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ČESKÉ VELIKONOCE

„NEŽ KOHOUT ZAKOKRHÁ,
třikrát mě zapřeš!” řekl PÁN.
Ale to všichni znáte.
A tak šel čas i nečas a dech věků odvál více
než dvě tisíciletí a v tom našem nepatrném
záblesku života a v té chvějící se střepince
lidského snu – po posledním půlstoletí neča-
su – onen kohout opět zakokrhal.
To bylo slávy.
Všichni si pojednou vzpomněli, co to kohoutí
kokrhání znamená a mlčící davy hned po-
zvedly hlasy a jejich rozhořčení dolétlo až
k současným Pilátům.
Po dvou tisíci letech bylo těch Pilátů samo-
zřejmě více, stejně jako lidu.
A ten lid, který v našem půlstoletí nečasu ne
třikrát, ale třitisícetřistatřicettřikrát a možná
ještě tisíckrát více zapřel nejen PÁNA, ale
vůbec všechno, i sám sebe, dříve němý,
pozvedl hlas a ječel: „Vydejte nehodné
k potrestání, špatně střežili stádo a spřáhli
se s vlky.“
A Pilátové jen kroutili bezradně hubami a krčili rameny.
Koho chcete vydat, ty staré zloděje, podvodníky a vrahy, kteří rozkopali zemi, nebo
zbloudilé pastýře, které jste museli nagajkami šlehat, aby dávali císaři více, než bylo
císařovo?“
„Pastýře, všechny ty pastýře,“ křičeli. „My jsme sice napáchali více zla, ale oni měli být
lepší. Neměli uhýbat před meči a nagajkami, neměli škrábat vlky za ušima. Chceme
návrat starých časů.“
A tak si shromáždění Pilátů počalo umývat ruce pod vodopády krásných slov a oči
zastírali zlatými mincemi, aby nic neviděli.
I na našem Svatém Hostýně dával v onom dávném nečase stárnoucí pastýř císaři více,
než bylo císařovo, a císařovi pacholci s mlaskáním olizovali rty, mastné prasečím tukem,
a vůně kořalky i kadidla jim lahodila.
Nerozkopali však chrám, ani ho nevyloupili – alespoň ne zcela. A ten pastýř hlásal v tom
nečase všem opuštěným slovo Boží.

DOBŘE nebo ŠPATNĚ?
To opravdu nevím, to ví jen Pán, ale nebylo alespoň zcela zapomenuto a Matka Boží
bděla nad Moravou.
A jak všichni víme, po Velkém pátku přichází už přes dva tisíce let okamžik Vzkříšení
a tak zcela určitě přijde i letos a hlas zvonů nám oznámí

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH!  n Pavel Hejcman
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SVATÝ HOSTÝN NAVŠTÍVIL PREZIDENT VÁCLAV KLAUS

Ve čtvrtek 15. března dopoledne navštívil naše poutní místo prezident České
republiky Václav Klaus s manželkou Livií. Za pěkného předjarního počasí ho zde
očekávalo okolo dvou stovek lidí, z nichž třetinu tvořily děti z blízké chvalčovské
školy. Pod vstupním schodištěm pod bazilikou hlavu státu přivítal Antonín
Stodůlka, starosta Chvalčova, kam Svatý Hostýn územně patří. U vchodu do
kostela na něho čekal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který prezidentský pár
provedl po bazilice. Seznámil jej stručně s historií, zmínil se i o Svatém Hostýně
jako o významném poutním místě středoevropského formátu.
„Oficiálně poslední hlavou
státu, která Hostýn navští-
vila, byl císař František
Josef I. před 110 lety,“
zdůraznil moravský met-
ropolita. Prezident byl tou-
to informací viditelně
potěšen, protože ji pak ně-
kolikrát opakoval. Na zá-
věr krátké návštěvy v hos-
týnské bazilice arcibiskup
Graubner pronesl krátkou
modlitbu za naše politiky.
V Jurkovičově sále násle-
dovala oficiální část se-
tkání s prezidentem repub-
liky. Starosta Chvalčova Antonín Stodůlka představil jednotlivé členy samosprávy
a místopředseda Matice svatohostýnské Václav Lednický představil členy výboru Mati-

ce svatohostýnské.
Na závěr se prezident-
ský pár podepsal do
dvou  pamětních knih.
Návštěva prezidenta
republiky na Svatém
Hostýně byla krátká,
netrvala ani celou ho-
dinu, ale byla spontán-
ní. Přítomní náhodní
poutníci byli překvape-
ni, že se mohli osobně
s prezidentem pozdra-
vit, že každý si ho mohl
podle libosti vyfotogra-
fovat.     n Josef PalaSnímky Josef Pala
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PŘEHLED POUTNÍCH SLAVNOSTÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2007

NE 18. 3. Svatojosefská soukromá pouť mužů
SO 28. 4. Čtrnáctá celonárodní pouť hasičů
NE 6. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské

Pouť Klubu křesťanských žen
NE 20. 5. Pátá pouť včelařů
PO 28. 5. Sedmá pouť píšících křesťanů
SO 9. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
NE 10. 6. Pátá pouť podnikatelů
ÚT 12. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
PÁ 15. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 16. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
SO 30. 6. Dětská pouť na začátku prázdnin
SO 14. 7. Pouť obce Slavkov
NE 12. 8. Hlavní pouť
SO 25. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
NE 26. 8. Tradiční orelská pouť
SO 1. 9. Patnáctá pouť muklů – vězňů totalitních režimů
NE 9. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ 21. 9. První den františkánské pouti
SO 22. 9. Druhý den františkánské pouti
NE 7. 10. Růžencová pouť
SO 13. 10. První den dušičkové pouti
NE 14. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 20. 10. Devátá myslivecká svatohubertská pouť
PO 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

NAŠI BISKUPOVÉ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Čeští a moravští biskupové se od
26. února do 3. března zúčastnili na
Svatém Hostýně duchovních cvi-
čení, která pro ně vedl papežský
teolog z Říma P. Wojcziech Gier-
tych, OP.
Ve svých přednáškách se zaměřil na
jednotlivé vybrané části evangelia
svatého Marka a na odraz postavy
svatého Petra v tomto evangeliu. Svatý Petr, první papež, si byl velmi dobře vědom svých
chyb a pádů, nijak je nezakrýval. Sloužili mu k tomu, aby si jasně uvědomil, kdo je Bůh,
kdo je Ježíš a kdo je on.         n Josef Pala

Snímek Petr Janek
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NA VELEHRADĚ ZNOVU ZAČALA PRACOVAT MATICE VELEHRADSKÁ

Snímek Josef Pala

Občanské sdružení navazuje na činnost
Cyrilometodějského družstva Velehrad,
které zde působilo v první polovině 20. sto-
letí. Bylo však zrušeno s nástupem nové
komunistické vlády v roce 1948.
Jednání předcházela slavná mše svatá
v bazilice u příležitosti zimní pouti k výročí
úmrtí sv. Cyrila, kterou sloužil olomoucký
arcibiskup Jan Graubner, jenž se stal záro-
veň protektorem Matice velehradské.

„Každé významnější poutní místo by mělo
mít občanské sdružení poutníků. Tato mís-
ta se od běžných farností liší, nechodí sem
jen lidé z okolních obcí. Tak to funguje na
jiných místech a jsem rád, že i na Velehra-
dě se dnes obnovuje sdružení, které tady
kdysi bylo,“ uvedl ve své homilii.
Valná hromada zvolila šestičlenný výbor
v čele s velehradským farářem P. Petrem
Přádkou, SJ, a pětičlennou kontrolní komi-
si. Zároveň schválila stanovy nového
občanského sdružení a jeho logo.
Povzbuzením pro účastníky valné

hromady byla slova olomouckého arcibis-
kupa Jana Graubnera, kterými ocenil čin-
nost naší Matice svatohostýnské: „Jestli-
že na Svatém Hostýně osvědčila svoji
činnost sedmitisícová Matice svatoho-
stýnská, proč by podobný spolek ne-
mohl fungovat také na Velehradě?
Je nutné zachovat a rozvíjet jeho posvátný
charakter, vytvářet zde zázemí pro poutní-
ky a turisty a nabízet jim duchovní i kulturní
program,“ zdůraznil protektor Matice vele-
hradské. Současně poukázal na výlučnost
Velehradu, jehož význam přesahuje hrani-
ce našeho státu. Vyjádřil také naději, že by
Matice velehradská mohla v budoucnu pře-
vzít hodně úkolů, které má nyní na starosti
Arcibiskupství olomoucké a velehradská
farnost.
V diskuzi zaznělo mnoho podnětných
myšlenek, jak zvýšit prestiž Velehradu v
mezinárodním měřítku. O svých bohatých
„poutnických zkušenostech“ hovořil bene-
diktin P. Robert Bösner, rektor baziliky ra-
kouského poutního místa Maria Dreieichen.
Senátor Josef Vaculík položil přítomným
otázku: „Co potřebuje současný Velehrad?“
A hned na ni také sám odpověděl: „Přede-
vším dořešit chybějící linkové spoje na
nedělní bohoslužby, definitivně rozhodnout
o blokovaném církevním majetku, více vy-
užít postupně rekonstruovaných prostor
kláštera a zřídit polní parkoviště před vjez-
dem na Velehrad ze směru od Zlechova…“
Téměř tříhodinové jednání bylo ukončeno
společnou velehradskou písní Bože, cos
ráčil a závěrečnou modlitbou a požehná-
ním moravského metropolity.

n Josef Pala

Snímek Josef Pala

První valná hromada obnoveného občanského sdružení Matice velehradská se
konala v neděli 11. února v poutním domě Stojanov na Velehradě. Za dva měsíce
od vzniku prozatímního výboru se ke spolupráci na rozvoji známého moravského
poutního místa přihlásilo 172 lidí z České republiky i ze zahraničí.

O poutích v Rakousku hovořil benediktin
Robert Bösner.
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POTŘEBUJEME NA SVATÉM HOSTÝNĚ LANOVKU?

Již dva roky probíhá diskuze o tom, zda by
(ne)bylo dobré zavést na Svatý Hostýn
sedačkovou lanovku. Tato podnikatelská
aktivita s více než stomilionovou investicí
je naštěstí stále jen pouhým nápadem ně-
kolika lidí. Přesto však budí rozruch. Jako
svatohostýnští poutníci si klademe právem
otázku: Je možné tento nápad skloubit
se životem na našem poutním místě?
Výstižnou odpověď dal novinářům v minu-
lých dnech předseda Matice svatohostýn-
ské Mgr. Aleš Dufek: Představa, že se po
Hostýně prohánějí sněžné skútry a v sou-
sedství hřbitova se nasazují snowboardy
a lyže, je pro mě dost děsivá…
Myslím si, že hlavním cílem této podnika-
telské aktivity jsou peníze. Podíváme-li se
do historie našeho poutního místa, zjistí-
me, že podnikatelé o něj měli vždycky
zájem, a to již na konci 19. století. Rostoucí
popularita Hostýna jako poutního místa
i vhodného a příjemného prostředí pro re-
kreaci a výlety začala již tehdy lákat zisku-
chtivé podnikatele, kteří vytušili v tomto
příjemném prostředí ideální možnost ko-
merčního využití. Aby se předešlo nevhod-
ným zásahům do hostýnského areálu,
vznikla v roce 1895 Matice svatohostýn-
ská, která velmi prozíravě odkoupila od
barona Laudona hostýnský vrchol v rozsa-
hu pravěkého hradiště, tedy i s okolním
lesem, pastvinami a hostincem.
Hostýnská hora má v historii našeho
národa svůj neopominutelný duchovní
a kulturní význam, který by připravovaný
podnikatelský záměr zcela potlačil.
Rovněž ochránci přírody právem poukazu-
jí na zcela nezodpovědný zásah do života
hostýnské přírody. Soukromý přírodově-
dec a cestovatel Dr. Jiří Troneček
z Chvalčova zdůrazňuje, že podobné pro-
jekty jsou lukrativní „především pro

následné majitele a provozovatele skipar-
ků. Pro místní obyvatele to přináší přede-
vším zátěž v podobě zvýšené dopravy,
produkce odpadů a všeho, co přináší shro-
mažďování velkého množství lidí na malé
ploše“. Plánovaná stavba přitom podle něho
bude „brutálním a nevratným zásahem do
přírodního prostředí Hostýnských vrchů“.
V okolních lesích je navíc ptačí rezervace
NATURA 2000 či genová základna buko-
vých porostů.
„Je třeba zmínit i negativní vliv otevírání
velkých ploch v souvislých lesních poros-
tech z hlediska větrných kalamit a eroze
půdy na strmých svazích, podporované
ještě dlouhodobým zamokřením z umělé-
ho zasněžování, jehož dopady na přírodu
se teprve začínají projevovat… Při podob-
ných megalomanských akcích se samo-
zřejmě musí vypracovávat posudky o vlivu
investic na životní prostředí. Lze jenom
doufat, že v tomto případě je budou dělat
odborníci, kteří se nenechají nikým a ničím
ovlivnit, a že celá akce zůstane skutečně
pouze fantasmagorií. Nadějí zůstává i ta
možnost, že si příroda nakonec pomůže
sama a po několika dalších teplých zimách
bez sněhu smete celý projekt ze stolu,“
zdůrazňuje Dr. Troneček.
Hostýnská hora má v historii našeho náro-
da svůj neopominutelný duchovní a kultur-
ní význam, který připravovaný záměr zcela
potlačí. Je to místo nadregionálně nábo-
žensky významné, což poznali už naši dáv-
ní předkové. Je to klidová zóna vhodná pro
modlitbu, rozjímání, duchovní cvičení
a posílení rodinného života – jiným způso-
bem, než je tomu v lyžařských areálech.
Svatý Hostýn je nejnavštěvovanějším pout-
ním místem v naší vlasti – ročně jej navští-
ví přibližně 300 tisíc poutníků.

n Josef Pala
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DUCHOVNÍ SLOVO

Boží chrám je svatý
Domem modlitby nazývá Pán Ježíš jeruza-
lémský chrám ve zprávě evangelistů
o vyhnání prodavačů dobytka z chrámové-
ho nádvoří. U sv. Jana (2,16) nazývá Ježíš
chrám domem Otcovým.
Zamysleme se nad vznikem a dějinami
chrámu, z něhož do dnešní doby zůstala
jen Zeď nářků. Byl to král David, který
jednoho dne řekl proroku Nátanovi: „Hleď,
bydlím v cedrovém paláci, ale Boží schrá-
na stojí pod stanovým krytem!“ Bůh pak
skrze proroka připomíná Davidovi, že si
nikdy neřekl o stavbu cedrového paláce,
ale že Bůh sám mu vystaví dům a upevní
trůn jeho potomka navěky. (2 Sam 7,11)
Stavitel chrámu, Davidův syn Šalomoun, je
si vědom, že Bůh je ten, kterého země a
nebesa neobsáhnou, ale chrám bude do-
mem modlitby a posvátným místem Boží
přítomnosti. Celá osmá kapitola První Kni-
hy královské pojednává o posvěcení chrá-
mu. V modlitbě potom Šalomoun prosí,
aby Bůh vyslyšel úpěnlivé prosby těch, kdo
se na tomto místě budou modlit a prosit za
odpuštění hříchů, za ochranu před nepřáte-
li, či za déšť, když budou nebesa zavřena.
Přenesme se přes tisíciletí do doby jiného
královského stavebníka chrámů, do doby
Otce vlasti, Karla IV. Vybudoval desítky
kostelů a klášterů. Nestavěl, jako kdysi
Herodes, který se dal do přestavby jeruza-
lémského chrámu už 18 let před Kristem,
jen aby se reprezentoval a aby se zalíbil
věřícímu lidu, on nevěřící pohan a tyranský
vládce.
Císař Karel IV. byl hluboce zbožný člověk.
Chodil často a rád ke svatému příjímání.
Stál také o pomoc a přímluvu svatých.
Společenství svatých nejen vyznával, ale
také prožíval, a to způsobem, který naší
době není vlastní. Vášnivě shromažďoval
a uctíval ostatky svatých.
Historik Blažej Ráček píše v Českosloven-
ských dějinách (vyd. 1948, str. 105):
V letech 1350 a dalších se staví presbytář

chrámu. Největší péči vynaložil Karel na
kapli svatováclavskou. Její zdi byly bohatě
zdobeny zlatem, drahokamy, perlami
a malbami. Sv. Václav spočívá ve zlaté
rakvi, jeho hlava ve zlatém kování.
Do chrámu bylo sneseno ohromné množ-
ství ostatků svatých, bylo v něm 67 oltářů.
K prozpěvování Božích chval bylo ustano-
veno přes 250 osob: kanovníků, vikaristů,
oltářníků – sakristiánů a žaltářníků – zpě-
váků. Náležela jim též polovina domů měs-
tečka Hradčany. Množstvím kněžstva
a nádherou bohoslužeb mohl se Sv. Vít
srovnávat s papežským sídlem.
Komu patří dnes tento chrám? Církvi, stá-
tu, či národu? Rozhodně tak, jak byl vybu-
dován, patří především Bohu a jeho sva-
tým. Nemáme jen Chrám sv. Víta, máme
také kostely znesvěcené a zpustošené.
Jsou výstrahou, připomínkou Kristovy vý-
strahy: Nepřijmete-li toho, který přichází od
Otce, zůstane vám váš dům pustý. Odkop-
ne-li náš národ jako celek víru, může se
i národní velechrám proměnit v národní Zeď
nářků.
Jsi-li člověkem dobré vůle, začni každý
sám u sebe zachraňovat a budovat Boží
chrám ve svém srdci. Tak, jak nás ujišťuje
sv. Pavel: „Nevíte, že jste Boží chrám a že
Duch Boží přebývá ve vás? Zneuctí-li kdo
Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť chrám
Boží je svatý a to jste vy.“ (1 Kor 3,16–17)
Pane Ježíši, zůstávej v chrámech našich
srdcí a v chrámech naší vlasti. Odpusť
nám! Žehnej nám i celému národu!

n P. Jan Chromeček, SJ
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PO STOPÁCH HISTORIE SVATÉHO HOSTÝNA
A MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ         •        35. pokračování

Obnova nástěnných maleb
hostýnského chrámu
v letech 1971 až 1973

(Dokončení)

I když nástěnné malby z let 1887 až 1890
byly prováděny velmi důkladně a kvalitně,
v roce 1970 byly již značně poškozeny
(zvětráním částí omítek v místech pod de-
fekty ve vrstvě malty). Malby byly totiž
provedeny neobvyklou nástěnnou techni-
kou – olejovými barvami s voskem na vá-
penném podkladě. V zimních měsících na
chladných stěnách vystrážená vlhkost způ-
sobila, že voda v krakeláži vnikla pod ne-
propustný olejový nátěr a způsobila pnutí,
kterým se vrstva malty v plochách ohrani-
čených krakeláží uvolnila a způsobila zvě-
trání těchto částí omítek a následné uvol-
nění barevné vrstvy a odpadnutí.
Už někdy kolem roku 1930 se začaly obje-
vovat první defekty. V této době byly na
několika místech provedeny nekvalitní
a neodborné souvislé přemalby. Poškoze-
né byly i malby klenby, nejhorší situace
však byla pod kůrem, kde byly pozdější
opravy prováděny i latexovými barvami.
Aby se malby pro další generace zachráni-
ly, bylo rozhodnuto o jejích opravách. Dne
5. 12. 1969 byl olomouckým kapitulním
vikářem Josefem Vranou pověřen restau-
rováním těchto nástěnných maleb interiéru
hostýnské baziliky kroměřížský restaurá-
tor akademický malíř František Sysel.
Dle jeho odborného posudku byl stav ma-
leb špatný, ale restaurátorsky zvládnutel-
ný. I tenkrát se znovu objevily velmi proti-
chůdné názory odborníků na zamýšlené
opravy maleb. Jedním z vyslovených ná-
zorů bylo i odstranění maleb vzhledem

k jejich poškození a umělecké bezcennos-
ti, technice olejomalby a neaktuálnosti
a jejich nahrazení jednoduchou výmalbou
s novým zařízením kostela. Restaurátor
František Sysel obhajoval zachování ma-
leb i ostatní výzdoby jako výrazně výtvarně
působícího celku. Nesouhlasil také se zá-
sahy ve smyslu zjednodušené výzdoby
a částečném odstranění maleb. Připouští
sice názor, že dnešní mladí umělci jsou
jistě schopni vytvořit výtvarná díla sakrální-
ho charakteru velké úrovně a nahradit tak
hodně rozšířený amatérizmus, bezduché
aranžérství a prakticizmus. Tento logický
názor podporuje ale pouze tam, kde má
své plné uplatnění a kde není nebezpečí
bezohledného prosazení sebe samého za
cenu likvidace již existujících výtvarných
hodnot neproblematického významu. Kon-
statuje, že posvátná socha Panny Marie
Svatohostýnské se svou uměleckou hod-
notou v ničem neliší od ostatních děl inte-
riéru kostela. Je ale jeho nedílnou součástí
a dohromady vytváří svéráznou podobu
celého poutního místa, které svou výjimeč-
ností se zcela vymyká běžně užívaným
kriteriím hodnocení. Dnešní podoba vý-
zdoby kostela je především dílem nadšení,
víry, obětavosti a cítění té doby, se kterou
se dnes již těžko můžeme porovnávat. A to
je ten hlavní důvod, proč nemáme ani
morální právo dílo našich předků likvidovat
a nahrazovat novým.
Před zahájením prací byl proveden restau-
rátorský průzkum, podrobný návrh postu-
pu restaurátorských prací, předběžný
rozpočet a rozdělení prací podle jejich cha-
rakteru a náročnosti tak, aby některými
úkony mohli být pověřeni i umělečtí řeme-
slníci a brigádníci, kteří by pracovali pod
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dohledem hlavního restaurátora. Bylo nut-
né všechny práce skloubit tak, aby nebyl
narušen provoz kostela. Umělecká restau-
rátorská komise ČFVU schválila návrh usta-
novení, aby hlavním restaurátorem byl
jmenován František Sysel a dne 9. 4. 1971
ho tímto úkolem oficiálně pověřila. Již 16. 4.
1971 bylo postaveno lešení, aby poslouži-
lo ještě ke komisionálnímu jednání o po-
stupu prací a mohla se pořídit podrobná
fotodokumentace stavu maleb před restau-
rováním. Restaurátor sondáží zjistil pů-
vodní podobu přemalované ornamentální
výzdoby, vypracoval podrobný technolo-
gický a pracovní postup. Vlastní restauro-
vání pak bylo rozděleno do několika etap,
na kterých se v jednotlivých skupinách
podílelo až 16 akademických malířů, větši-
nou z Prahy. Na první etapě prací spolu-
pracovalo šest akademických malířů pod
vedením hlavního restaurátora. Plochy,
které byly nejvíce vystaveny vlhkosti (kle-
nební pásy), byly v minulosti již
přemalovávány a mnoho dalších
přemaleb a retuší zůstalo po pro-
vádění elektroinstalace v přízem-
ní části kostela. Ještě před
sejmutím vrstev nečistot bylo
nutné provést zpevnění zvětra-
lých částí omítek injektáží,
regenerační a ochrannou fixáží
a tmelením.
U malířsky nepodstatných ploch
maleb (pozadí, ornamenty) se
upustilo od restaurování, pro-
vedla se pouze rekonstrukce.
Retuše a přemalby byly postup-
ně odstraněny. Defektní místa
byla řádně vytmelena. Bylo roz-
hodnuto, že ve figurálních částech maleb
budou retuše provedeny napodobivě a
chybějící místa budou rekonstruována.
Stejný postup byl navržen i u ornamentál-
ních ploch. U dekorativních a ornamentál-
ních částí maleb bylo určeno, že nebudou

restaurovány, ale po důkladné dokumen-
taci a překreslení budou rekonstruovány
v původní podobě. Vzhledem k tomu, že
tyto práce byly charakterizovány jako umě-
lecko-řemeslné, vyčlenily se z restaurátor-
ské akce a byly zadány družstvu Malovna
Kroměříž, provozovně v Bystřici pod Hos-
týnem. Podmínkou bylo respektování
výtvarného a technologického návrhu re-
staurátora, který soustavně konzultoval
a koordinoval práce rekonstrukční s prace-
mi restaurátorskými. Mezi tyto práce byly
zahrnuty i malby pod kůrem a v presbytáři.
První přemalby byly provedeny kolem roku
1930, barevnost a kresba byly oproti pů-
vodní malbě úplně změněny. Druhá pře-
malba pochází z doby provádění elektroin-
stalace, kdy byly použity latexové barvy.
Po prohlídce nástěnných maleb umělec-
kou restaurátorskou komisí ČFVU dne 8. 7.
1971 bylo určeno šest spolupracovníků
pod vedením hlavního restaurátora

k provádění první etapy oprav. Bylo roz-
hodnuto používat syntetických i klasických
restaurátorských a malířských barev. Tato
etapa prací byla dokončena a zkolaudová-
na 24. 11. 1971 a stála 120 tisíc Kčs.
Druhá etapa restaurování probíhala v roce

Akademický malíř František Sysel
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1972 a spolupracovalo na ní 18 výtvarníků
ve čtyřech pracovních skupinách. Dále byla
dne 29. 3. 1972 byla uzavřena dohoda
mezi římskokatolickým farním úřadem za-
stoupeným kanovníkem P. Jindřichem
Weihrichem a akademickým malířem
a restaurátorem Aloisem Vaňkem z Hole-
šova. Předmětem dohody bylo restaurová-
ní kazatelny, bočních oltářů a sochy Panny
Marie za hlavním oltářem. Termín dokon-
čení byl stanoven na konec roku 1973.
Zároveň byly objednány u KS Kroměříž
různé práce na elektroinstalaci, jako např.
hlubší uložení stávajícího elektrického ve-
dení, přemístění některých zásuvek, zru-
šení dvou postranních světel v ostění
vítězného oblouku a starého elektrického
vedení v celém kostele. Tyto práce byly
konzultovány s restaurátorem, aby při nich
nevznikly další škody na nástěnných mal-
bách.
Družstvo Malovna Kroměříž mimo jiné pro-
vádělo nátěry okenních ostění, dokončení
nápisu na římse hlavní lodi, malování obou
sakristií, demontáž a montáž zlacených
rámů bočních oltářních obrazů, vyspravilo
polychromii architektur bočních oltářů
a demontáž sejmutelných zlacených řezeb.
Z provedených restaurátorských sond bylo
patrno, že barevnost modré kopule byla
prováděna barvou pojenou olejem na vá-
penný nátěr napuštěný fermeží a přetřený
bílou podkladovou olejovou barvou. Další
vrstva, světle modrá, s mírným odstínem
zelené, byla rovněž olejová. Tato kombina-
ce tvořila základ původního barevného
nátěru klenby. Potom už následovala vrst-
va nečistot a pozdější modrý nátěr, velmi
nekvalitní. Byl křehký, krakeloval a loupal
se, proto jej bylo třeba beze zbytku odstra-
nit.
Rekonstrukce modré barvy kopule se pro-
váděla následným způsobem. Nejvrchněj-
ší silně znečištěný modrý olejový nátěr se
začal odstraňovat čpavkovou vodou ve

vápně. Nepříjemné a nedýchatelné pro-
středí si vynutilo změnu technologického
postupu. Na plochu přibližně půl metru
čtverečního se ve dvou až třech vrstvách
nanesl parafinový odstraňovač červeno-
hnědé barvy a po naměkčení olejové vrst-
vy se tato vrstva špachtlí seškrábla a dů-
kladně okartáčovala ocelovým kartáčem.
Vzápětí se ošetřená plocha přetřela směsí
acetonu a lihu, čímž se rozpustily zbytky
parafinu. Dvě původní vrstvy nebyly pro
nový nátěr nebezpečné, takže se nemuse-
ly odstraňovat. Naměkčením a kartáčová-
ním se pouze jejich povrch vhodně zdrsnil,
aby nové modré nátěry klenby dokonale
k sobě přilnuly. Trvanlivost těchto nátěrů
spočívá především v důkladném odstra-
nění i zbytků parafinu z odstraňovače ná-
těrů, proto byly tyto práce důsledně kontro-
lovány a konzultovány.
Ze zápisu o stavu restaurátorských prací
z 8. 8. 1972 se dočteme, že práce
v presbytáři a dvou postranních oltářních
výklencích jsou těsně před dokončením.
Práce pouze brzdil nedostatek lístkového
zlata, proto i části maleb v presbytáři byly
zlaceny metálem a opatřeny tenkou vrst-
vou laku, jako ochrana před oxidací.
Ze závěrečná kolaudace provedené 9. 8.
1973 se dovídáme, že všechny restaurá-
torské práce 18 výtvarníků ve spolupráci
s hlavním restaurátorem Františkem Sys-
lem byly provedeny v plném rozsahu podle
schválených a odsouhlasených návrhů
a rozpočtu. Při konečném hodnocení prací
provedených družstvem Malovna Kromě-
říž bylo konstatováno, že práce byla odve-
dená kvalitně, odborně, technologické
postupy i termíny byly dodrženy. Členové
umělecké restaurátorské komise spolu se
zástupci investora a památkového středis-
ka shlédli na místě provedenou rozsáhlou
restaurátorskou práci.
Podle dostupných dokladů zpracovala
Olga Kozlová.
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PAVEL HEJCMAN OBDRŽEL CENU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Spisovatel Pavel Hejcman, dlouholetý starosta Bystřice pod Hostýnem a člen
redakční rady Listů svatohostýnských, 6. prosince 2006 slavnostně převzal

kulturní ocenění Zlínského kraje PRO AMICIS
MUSAE. Cenu mu v Baťově vile ve Zlíně předal
hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. S oceněním
souvisí předání výtvarného symbolu a finanční
odměna ve výši 50 tisíc korun.
Pavel Hejcman, kterého k ocenění z devíti nominova-
ných vybrala a navrhla odborná komise složená ze
zástupců kulturní sféry Zlínského kraje, cenu získal za
celoživotní rozsáhlé literární dílo u příležitosti svých
80. narozenin, které oslavil 23. března. Je autorem
mnoha dobrodružných, historických a kriminálních
příběhů. Řada jeho prací byla zfilmována a dramatizo-
vána, romány byly překládány do několika jazyků.

n Josef Pala

HOSTÝNSKÝ POUTNÍK KAREL VYSLOUŽIL OSMDESÁTNÍKEM

Karel Vysloužil, básník, vydavatel „nejmenšího časopisu na světě“ Pasínek,
organizátor pouti píšících křesťanů na Svatém Hostýně, oslavil 24. ledna své
80. narozeniny.
Jubilant patří ke generaci politických věz-
ňů, které nespravedlivě odsoudil minulý
komunistický režim. V roce 1949 byl za-
tčen, označen za vedoucího protistátní
skupiny a o rok později odsouzen na dva-
cet let těžkého žaláře za tisk a šíření letáků
s jeho básní. V letech 1951 až 1957 praco-
val v uranových dolech. Po propuštění
(1957) byl zaměstnán až do roku 1991
v dělnických povoláních.
Celý život se věnuje literární tvorbě. V době
komunistického režimu vydal v samizdatu
bezmála padesát sbírek poezie a deset
knih prózy. Svobodně své básně mohl vy-
dávat teprve po listopadu 1989. Od té doby knižně vyšlo více než dvacet jeho básnických
sbírek, poslední vyšla k jeho osmdesátinám před několika dny s názvem S holí poutníka.
Karel Vysloužil je od roku 1993 členem Obce spisovatelů. V roce 2001 založil tradici pouti
píšících křesťanů, které se konají od té doby každý rok na Svatém Hostýně o Svatoduš-
ním pondělí.          n Josef Pala

Mezi gratulanty byla také majitelka nakla-
datelství Lípa ve Vizovicích Ludmila Velce-
rová. Snímek Josef Pala

Snímek Josef Pala
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HOSPODAŘENÍ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ V ROCE 2006

Hospodářský výsledek za rok 2006 činí 1 848 482 Kč.
Je třeba se zmínit, kolik stála celková rekonstrukce poutních domů probíhající v letech
2005 až 2006. Náklady na rekonstrukci budov činily 25 161 tisíc Kč, po odečtení dotace
15 587 tisíc Kč zůstává částka našich vlastních nákladů 9 574 tisíce Kč. Tato částka se
bude odepisovat po dobu 30 let, takže se v nákladech projeví každý rok v položce odpisy.
Stejně tak vnitřní vybavení bylo pořízeno částkou 1 213 tisíce Kč, po odečtení dotace
1 023 tisíce Kč zůstává z našich prostředků 190 tisíc Kč – jedna polovina se odepsala
v roce 2006, druhá polovina se projeví opět v nákladové položce odpisy v roce 2007.
K 31. 12. 2006 je stav finančních prostředků na běžných účtech 423 602 Kč, v pokladnách
117 249,50 Kč. Závazky k tomuto datu plynoucí z loňské akce činí: 1 300 tisíc Kč firmě
Rapos, 1 700 tisíc Kč úvěr u České spořitelny a 1 milion Kč duchovní správě na Svatém
Hostýně. Současně nám zůstává starý dluh na půjčkách členů z rekonstrukce poutního
domu č. 1 z roku 2002 v částce 1 165 tisíc Kč.

Několik zajímavostí z provedené rekonstrukce poutních domů
– Dlažba v Jurkovičově sále byla výrobcem keramiky firmou Lasselsberger oceněna

v soutěži realizovaných akcí 3. místem. Ve zdůvodnění porota uvádí, že použitá série
velkoformátových dlažeb v designu přírodního kamene Atrium 40x40 cm našla v ploše
sálu s prvky z přírodního dřeva své příhodné místo a realizátoři nechali správně vyznít
i její přirozené nepravidelné kolísání odstínů.

– Celkově bylo opraveno 2 500 m2 fasád.
– Bylo vyměněno 300 ks oken za dřevěná eurookna s celkovou plochou 600 m2.
– Na opravu dožilých tesařských prvků bylo použito přes 100 m3 dřevěných profilů.
– Na výměnu 2 000 m2 plechových krytin se použilo 13 tun měděných plechů.
– Celkem bylo namontováno 2,3 km trubních vedení a 7 km elektrokabeláží.

n Naděžda Nováková

Vybíráme pouze některé ukazatele. Údaje jsou v tisících korun.

NÁKLADY

Spotřeba materiálu .........................  294
Listy svatohostýnské.......................  151
Spotřeba elektrické energie ............  498
Spotřeba plynu ................................  400
Opravy a udržování ........................  401
Služby .............................................  490
Mzdové náklady ............................1 297
Úroky z půjček a úvěru ...................  274
Odpisy ...........................................1 814
Ostatní náklady ...............................  609

Celkové náklady ..........................6 228

TRŽBY

Nájmy ........................................... 1 185
Listy svatohostýnské......................  263
Elektrárna.......................................  863
Rozhledna ........................................  64
Ubytování ..................................... 1 675
Parkovné ..........................................  40
Vodné ...............................................  31
Dary ............................................. 1 767
Členské příspěvky ....................... 2 061
Ostatní tržby ..................................  127

Celkové tržby ............................. 8 076
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INVESTICE DUCHOVNÍ SPÁVY NA ROK 2007

Na jaře dokončíme některé práce na Vodní kapli (výmalba a položení dlažby a kompletace
elektřiny). Tím bude stavba definitivně ukončena. V bazilice nás čeká dokončení oprav
všech vitrážových oken, včetně jejich předsklení ditermovým sklem, aby byly ochráněny
před vlivem nepřízně počasí, a zároveň to bude jeden z prvků, zlepšení teplotních
podmínek v bazilice.
Intenzivně probíhají přípravné práce na výměně dlažby v bazilice a instalaci podlahové-
ho topení. Po zvážení všech pro a proti – jestli zvolit jako materiál mramor nebo stávající
keramickou dlažbu – to vypadá, že nakonec zůstaneme u keramiky, kvůli její odolnosti
proti otěru, ale také se lépe hodí k výmalbě kostela. Jenže její výroba bude ruční a časově
i finančně velmi náročná, proto realizace bude asi až v příštím roce. Nic však ještě není
definitivně rozhodnuto, bude také záležet na stanovisku Památkové péče.
Do začátku poutní sezony chceme ještě instalovat zábradlí u Jurkovičovy křížové cesty,
aby si i lidé, kteří se hůře pohybují, mohli vykonat křížovou cestu. Jak jistě víte, mozaika
na jejím prvním zastavení je v havarijním stavu. O mnoho lépe na tom nejsou ještě další
dvě zastavení. Zatím se nám nedaří spojit s rakouskými vlastníky firmy RAKO Rakovník,
kteří snad jediní jsou schopni mozaiku znovu vyrobit.
Dále chceme začít s postupnou opravou staré křížové cesty, jejíž některá zastavení jsou
stavebně ve velmi špatném stavu.         n Petr Janek

technický administrátor na Svatém Hostýně

STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

– Stanovisko výboru MSH k vybudování lanovky na Svatý Hostýn je trvale zamítavé.
– Výbor MSH vzal na vědomí skutečnost, že Obec Chvalčov se nechce zbavit výdeje

povolenek k výjezdu na Svatý Hostýn.
– Výbor MSH vzal na vědomí doporučený postup Ing. arch. Petra:

– podání žádosti Krajskému úřadu ve Zlíně o zařazení Svatého Hostýna mezi
významné lokality

– o pořízení regulačního plánu Svatýna Hostýna
– zpracování ideové studie o Svatém Hostýně

– Výbor MSH pověřil Ing. Václava Lednického sepsáním příspěvku o pěších a cyklistic-
kých poutích na Svatý Hostýn.

– Slavnostní zahájení provozu svatohostýnského muzea bude v rámci valné hromady.
– Výbor MSH souhlasí s provizorním umístěním sochy sv. Ambrože v areálu poutního

místa – Evropská pouť včelařů.
– Výbor MSH rozhodl, že Mariánu Kadlicovi zaniklo členství ve výboru MSH vzhledem

k tomu, že devět měsíců bez omluvy nebyl přítomen na schůzích výboru. Novým
členem výboru MSH se stal František Ulrich.

– Výbor MSH schválil zakoupení dvou satelitů na provoz TV NOE v poutních domech.
– Výbor MSH schválil přijetí 85 nových členů Matice svatohostýnské.

n Lubomír Vývoda
zapisovatel MSH
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ARCIBISKUP LEOPOLD PREČAN A SVATÝ HOSTÝN

Stejně jako Antonín Cyril Stojan, taktéž
jeho nástupce na moravském metropolit-
ním stolci arcibiskup Leopold Prečan
považoval moravská poutní místa za mi-
mořádné zdroje Božích milostí. Jeho du-
chovní i hmotné přízni se těšila zvláště tři
místa: Velehrad, Svatý Hostýn a Svatý
Kopeček u Olomouce. V březnu letošního
roku tomu bylo šedesát roků, kdy jmenova-
ný arcipastýř na Svatém Kopečku u Olo-
mouce zemřel, a byl pohřben v hrobce
chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci
– Hejčíně, vybudovaném z jeho popudu
a prostředků.
Ač mu byl blízký Svatý Kopeček, kde
v tamním svém letním sídle pobýval
v posledních deseti letech svého života,
neopomenul nikdy duchovně a materiálně
podporovat Svatý Hostýn – „posvátné mís-
to celé Moravěnky“, jak jej nazýval. Brzy po
svém nástupu na stolec sv. Metoděje, kdy
Matice svatohostýnská s potížemi zahájila
stavbu poutního domu, se Prečan postaral
o plynulé financování stavby. Vzpomíná na
to tehdejší jednatel Matice P. Antonín
Dokoupil: Jako jednatel matiční vím, že
jsme se všemi svými penězi byli hotovi
hned po položení základů k novému pout-
nímu domu na Svatém Hostýně. Byli jsme
bezradni, co dále. Tehdy řekl arcibiskup
matičnímu předsedovi prelátu Františku
Valouškovi (1863-1932): „Stavět dál, budu
stavbu financovat.“ A stavělo se dále pod
dozorem arcibiskupského stavebního úřa-
du v Kroměříži a vyplácelo se vše dále
z arcibiskupské účtárny v Kroměříži – tak-
že nikomu z podnikatelů a pracujících ne-
zůstala Matice dlužna ani haléře. Poutní
dům stál okrouhle dva miliony korun (do-
končen 1928). Část půjčily některé naše
ústavy, většinu půjčila arcibiskupská po-
kladna. Bylo napřed upřímným přáním pana
arcibiskupa, že dluh matiční zůstane dlu-
hem na věčnou oplátku; všechny splátky

dluhu měly být ukládány na zbudování
potomního dalšího křídla poutního domu.
Pozemková reforma a hospodářská krise
zhatily ovšem arcibiskupův plán a Matice
splácí svůj bezúročný dluh. Bez pomoci
arcibiskupovy by možná posud trčely ze
země jen základy poutního domu.
V denním tisku se často psalo o Prečano-
vě podpoře Svatého Hostýna: Stará se
o toto místo s otcovskou pečlivostí, nebo
Jeho nevšední péči vděčí Svatý Hostýn za
svůj nynější rozkvět.
V neděli 15. srpna 1937 se na Svatém
Hostýně připomínalo 25. výročí korunova-
ce votivního sousoší Panny Marie. K této
slavnosti, které se zúčastnilo 60 tisíc pout-
níků, pozval arcibiskup tehdejšího apoštol-
ského nuncia v ČSR Xaveria Rittera.
Památný projev arcipastýřův byl otištěn o
dva dny později v olomouckém Našinci.
Vzpomínal na vše, co se vykonalo
k prospěchu poutního místa: vybudování

Olomoucký arcibiskup Leopold Prečan
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silnice, poutního domu a hřbitova. Poděko-
val členům Tovaryšstva, duchovním správ-
cům svatohostýnským; ti si v roce 1937
připomínali padesáté – „zlaté“ – výročí
zdejšího působení. S radostí pak konsta-
toval: Ale jedno, drazí moji, dosud žije
a dosud trvá: je to veliká důvěra moravské-
ho lidu k Matce Boží svatohostýnské, veli-
ká důvěra a dětinná láska našeho lidu
k Panně Marii. Zachovejte si, drazí poutní-
ci, tuto důvěru k Matce Boží. Upírejte často
svoje oči k té spásné hvězdě našeho žití!
Držme se Marie, aby nás přivedla k Ježíši,
jemuž patří čest a sláva na věky!
V tomtéž roce dostal Svatý otec Pius XI. ke
svým osmdesátým narozeninám kopii Sva-
tohostýnské Madony; k tomuto daru arci-
diecéze připojil arcipastýř Leopold své
blahopřání.
Na Svatý Hostýn přiváděl také své vý-
znamné hosty. V Listech svatohostýnských
byla již připomenuta návštěva kardinála
Jeana Verdiera, zástupce Svatého otce,
na Celostátním sjezdu československých
katolíků v Praze. Uskutečnila se ve čtvrtek
4. července 1935 v podvečer v doprovodu
arcibiskupa a několika členů vlády. Tehdy
mu bylo poutní místo představeno jako
„moravské Lurdy“.
Arcibiskup Leopold přicházel občas na
Svatý Hostýn neohlášen, zpravidla na pod-
zim, po hlavním poutním období, aby zde
v klidu vykonal svou vlastní pouť. Déle se
zde zdržel v říjnu 1935, kdy přišel poděko-
vat Matce Boží za podporu, kterou mu
vyprošovala po sedmdesát let života; jeho
sedmdesátiny sice připadaly až na 8. bře-
zen 1936, obával se však sněhu a chladu,
panujících na poutním místě na přelomu
zimy a jara. Superior Stryhal mu přesto
přišel 27. února 1936 blahopřát k životnímu
jubileu do Olomouce. Vzpomíná, jak arci-
biskup vroucně a živě uděloval a posílal
své požehnání všem kněžím a poutníkům
svatohostýnským.
Zdravotní stav arcibiskupa Prečana byl po

V kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomou-
ci-Hejčíně je pohřben arcibiskup Prečan.

roce 1945 velmi neutěšený, zůstával již
trvale na Svatém Kopečku. Trpělivě snášel
obtíže, podporován svým světícím bisku-
pem Stanislavem Zelou a dvěma sekretáři,
Mons. Josefem Mošťkem a Mons. Jose-
fem Ryškou. Se smrtí počítal a často říkal:
Iam pulsat Dominus – Pán již klepe. Lito-
val, že již nemohl pro nedostatek prostřed-
ků pomoci svatokopeckému proboštovi
Juliu Půdovi při rozsáhlých opravách vál-
kou postiženého chrámu.
Svým věřícím poslal poslední pastýřský list
věnovaný náboženské nevědomosti, kte-
rou označil za „dnes jedno z nejvážnějších
nebezpečí pro víru“, a připojil svá doporu-
čení k jejímu překonávání.
Arcibiskup Leopold Prečan zemřel 8. břez-
na 1947 a Matka Boží, kterou po celý život
ctil a vzýval, ho doprovodila před Boží tvář.

n Bohuslav Smejkal
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PROSINEC 2006
1. až 3. 12. • Soustředění pěveckého sboru

Basové G valašskomeziříčského gym-
názia

2. až 3. 12. • Neokatechumenátní setkání
farnosti Valašské Meziříčí

16. 12. • P. Rudolf Chmelař a 75 poutníků
z farností Žeravice, Ludslavice a Kuro-
vice

28. 12. • 80 poutníků z hranické farnosti
a okolí

31. 12. • Závěr roku a pontifikální mše
svatá na zahájení roku nového s olo-
mouckým pomocným biskupem Jose-
fem Hrdličkou

LEDEN 2007
5. 1. • Pouť farnosti Fryšták
12. až 14. 1. • Víkend pro ženy pořádaný

Centrem pro rodinu z Olomouce – za-
měřeno na obnovu duchovního a man-
želského života

15. až 19. 1. • Studijně formační kurz pořá-
daný Sekcí pro mládež ČBK Praha s
exercitátorem arcibiskupem Janem
Graubnerem (17 kněží a 50 dalších
exercitantů)

25. 1. • Setkání chovanců sociálních ústa-
vů Zlínského kraje

26. až 27. 1. • Umělecké soustředění dět-
ského folklórního souboru Malá Rusa-
va a cymbálové hudby Voděnka

ÚNOR 2007
2. až 4. 2. • Duchovní obnova pro farnost

Brumov
4. až 9. 2. • Studijní a duchovní soustředění

studentů a učitelů z Vyšší odborné ško-
ly sociální Caritas z Olomouce

5. až 7. 2. • Setkání v rámci vzdělávacího
programu „Charita pro budoucnost“
pořádané Charitou ČR

9. až 10. 2. • Pěší pouť studentů Arcibis-
kupského gymnázia Kroměříž

9. až 11. 2. • Víkendová duchovní obnova
pro manželské páry pořádaná Katolic-
kou charismatickou obnovou

11. až 16. 2. • Duchovně sportovní pobyt
dětí z farnosti Karviná pod vedením
P. Karla Houdka

12. až 13. 2. • Zasedání vedení Cyrilome-
todějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci v čele s děkan-
kou RNDr. Ivanou Vlkovou a arcibisku-
pem Janem Graubnerem

16. 2. • Pouť zaměstnanců a spolupracov-
níků Salesiánského střediska mládeže
Brno-Žabovřesky • zasedání revizní
komise Matice svatohostýnské, redakč-
ní rady Listů svatohostýnských a výbo-
ru Matice svatohostýnské za účasti
protektora Matice svatohostýnské
arcibiskupa Jana Graubnera

16. až 18. 2. • Duchovní obnova pro akolyty
a pastorační asistenty z olomoucké
arcidiecéze pod vedením arcibiskupa
Jana Graubnera za účasti 65 osob

Sestaveno podle internetových stránek
Svatého Hostýna – www.hostyn.cz

Uplynulá zima byla i na Svatém Hostýně
skoupá na sníh. Snímek Josef Pala
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OBNOVA POUTNÍCH TRAS NA SVATÝ HOSTÝN

Svatý Hostýn je svou polohou přirozenou
dominantou východní Moravy, proto se
i v minulosti stal útočištěm obyvatelstva
z širokého okolí před tatarskými nájezdní-
ky a Panna Maria je zde zakryla svým
ochranným pláštěm. Zbožný moravský lid
zde skládal k jejím nohám své prosby
o přímluvu u jejího Syna, děkoval za vysly-
šení proseb a velebil Boha.
Matice svatohostýnská se snaží, aby tradi-
ce poutí zůstala zachována i pro příští
generace i v naší motorizované době, kte-
rá naopak umožňuje, aby zde připutovali
i ti, jejichž zdravotní stav či věk nedovoluje
se vydat na pouť pěšky. Ale pro každého,

kdo někdy uskutečnil a prožil dobrou pěší
pouť (nejen na Svatý Hostýn), je to neza-
pomenutelný zážitek, proto některá spole-
čenství či farnosti je pravidelně opakují.
V minulém čísle našeho časopisu jsme se
zmínili o přípravě projektu, který bychom
chtěli zpracovat, a nabídnout široké veřej-
nosti podrobné informace o možnostech
putování na Svatý Hostýn z různých míst
naší vlasti a případně i ze zahraničí.
Některé poutě ale zůstávají jen v paměti

těch nejstarších, a tak nechceme, aby s nimi
zmizely, proto se obracíme právě na ty
nejstarší, aby nám napsali nebo zavolali
(přijedeme i za vámi) a sdělili nám, jak se
tyto poutě, zejména ze vzdálenějších míst,
v minulosti konaly.
Na základě těchto vašich informací se po-
kusíme nabídnout ostatním, v minulosti
osvědčené, putovní trasy, s místy tradič-
ních odpočinků nebo i pobožností na cestě
(kapličky, boží muka apod.). Při putování
z větších vzdáleností měli poutníci i tradič-
ní místa přenocování, obvykle na farách,
školách či budovách místních spolků
(orlovny, sokolovny, katolické domy).
Pokusíme se oslovit v těchto místech ve-
dení obcí či místních organizací a zjistit
podmínky, za kterých by bylo možno pře-
nocování nabídnout i dnes. Uvítáme, když
se sami ozvou zástupci různých organizací
a spolků na těchto tradičních poutních tra-
sách s nabídkou služeb pro poutníky.
Jako příklad uvádím nabídku z Vizovic,
které leží asi 30 km jižně od Svatého Hos-
týna a v minulosti i nyní přes ně vede trasa
poutníků z okolí Valašských Klobouk. Míst-
ní jednota Orel nabízí přespání v orlovně –
na karimatkách na podlaze ve společen-
ském sále a v klubovně pro přibližně 25 až
35 poutníků. Možnost základní osobní hy-
gieny, uvaření čaje nebo kávy. Poplatek je
na úhradu režijních nákladů (elektrická
energie, voda, čistící prostředky) – 30 Kč
na osobu. Kontakt na starostu jednoty tele-
fonem asi dva týdny předem (třeba uvést
jméno a číslo telefonu nebo adresu).
Bez vaší pomoci nejsme schopni tyto na-
bídky služeb zjistit. Obracíme se na naše
důvěrníky, aby nám pomohli, oslovili pa-
mětníky, případně funkcionáře spolků
a obcí nebo duchovní správce farností.
Děkujeme za vaši pomoc, pochopení i ini-
ciativní přístup.    n Václav Lednický

Snímek Leoš Hrdlička
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UPOZORNĚNÍ

Aby nedocházelo k podobným nejasnostem jako v minulém roce, znovu upozorňujeme
pořadatele autobusových poutí z farností, že v soboty, neděle a svátky nebudou
v žádném případě povolovány výjezdy autobusů k bazilice. Pokud se budou chtít
poutí zúčastnit i ti nemohoucí, kteří nejsou schopni dojít od autobusové zastávky ke
kostelu, naplánujte si svou pouť na všední den, nejlépe mimo školní prázdniny. V tomto
případě, dle možností, umožníme výjezd autobusu ke kostelu s tím, že po vysednutí
poutníků řidič zajede zaparkovat na parkoviště pod autobusovou točnou (na Svatém
Hostýně). Parkování autobusů u poutních domů je výslovně zakázáno!
Nově také dochází k placení parkovného. Povolenky pro výjezd autobusů jako
doposud vydává Obecní úřad Chvalčov, který současně s povolenkou zašle naši
složenku na úhradu parkovného. Tuto složenku je třeba mít zaplacenou před odjezdem,
a doklad mít u sebe pro případ kontroly.

Protože se množily stížnosti poutníků na provozovatele autodopravy na Svatý Hostýn,
uspořádali jsme společné setkání zástupců firmy Krodos Kroměříž, abychom si společně
ujasnili některé požadavky. Je hodně těžké odhadnout, kolik lidí se v určitou neděli
chystá na Svatý Hostýn přijet. U předem plánovaných velkých poutí je kyvadlová
autobusová doprava zajištěna v dostatečném rozsahu, ale někdy je obrovský nával
i v běžnou neděli, kdy stačí, aby bylo pěkné počasí. Navíc se často stává, že do Bystřice
pod Hostýnem přijedou poutníci v půl desáté a všichni chtějí být přepraveni tak, aby stihli
mši svatou v deset hodin. V těchto případech potom není možné přepravit třeba tisíc lidí
během půl hodiny. Proto si nechávejte dostatečnou časovou rezervu na přepravu, aby
tak nedocházelo k nervozitě a následným stížnostem.     n Naděžda Nováková

CENY SLUŽEB V ROCE 2007

– obědy ........................................ 82 Kč
– večeře ....................................... 62 Kč

Parkovné
– osobní automobily .............................................................................................. 50 Kč
– autobusy .......................................................................................................... 200 Kč

Ubytování (za noc)
– pokoje se společným sociálním zařízením na chodbě .................................... 130 Kč
– jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením ...................................... 260 Kč
– dvou a vícelůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením ............................ 210 Kč

Slevy poskytujeme
– dětem do 15 let na poutním domě č. 1 ve výši 50 %
– při pobytu více než 3 noci
– členům Matice svatohostýnské ve výši 20 Kč na noc
– při hromadné duchovní akci pokoje s vlastním soc.zařízením účtujeme 180 Kč za noc

Pronájmy sálů
– pronájem na den .............................................................................................. 500 Kč

Strava
– plná penze .............................. 180 Kč
– snídaně ..................................... 36 Kč
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ • zpravodaj Matice svatohostýnské
Vydává čtvrtletně Matice svatohostýnská s duchovní správou na Svatém Hostýně
Šéfredaktor: PhDr. Josef Pala
Redakční rada: Ing. Ivo Buráň, Ostrava; Pavel Hejcman, Bystřice pod Hostýnem; P. Jan Chromeček,
Svatý Hostýn; Olga Kozlová, Olomouc; Ing. Václav Lednický, Vizovice; Mgr. Marie Loučková, Holešov;
Mgr. Pavel Malének, Bystřice pod Hostýnem; František Ulrich, Hrobice; Mgr. Lubomír Vývoda, Trnava
Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku zasílejte na adresu: Matice svatohostýnská,
Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, tel. a fax: 573 381 694
e-mailové adresy: pala@ado.cz • matice@hostyn.cz • fara@hostyn.cz
http://www.hostyn.cz
Číslo účtu MSH, na které můžete poukazovat své dary:
13430691/0100 – Komerční banka v Bystřici pod Hostýnem
Určeno pro vnitřní potřebu

ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

Ludmila Cigošová, Příbor, 92 let
Marie Fábriová, Kelč, 69 let
Helena Slováková, Poteč, 92 let
Jaroslava Kučerová, Kroměříž, 86 let
Marie Antoláková, Hrobice, 87 let
Vladimíra Starečková, Bítov, 83 let
Anděla Krompolcová, Příbor, 71 let
Ludmila Kuncová, Zubří, 88 let

Marie Balcárková, Babice, 80 let
Josef Mikel, Pašovice, 72 let
Marie Přivřelová, Pavlovice u Kojetína, 78 let
Stanislav Košárek, Hrobice, 77 let
Anna Žůrková, Vizovice, 84 let
Marie Shromáždilová, Švábenice, 67 let
Milada Miklíková, Zahnašovice, 81 let
Marie Hlavicová, Holešov, 94 let

Valná hromada Matice svatohostýnské
Zveme na valnou hromadu Matice svatohostýnské, která se bude konat na Svatém
Hostýně v den zahájení poutní sezony v neděli 6. května.
V 9 hod. bude sloužit mši svatou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor
Matice svatohostýnské.
Jednání začne po ukončení bohoslužby v Jurkovičově sále.
Prezence účastníků bude probíhat od 7 hod.
Hlavní body programu: – zpráva o činnosti a hospodaření MSH v roce 2006

– zpráva revizní komise
– plán činnosti na rok 2007
– diskuze

Všechny členy zve výbor Matice svatohostýnské

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.

Exercicie
25. – 29. 9. • P. Lízna – ignaciánské exercicie III. týden
27.11. – 1.12. • P. Lízna – ignaciánské exercicie IV. týden
23. – 25.11. • Mons.Jan Graubner – pro členy Matice svatohostýnské
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Předjaří na Svatém Hostýně
Snímky Leoš Hrdlička
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