncová, Štěpánov, 92 let

Anna Suchánková, Jezernice, 100 let

Rudolf Lednický, Brušperk, 87 let

Karel Rádek, Stěbořice, 82 let

Julie Pospíšilová, Kojetín, 88 let

Věra Stojanová, Bílany, 77 let

Marie Kyselá, Uhřičice, 73 let

Otílie Pištěcká, Kroměříž, 82 let

Josef Antoš, Vacenovice, 92 let

Ludmila Lukešová, Nivnice, 95 let

Věra Sušilová, Vizovice, 76 let

Marie Strnadová, Vizovice, 70 let



Křížová cesta na Svatém Hostýně před sto lety a nyní


