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JEN POSTŮJ, POUTNÍČE

Jen postůj, poutníče…
nad hlavou slunce a oslnivá nádhera léta.
Za zády hřmějící varhany – u nohou hluboko pod schodištěm k chrámu leží země.
Vidíš až k Jeseníkům, k Brnu i k Velké Moravě a na východě stíny Tater.
To je Tvůj domov. To je ta vlast, o níž kdysi slýchals, ale dnes už nevíš, co to je.
Tak postůj, poutníče.
Ten chrám za zády a znění varhan tak to je srdce, stále ještě tluče…
Ale že nepřišels rozjímat a šeptat modlitby ke Svaté Matce?
Nevadí. Žes chtěl jen uniknout a na chvíli zapomenout na svoje bolesti a úzkosti, na
všechny hrůzy a zloby světa?
Žes chtěl zahlédnout oblohu nad hlavou a cítit vůni trav a pryskyřice v lesích?
Že vlast Tě dávno nezajímá, ani ruka, jež s ní stále zmítá a MATKA nad bronzovou
branou v Tobě dávno mlčí? Že máš raději lásku na psí knížku než Boží požehnání a těch
knížek po kapsách raději víc?
Jen postůj, poutníče…
Jsi přece svobodný, moderní člověk, jen trochu unavený a zklamaný životem i světem.
Přišel jsi na výlet, ne si trápit hlavu, chrám přírody Ti stačí.
Nevadí, odtud vidíš všechno, celou Moravu, lesy i vůni pryskyřice i to hemžení tam dole,
jemuž chceš uniknout. A cítíš také všechno – někdo však v Tobě stále šeptá a
zneklidňuje. Slyšíš ho? Nemáš nic, čím bys ucpal uši.
Pod nohou jen starý kámen schodů, je stále pevný jako láska a víra těch minulých.
Každý schod označili jménem. To jsou přece Tvoji, i když je neznáš a nechceš o nich
slyšet.
I tak jsi tady doma, tak jaký výlet. Jsi jenom ten dávný zbloudilec hledající cestu a vědoucí,
že OTEC rád počká.
Nespěchej, poutníče,
ON má dost času. To jenom nám tak ubíhá a zoufale schází. Jistě jsi už dávno pochopil,
že máme v tomto nádherném, opojném a slunném letním dni, do něhož sis tak radostně
vyšel, abys zhlédl tu milovanou zemi i s těmi jmény v kameni, šeptajícím hlasem v Tobě
a čekajícím OTCEM, jen jedinou jistotu
MEMENTO MORI – POUTNÍČE!  n Pavel Hejcman
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SVATOHOSTÝNŠTÍ JUBILANTI

Dne 15. 4. 2007 oslavil své 75. narozeniny
Ing. Jaroslav Ševčík. Od roku 1996 pracuje obětavě
v Matici svatohostýnské jako předseda revizní komi-
se.
Dne 27. 7. 2007 oslavuje rovněž 75. narozeniny
P. Jan Chromeček. V roce 1995, kdy působil na
Svatém Hostýně jako duchovní správce, ho olomouc-

ký arcibiskup
Jan Graubner
jmenoval čle-
nem výboru
Matice svato-
ho s t ýnsk é .
Od začátku
vydávání Listů svatohostýnských v roce 1997 je
rovněž členem redakční rady.
Za celý výbor Matice svatohostýnské vám obě-
ma přejeme, ať vám Pán bohatě žehná, dává
zdraví, vrchovatou míru svaté trpělivosti a velkou
dávku zdravého optimismu pro každý nový den.
Panna Maria ať vás provází svou mateřskou péčí
a ochranou a jednou vás přivede ke svému Synu,
abyste přijali nebeskou odměnu za všechno to
dobro, o které se celý život snažíte.

Usnesení z valné hromady Matice
svatohostýnské ze dne 6. května 2007

Valná hromada schvaluje:
– zprávu o činnosti a hospodaření MSH za

rok 2006
– zprávu revizní komise
– zúčtování hospodářského výsledku za rok

2006 ve výši 1.848 tis. Kč jako nerozdělený
hospodářský výsledek minulých let

Valná hromada ukládá výboru MSH:
– zajistit financování úvěrů na opravy poutních domů v souladu s termíny v uzavřených

smlouvách
Usnesení bylo valnou hromadou jednomyslně přijato.          n Václav Lednický

USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY MSH

Jaroslav Ševčík

P. Jan Chromeček
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DUCHOVNÍ SLOVO

ským ariánům
ponechal jeden
chrám, prohlásil:
Císař má moc
nad hradbami
a městskými pří-
kopy, ale na sva-
tyni právo nemá!
Kdyby šlo o můj
majetek, ode-
vzdal bych císaři
všechno, ale
chrám Páně blu-
dařům nevydám,
Krista nezradím
a raději zemřu, třeba na stupních oltářů
před tváří obce. Jindy přísně pokáral císa-
ře za krveprolití v Soluni a vyzval ho
k pokání. Císař Theodosius – budiž po-
chválen – nejednal násilnicky jako náš král
Václav, když usmrtil Jana Nepomuckého.
Nejenže se Ambrože nezbavil, ale vyznal:
V Ambrožovi jsem konečně našel muže,
který mi pověděl pravdu.
Sv. Ambrož se proslavil zbožností a pílí,
s jakou zavedl posvátné zpěvy žalmů
a hymnů v liturgii. Hymnus Bože, chválíme
Tebe je jeden z nich. V Miláně se dodnes
zachovala i tzv. ambroziánská liturgie při
sloužení mše svaté. Zanechal na 30 roz-
sáhlých spisů, ponejvíce hlubokých a zbož-
ných výkladů Písma svatého. Sv. Ambrož
zemřel 4. dubna 397. Jeho památka se
slaví 7. prosince. Je to den jeho biskupské-
ho svěcení.
Socha sv. Ambrože na Svatém Hostýně je
tedy víc než jen výzva k pilné práci. Svět-
cův příklad nás volá k následování: při-
jmout a neohroženě, věrně plnit vůli Boží
a budovat statečně Boží království v naší
době a v našem prostředí.

n P. Jan Chromeček, SJ

Milý světec svatý Ambrož
Svatý Ambrož je dávný světec, ale o to
kouzelnější je, že i dnes po půl druhém
tisíciletí zaznívá často a radostně v našich
chrámech chvalozpěv, jehož původcem je
právě on. Kdybychom věděli jen to, že je
patronem včelařů, bylo by to velmi málo.
Ano, jeho zásada, že pilná práce dosáhne
vytčeného cíle, mu přisoudila jako atribut úl
plný pilných včeliček. Jeho pastýřská berla
a biskupská ozdoba jeho hlavy by nám
však měly připomenout, že Ambrož byl
jako biskup nejen pracovitý, ale také sta-
tečný biskup – muž na svém místě.
Narodil se v roce 335 v rodině vysokého
císařského úředníka – místodržitele.
Ambrož byl sám též místodržitelem Ligu-
rie, ale mimo očekávání byl zvolen roku
374 biskupem milánským. V milánském
chrámě se konala volba nového biskupa.
Při roztržce domlouvá shromážděným, aby
zanechali sváru a sjednotili se v pokoji.
V hlubokém tichu se nato ozval dětský
hlas: Ambrož budiž biskupem. Nadšeně
a jednohlasně byl zvolen. Pomýšlel na útěk.
Neměl ani teologické vzdělání, ani kněž-
ské svěcení. Takový místodržitel, něco víc
jako dnešní hejtman, nemůže však jen tak
utéci. Ambrož přijal volbu jako Boží výzvu
a vůli. Vzal na sebe tuto zásadní změnu
života, všechna potřebná svěcení a samo-
zřejmě nutnost pilného studia. Zříká se
velkého majetku ve prospěch chudých lidí
a potřebných kostelů. Starost o chudé
a srdečná trpělivost ve zpovědnici vábily
k němu věřící z širokého okolí. Nad zatvr-
zelými hříšníky prý ve zpovědnici propukal
v pláč, který působil obrácení a lítost i těch
zatvrzelých.
Svatý Ambrož svým jednáním oslovuje
velmi aktuálně i naši dobu a církev. Když
císařský dvůr na něho naléhal, aby bludař-
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VČELAŘSKÁ POUŤ 2007

Už popáté se na Svatém Hostýně konala pouť včelařů. Ti přišli i se svými rodinami a pod
ochranou Panny Marie uskutečnili jak svůj odborný, tak i duchovní program. Přestože je
pouť v období, kdy včelaři mají spoustu práce, tak zájem o ni stoupá. Navíc počasí pouti
přálo a tak zejména v neděli bylo všude přeplněno včelaři, poutníky i běžnými turisty.
Organizátoři pozvali i několik zahraničních hostů a tuto pouť nazvali poutí celoevrop-
skou.
Odborný program byl rozdělen na
dvě částí - první část včelařského
semináře se uskutečnila v sobotu
19. května odpoledne v Jurkovičově
sále, nedávno přeměněném na Sva-
tohostýnské muzeum, a druhá část
pak zde navázala svými přednáška-
mi v neděli 20. května odpoledne.
V sobotu odpoledne se konal i kurz
přípravy a zdobení medového peči-
va, v neděli bylo v provozu včelař-
ské informační centrum a po oba
dny se prodávaly výrobky souvisejí-
cí se včelami a včelařením asi ve 20 stáncích rozmístěných v areálu poutních domů.
Chvílemi se zdálo, že rozsah prodeje poněkud překročil únosnou míru. V neděli
k poslechu vyhrávala dechová hudba z Lidečka.
Duchovní program poutě byl zahájen v sobotu v podvečer, kdy se slavila mše svatá
v bazilice. Na její závěr bylo požehnáno několik sošek patrona včelařů. Hlavní náplní
poutě bylo odhalení a požehnání sochy svatého Ambrože v téměř životní velikosti na
podstavci v pravé části ambitu. Na ztvárnění a zhotovení sochy světce i její instalaci se
mezi včelaři konala sbírka. Matice svatohostýnská i duchovní správa nakonec souhlasily
s umístěním sochy v ambitech, ačkoliv to není úplně v souladu s budoucími záměry
rozvoje a dalšího zvelebování Svatého Hostýna. Vyvrcholením bylo slavení eucharistie.

Pontifikální mši svatou v neděli ce-
lebroval olomoucký arcibiskup Jan
Graubner. Na jejím zahájení nechy-
běly pozdravy významných svět-
ských činovníků, kteří byli účastni.
Ve své promluvě ocenil práci včelařů
a požehnal jim i jejich rodinám. Bazi-
lika byla obklopena poutníky, kteří se
do ní v průběhu mše svaté nedostali
a poslouchali reprodukovaný průběh
bohoslužby. Bohoslužbu doplnila
hudbou a zpěvem kapela a schóla
z Lidečka. n Ivo Buráň

Snímky Ivo Buráň
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VI. část (1917–1920)
Jak se chodívalo na pouť

před 100 lety
Na jaře se vždycky putovávalo na Hostýn.
Taková pouť se dopředu důkladně připra-
vovala. Vůdce poutníků měl na starosti
nejen vlastní organizaci, zajištění případ-
ných noclehů, obědů, při větších poutích
i hudby, ale také duchovní stránku po dobu
putování. A hlavně zodpovědnost za celý
průběh pouti.
Ondřej Poledna z Vřesovic, zasloužilý vůd-
ce poutníků na Svatý Hostýn, vzpomíná:
V mládí jsem si zamiloval Svatý Kopeček,
poněvadž jsem byl nedaleko něho v učení.
Oblíbil jsem si průvody poutníků a krásné
mariánské písně, které zpívali. Když mě
kamarád jednou pozval na pouť na Svatý
Hostýn, neodmítl jsem a po čase jsem sám
po něm převzal vůdcovství. Pouť, kterou
vodíval po 38 let, popisuje takto: V pátek
ráno, před 4. nedělí Velikonoční, v 5 hodin
ráno míváme mši svatou a po ní nás náš
pan farář vyprovodí za osadu ke kříži, kde
napomene poutníky, jak se mají chovat,
potom poklekneme a dostaneme požeh-
nání na cestu. Při cestě se modlíme růžen-
ce, zpíváme mariánské písně a litanii
loretánskou. Na snídani přijdeme do Tova-

PŘED STO LETY ZAČALY VYCHÁZET HLASY SVATOHOSTÝNSKÉ

čova, kde si půl hodiny odpočineme
a pokračujeme v putování. Modlíme se za
živé a zemřelé poutníky, za sv. Otce, za
císaře, za duchovenstvo, za naše vojáky
a šťastný mír ve světě, za všechny doma,
rodiče apod. O 1. hodině přicházíme do
Horní Moštěnice na oběd. Po Anděl Páně
a modlitbě před a po jídle opouštíme Horní
Moštěnici. Na řadu přijde slavný růženec a
ve 3 hodiny se u kříže modlíme 5 Otčenášů
a Věřím v Boha, píseň ke sv. Kříži a za
zpěvu mariánských písní přicházíme do
Dřevohostic. Tam máme půl hodiny na
oddech a svačinu. Pokračujeme při modlit-
bě sv. růžence k sv. Josefovi a korunky
Panny Marie. Cestou už častěji odpočívá-
me a do Bystřice přicházíváme někdy ještě
na požehnání, ale ne vždycky ho stihne-
me. V Bystřici se poutníkům ohlásí pořá-
dek a jdeme na nocleh. Ráno o 4. hodině
všichni vyrazíme na hostýnský ko-
pec.V kostele nejprve jdeme na ofěru, je-li
možno, vykonáme sv. zpověď, po ní křížo-
vou cestu a nakonec se zúčastníme velké
mše sv. Po ní se rozloučíme s Pannou
Marií a se svatým místem, u Vodní kaple se
pomodlíme, napijeme se a umyjeme, na-
konec nabereme sebou domů svatou vodu
a jdeme do Bystřice na oběd. Po cestě
z Bystřice zpíváme hodinky k Panně Marii,
modlíme se růženec a na nocleh zůstává-
me v Horní Moštěnici. V neděli ráno
o 4. hodině vyrážíme na Tovačov, kde se
zúčastníme velké mše sv. Tam pro nás
přijedou povozy a odvezou všechny domů.
V 1 hodinu jsme doma ve Vřesovicích.
Starší bratr všem poutníkům poděkuje
a vyzve je na pouť v příštím roce. Potom se
odebereme do kostela na ofěru a požehná-
ním se pouť ukončí. Poutě se účastní 80 až
100 poutníků. Vřesovice, původně Břeso-
vice, je osada ležící bokem císařské silnice
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vedoucí z Vyškova do Prostějova. Má 600
obyvatel.
V tomto roce (1919) zemřel další známý
vůdce procesí, kterého Hlasy připomínají,
starší bratr František Vlček z Brodku
u Přerova, v požehnaném věku 81 let.
Padesátkrát vedl průvod na Svatý Hostýn.
Loni naposled, jak sám předpověděl.
Pocházel ještě ze starých zbožných

Stalo se již tradicí, že se den po slavnosti Seslání Ducha Svatého scházejí na Svatém
Hostýně ti, kteří vkládají naději do tištěného slova víry. A bylo to již posedmé, co
vsetínský básník a politický vězeň padesátých let Karel Vysloužil přivítal dvacet křesťa-
nů, kteří tvoří přátelský okruh časopisu Hlas z pasínku. Mezi nimi především olomouc-
kého arcibiskupa Jana Graubnera, který slavil mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie. A v duchovním spojení byla i další poutní místa i farní kostely, kde se za duchovní
obnovu literatury a umění sloužila mše svatá ve stejný den.
Tentokrát všichni na hostýnské pouti obdrželi knižní výběr s texty, jež Karel Vysloužil
publikoval v jednotlivých číslech od března 1991, kdy vyšel první Pasínek. Spolu
s výběrem esejistiky, publicistiky a také poezie, jejíž pevné tempo prolamuje hradby
otupělosti, za nimiž kraluje dnešní svět médií, přiložil letošní osmdesátník do obálky pro
každého účastníka pouti rovněž “knížečku o jednom lístečku” s názvem Láska. Ta
navazuje na nedávno vydaný tisk kapesního formátu Víra.
“Sedmá pouť přináší úplné slovo o lásce,” uvádí v doprovodném slovu Karel Vysloužil.
“Běda nezkušeným, kteří by text chtěli obalovat do více slov a rozostřovat! Čím méně je
lístečků, tím přesněji z nich slova svítí!”
Úspornost, přesnost a velkorysost, to jsou vlastnosti dobrého básníka a dobrého
rozsévače. Pan Karel Vysloužil neúnavně ukazuje cestu i těm, kdo v záplavě levných
slov ztrácejí orientaci. Vede je zpět do krajiny domova a tedy ke Slovu života, jako v básni
U nás na zadní straně obálky své poslední knihy: “U nás / se posadit / na hřeben táhlé
hory / nitro naladit… a naslouchat / touze / pod nebem velikým / s někým žít / a neumřít.”

n Petr Cekota

POUŤ PÍŠÍCÍCH KŘESŤANŮ POSEDMÉ

hanáckých starších bratrů, který nechyběl
při žádné pobožnosti v citovském kostele,
i za toho nejhoršího počasí. Jakmile se
blížila 5. neděle po Velikonocích , už začal
domlouvat záslibnou pouť na Hostýn, která
se konala za každého počasí. Před Bystřicí
u kříže nikdy nezapomněl připomenout, jak
tato pouť v Brodku vznikla (za zachránění
obyvatel od moru na přímluvu Panny Marie
Hostýnské). Velkou radost měl v roce 1913,
kdy naposled před rozdělením citovské
farnosti vedl veliké procesí i s P. Izákem
a hudbou. František Vlček vodíval také pro-
cesí i do Křtin a jiných poutních míst. Měl
velké zásluhy na zřízení duchovní správy
v Brodku. Kéž Panna Maria Hostýnská
odmění své ctitele tak, jak to sám říkával,
že „i bláto na botech poutníka bude na
Božích vahách jako zásluha přidáno.“

n Olga Kozlová
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NA SVATÉM HOSTÝNĚ BYLO OTEVŘENO NOVÉ MUZEUM

Hrdličkou jej otevíral zástupce hejtma-
na Zlínského kraje Vojtěch Jurčík.
Muzeum bylo na Svatém Hostýně vlastně
obnoveno – navazuje na původní expozici,
kterou založili hostýnští jezuité v roce 1913.
V padesátých letech minulého století bylo
muzeum tehdejším režimem zrušeno. Ex-
pozice se tehdy nacházela v objektu roz-
hledny. Vlastivědné exponáty byly převe-
zeny do jiných muzeí a exponáty duchovní-
ho charakteru byly povětšinou vyhozeny
na skládku. Některé původní exponáty se
do obnoveného muzea vracejí formou dlou-
hodobých zápůjček.

Jedinečný Jurkovičův sál byl nyní zvolen
jako místo vhodné a důstojné pro umístění
muzea. Sál je po rozsáhlé rekonstrukci a
muzeum se nachází ve dvou úrovních po
jeho obvodu. Prostor uprostřed je možno
využívat pro krátkodobé odborné přednáš-
ky, je zde jednoduché sezení pro maximál-
ní počet 250 osob a audiovizuální technika.
Prostor je vhodný i pro školní výuku vlasti-
vědných předmětů, zeměpisu a dějepisu.
Do muzea je možno zavítat i v průběhu
poutě nebo turistické návštěvy. Vždy je zde
možnost nalézt něco k rozšíření obzoru,
nebo ukázat dětem něco z naší minulosti,
místní fauny a flóry. Prohlídka knihy, do
které se mohou návštěvníci podepsat (bylo
jich zatím téměř tisíc) a sdělit ostatním své

Na snímku zleva: předseda MSH Mgr. Aleš
Dufek, člen výboru MSH PhDr. Josef
Juráň a biskup Josef Hrdlička při valné
hromadě

Letošní novou poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájil na první květnovou neděli
olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Po slavnostní bohoslužbě následo-
vala valná hromada Matice svatohostýnské. Účast poutníků však byla menší než
v minulých letech, určitě to bylo vinou chladného počasí.
Na závěr jednání, které se konalo v restaurovaném Jurkovičově sále, zde bylo
slavnostně otevřeno nové svatohostýnské muzeum. Spolu s biskupem Josefem

Spolu s biskupem Josefem Hrdličkou (vpra-
vo) otevíral nové muzeum zástupce hej-
mana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík
(vlevo) spolu s Dr. Jiřím Tronečkem.
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Snímek Josef Pala

dojmy, svědčí o mnoha dobrých zážitcích
návštěvníků muzea.
Název celé expozice se dá shrnout pod
větu Svatý Hostýn v proměnách času.
Přízemí muzea je tvořeno expozicí Hostýn
ve světle archeologických pramenů.
Dozvíme se zde o prvním intenzivním
osídlení Hostýna a o vzniku opevnění na
jeho vrcholu někdy v době tisíc let před
Kristem. Pak pokračujeme proudem času
přes jednotlivá staletí a jednotlivé kultury a
národy tak, jak se střídaly na tomto vý-
znamném strategicky vyvýšeném bodě.

Najdeme zde mj. i mamutí kost, bronzovou
sekyrku, veliký železný hrot šípu, ukázky
keramiky. Na přelomu 6. a 7. století našeho
letopočtu jsou doklady o slovanské koloni-
zaci, o válečných taženích, včetně toho
nejznámějšího ze 13. století, od kterého se
odvíjí památnost Svatého Hostýna až ke
středověké kolonizaci kraje pod Hostýnem.
Na jednom panelu jsou i hrady, hrádky a
tvrze v Hostýnských vrších. Toto místo
bylo vždy místem strategickým pro velkou
část Moravy.

Druhá část v přízemí je expozicí Hostýn ve
světle historických pramenů.
Zde se opět začíná Svatým Hostýnem jako
dominantou krajiny, kterou si dnes spojuje-
me převážně s poutěmi, zbožností a třeba
i s turistikou. Tato část navazuje na před-
chozí, někdy v polovině 16. století, a popi-
suje to, co se zde od té doby událo. Jsou
zdokumentovány a zobrazeny jednotlivé
stavby na vrcholu hory, jak postupně vzni-
kaly, přetvářely se a některé už zde nejsou.
Hodně prostoru je samozřejmě věnováno
bazilice a postupným proměnám hlavního
symbolu Svatého Hostýna – zobrazení
a později soše Panny Marie Svatohostýn-
ské. Dozvíme se rovněž o historii Matice
svatohostýnské a o významných osobnos-
tech, které se v minulosti podílely na zvele-
bování Hostýna. Tato část je ukončena

Chvalčovský přírodovědec Dr. Jiří Trone-
ček (vlevo), autor expozice Příroda
Hostýnských vrchů, s biskupem Josefem
Hrdličkou
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před schodištěm současností Svatého
Hostýna.
Na galerii se nachází expozice Příroda
Hostýnských vrchů.
Na jednotlivých popisných a obrazových
panelech a ve vitrínách najdeme geologii
a geomorfologii, lesy Hostýnských vrchů,
houby, lišejníky, nerosty, ptáky, hmyz
a ostatní bezobratlé s rozsáhlou expozicí
motýlů, ryby, obojživelníky a plazy, netopý-
ry Hostýnských vrchů a jejich úpatí, vyšší
živočichy, obyvatele lesů a polí, krytose-
menné rostliny, chráněná území Hostýn-
ských vrchů, naučné stezky. Jsou zde vy-
cpaná zvířata zasazená do aranžovaného
prostředí, ve kterém žijí v Hostýnských
vrších. Největším vystaveným živočichem
je medvěd, který se zde dříve rovněž vy-
skytoval.

Muzeum je otevřeno od května do září
od úterka do neděle vždy od 8 do 16
hodin, od října do dubna jen o sobotách,
nedělích a svátcích – od 9 do 14 hodin.
Mimořádné návštěvy muzea je možno
dohodnout s Maticí svatohostýnskou.
Cena vstupenek je stanovena na 10 Kč pro
děti od 6 do 15 let a 20 Kč pro dospělé a
zahrnuje i možnost shlédnutí filmu Rok na
Svatém Hostýně a dalších připravených
audiovizuálních ukázek. Dozor v muzeu je
zajišťován zaměstnanci Matice svatohos-
týnské, nejsou to však odborní průvodci.

Panely a výstavní vitríny mají takovou vy-
povídací schopnost, že odborný výklad není
zapotřebí. Je nutno postupovat podle toku
času, zleva doprava po obvodu sálu a pak
nahoru. Pro zahraniční návštěvníky něco
do budoucna zajistíme.
Celá expozice je variabilní, budeme ji
v budoucnu obměňovat a doplňovat. Oče-
káváme i náměty od návštěvníků nebo
i exponáty vhodné k vystavení, a to zejmé-
na z duchovní oblasti. Přihlásí-li se nějaký
odborník na muzejnictví a archivnictví (nej-
lépe důchodce z blízkého okolí), tak ho po
dohodě můžeme pověřit některými činnost-
mi v rámci muzea.
Nové svatohostýnské muzeum se jistě sta-
ne dalším turistickým lákadlem Zlínského
kraje    n Ivo BuráňSnímky Ivo Buráň a Josef Pala
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220. VÝROČÍ ZRUŠENÍ HOSTÝNSKÉHO CHRÁMU

Když roku 1780 umírala královna Marie
Terezie, císařovna Svaté říše římské, byl
v říši poměrný klid. Ten však byl jen zdán-
livý. Už za její vlády dotírala na říši vlna
nových převratných myšlenek a idejí, jež
přicházely z Francie a ovlivnily všechny
evropské státy. Tento směr, zvaný racio-
nalismus, pokládal rozum (ratio) za nejvyš-
šího činitele, směrodatného pro všechno
lidské konání. Mnozí racionalisté dospěli
ve svém uctívání rozumu až k popírání
Boha, odmítali víru a vystupovali nepřátel-
sky proti Církvi a jejímu zřízení. Marie
Terezie dovedla čelit rozmachu osvícen-
ství ve svých zemích bez použití násilí.
Její syn, Josef II., který převzal vládu po její
smrti však nenásledoval matčin vzor.
Novým osvícenským proudům otevřel dve-
ře dokořán hned po svém nastoupení na
trůn. Jeho racionalistické smýšlení se pro-
jevilo nejvíce ve vztahu ke katolické církvi.
Idea osvícenského státního absolutismu,
kterou uváděl v život, se nesnášela s dosa-
vadním mocenským a mravním postave-
ním církve ve státě, a proto je svými opat-
řeními zrušil. Z církevní pravomoci vyňal
například školství a podřídil je zcela státní-
mu dozoru a dokonce zřídil státní učiliště
pro výchovu katolických kněží, tzv. gene-
rální semináře.
Z vídeňských vládních kanceláří vyšla řada
nařízení namířených proti katolické církvi a
proti náboženství. Až na malé výjimky se
rušily kláštery s mužskými i ženskými řády,
zavíraly se kostely, byly zakázány poutě
a náboženské slavnosti. Vzácné knihy, ru-
kopisy, obrazy a jiné umělecké předměty
byly prodávány, některé zničeny nebo vy-
vezeny do ciziny. Ve svém odporu proti
tradici zašla josefínská vláda tak daleko,
že nařizovala všude slavit posvícení jed-
notně, nebo pochovávat nebožtíky v pytlích.
Ani mariánské poutní místo na Svatém
Hostýně neuniklo reformám Josefa II.

Nejprve byla omezena procesí o Božím
Těle a průvody v prosebné dny. Každý
farář mohl vykonat ročně dvě procesí, ne
však v neděli, ale v zasvěcený svátek.
Nakonec se naplnily i obavy z možného
zrušení svatohostýnského chrámu. Pod-
kladem bylo císařské nařízení ze dne
12. července 1783. Dne 4. ledna 1787 byl
vydán zrušovací výnos. Nepomohla ani
intervence olomouckého arcibiskupa hra-
běte Theodora Colloreda.
K odsvěcení a definitivnímu uzavření chrá-
mu došlo 14. února 1787. Nedávno uplynu-
lo od této události již 220 let.
V roce 1788 koupil odsvěcený hostýnský
chrám s ostatními budovami majitel bys-
třického panství hrabě Linhart de la Rovere
et Monte l´Abbato za 279 zl. a 6 kr. Ale ani
nový majitel nezabránil tomu, aby chrám
nebyl pustošen jeho horlivými úředníky,
kteří dali strhnout střechu i věže a materiál
použili na pokrytí ovčárny. Jednalo se

o ředitele bystřického panství Josefa Anto-
nína Rybku a jeho nástupce Ročka. Uběh-
lo dalších 58 let, než mohl být svatohostýn-
ský chrám znovu posvěcen. Duchovní sprá-
vu se podařilo obnovit až za sto let v roce
1887.
Podle dobových záznamů sestavil

n František Ulrich
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CO JE TO POUŤ

Pouť z hlediska místa
Ptáme se: Kam? Odpovídáme: Do Říma,
do Křtin, do Compostelly, do Svaté země…
Prostě na nějaké poutní místo, které je jako
studánka, jako pramen. Ten se také nedá
vymyslet, naplánovat, sestrojit, vynalez-
nout. Ten je možné jen objevit. A pak je
důležité jej udržovat v čistotě a brát z něho.
Už se také stalo, že nevyužívané prameny
vyschly, studny se zanesly. Poutní místa
jsou dána tím, že tam někdo žil (Pán Ježíš
ve Svaté zemi), že je tam někdo pohřben
(svatý Petr v Římě), že tam někdo něco
zažil (zázračná uzdravení v Lurdech)…

Pouť z hlediska času
Ptáme se: Kdy? Odpovídáme: Na sv. Cyri-
la a Metoděje na Velehrad, na svatého
Matěje na Matějskou pouť do Prahy. Když
se něco důležitého připomíná (a slaví), lidé
se tam shromáždí. Jako jsou pro každého
člověka důležitým dnem narozeniny a svá-
tek (jmeniny), a měly by být i křtiny (výročí
křtu), tak je pro kostel důležitým dnem
datum, kdy je v kalendáři svátek jeho pat-
rona, tedy svatého, jemuž je dům Boží
zasvěcen.

Pouť z hlediska způsobu
Ptáme se: Jak? Odpovídáme: Pěšky. Tře-
ba do Říma, jak se nám – Bohu díky –
povedlo v Jubilejním roce 2000. Z Vranova
nad Dyjí jsme vyšli 16. května a na náměstí
svatého Petra v Římě jsme stanuli po 1178
kilometrech v neděli 18. června. Pouť však
není závoděním v chůzi či pořádáním
pěších výkonů.
Když v totalitě úřady donutily všechny au-
tobusy jedoucí na Svatý Hostýn zastavit na
parkovišti v Bystřici pod Hostýnem, nepří-
mo tím přispívaly k opravdové pouti.
Ti zdraví klidně vyšlapali poslední kilome-
try pěšky a ti nemocní si počkali na místní
dopravu, i když to často trvalo dlouho.

Pouť z hlediska příčiny
Ptáme se: Proč?
Na poutě se chodí především na znamení
pokání, to jest nápravy za lidské viny. Moh-
lo by se jet, ale jde se, i když sedět
v autobuse na jednom místě přes dvacet
hodin pouze s přestávkami na WC je také
velké pokání.
Dalším důvodem je vděčnost Pánu Bohu.
Třetím důvodem pouti je prosba. Lidé si
jdou vyprosit zdraví, ale také třeba usmíře-
ní v rodině. Čím déle se putuje, tím delší je
pak i modlitba.

Pouť z hlediska účelu
Ptáme se: Za jakým účelem? A zde jsme
u toho, že v naší zemi si většina lidí při
slově pouť představí pouze náměstí plné
kolotočů a stánků. Všechno se to koná za
účelem, aby děti vyprázdnily nejen své
pokladničky, ale i kapsy svých rodičů
a prarodičů i kmotrů. A zase jsme u toho,
že se podle moderního hesla dostávají
peníze až na první místo. Pouť má další
a lepší účely, než utrácet peníze za koloto-
če a cetky.
Kromě předcházejících pěti důvodů však
máme především důvody biblické. Podle
Mojžíšova zákona se každoročně putovalo
do jeruzalémského chrámu. Pán Ježíš tam
také putoval se svou Matkou a svatým
Josefem, jak víme z Lukášova evangelia.
Už v prvních staletích vznikají mariánská
poutní místa ve Svaté zemi. Je to přede-
vším hora Karmel, chrám Obětování Pan-
ny Marie v Jeruzalémě a její hrob v údolí
Josafat. V té době vznikají u koptických
křesťanů mariánská poutní místa v Egyptě:
Zahrada Panny Marie, Strom Panny Marie,
Pramen Panny Marie – všechno údajné
památky na pobyt Panny Marie v Egyptě.
Později se začalo putovat také na místa
zázraků a zjevení.         n P. Jan Peňáz

děkan Velké Meziříčí
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PRVNÍ VÝROČÍ VYSÍLÁNÍ TELEVIZE NOE

Jako křesťanský časopis nemůžeme přehlédnout toto významné výročí. Ano, televize
Noe přežila první rok svého vysílání, i když se ozývaly i skeptické hlasy, zda ostravské
studio Telepace bude na tento úkol stačit. Je to opravdu heroický výkon celého
skrovného osazenstva v čele s P. Leošem Ryškou i kolektivu Rádia Proglas, který
s touto televizí úzce spolupracuje. Všem jejich spolupracovníkům patří naše poděková-
ní, obdiv a přání, aby vydrželi a hlavně, aby nacházeli denně stále více svých příznivců,
členů Klubu přátel TV Noe a sponzorů a tak byl zajištěn další rozvoj tohoto významného
díla. A o tom, že se jedná o významné dílo svědčí i postoj našeho arcibiskupa Jana
Graubnera, který svým pastýřským listem (čten ve
všech kostelech 10. 6. 2007) nás vyzývá k podpoře
nejen modlitbami, ale i členstvím v Klubu přátel TV
Noe i ke štědrým finančním příspěvkům.
Při vysílání květnového pořadu Noemova pošta (kon-
taktní a informační diskuzní pořad pro diváky TV
Noe) mne zamrzela informace o počtu členů Klubu
přátel TV Noe – pouze něco přes dva tisíce! Vysílání
TV Noe týdně sleduje asi 250 tisíc diváků! Rádio
Proglas má přibližně 21 tisíc členů a přitom toto
vysílání je méně finančně náročné. Je tedy výzva našeho arcibiskupa namístě. Staňme
se tedy šiřiteli dobrých zpráv a získávejme další příznivce této “naší televize”!
A pro ty, co ještě tuto televizi nepřijímají, několik informací o pořadech, které mne jako
diváka v uplynulém roce oslovily (kromě pravidelných přenosů nedělních mší svatých,
týdenních zpravodajství o dění v církvi a ve Vatikánu s názvem Octava dies, přenosů
z cest Svatého otce):
– filmy o životě svatých (sv. Don Bosko, sv. Jan Sarkander, sv. Maxmilián Kolbe a další),

ale i o životě významných osobností (P. Šuránek, malíř Peňáz, Matka Tereza)
– seriál Bez hábitu – o řádech a komunitách u nás i v zahraničí
– pořad Hlubinami vesmíru - pravidelný měsíční publicistický pořad o krásách hvězdné

oblohy
– seriál Pro vita mundi – rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životní cesta může být

pro každého z nás příkladem i povzbuzením
– třináctidílný seriál 2000 let křesťanství
– O slunovratu – hudební pořad s Hradišťanem
– pořady o práci Charity a pomoci do zahraničí (Atlas Charity, Misijní magazín)
– filmy o krásách přírody a světových pokladech architektury
– přednášky zajímavých osobností křesťanského života,
– a celá řada dalších pořadů
Že nemáte čas sledovat všechny tyto pořady? Nevadí, protože TV Noe tyto pořady často
opakuje, a tak když některý zajímavý pořad zmeškáte, určitě je možné jej shlédnout
v některém následujícím dnu nebo týdnu. Moje zkušenost i zkušenost mých přátel, kteří
TV Noe sledují, je, že by byla velká chyba, kdyby křesťanská televize z našeho života
zmizela.         n Václav Lednický
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Z VAŠICH DOPISŮ

Vzpomínka na duchovní cvičení
Ta záplava rudozlatého listí, jež mě okouzlila při jízdě vzhůru na Svatý Hostýn, byla jen
předzvěstí následujících krásných duchovních zážitků. Podzimní tvář Svatého Hostýna
jsem dosud neznala, přijížděla jsem na duchovní obnovu členů Matice svatohostýnské
poprvé. Při této obnově jsme se opírali o drobnou knížečku připomínající nám základy
naší víry. Staré, známé, někdy i trochu pozapomenuté pravdy nám byly vysvětlovány
novým, neotřelým způsobem. Současným jazykem, s velkou trpělivostí a vlídností nám
je vysvětloval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který při svém odpovědném poslání
a velké zaneprázdněnosti si dokázal pro nás najít čas. Čas pro členy Matice svatohos-
týnské, převážně pro seniory, s nimiž dnešní hektický svět už příliš nepočítá. Jen Církví
jsou vyzdvihovány jejich modlitby a bolesti stáří, kladené na oltář… Pociťovala jsem mír
v srdci v bazilice Panny Marie, byla jsem šťastná v přítomnosti Krista Krále. Za to vše
buď Bohu díky!         Miroslava Štěrbová

Třebechovice pod Orebem
Stavme duchovní chrámy
Ubývá věřících a přibývá poloprázdných a prázdných kostelů. Dobrý pastýř staví další
kostely nebo se v nejvyšším postavení soustředí na stavění duchovního chrámu
v lidech, aby rostl základ živé víry a růst uvědomění vracel zvlažnělé a všichni byli
příkladem mladým a hledajícím slovo, jemuž by rozuměli?
V této „moderní době“ prosme našeho Pána o pomoc a osvícení, abychom svítili
příkladem jiným – i duchovním, je-li třeba. Pán nám pomůže postavit duchovní chrám
v celé naší vlasti. Není cesty spolehlivější, než té zdola!     Karel Vysloužil

Vsetín
Znepokojují nás zprávy o lanovce a lyžařském areálu
Dostaly se mi do rukou zcela náhodně vaše Listy svatohostýnské. Pročetl jsem je od
samého začátku do konce, řádek po řádku. Obdivuji, co se vám podařilo a co ještě dál
pro toto krásné a milostiplné poutní místo hodláte udělat. Píšu především proto, že už
delší dobu mne znepokojují občas v mediích prosakující zprávy o lanovce a lyžařském
areálu. Jsem rád, že vaše stanovisko je tak kategoricky proti. Bude-li to třeba, připočtěte
do statistiky odpůrců i naše dva hlasy.
Nejsme příliš častými hosty u Panny Marie Svatohostýnské, ale několikrát už jsme Svatý
Hostýn navštívili. Poprvé na oné slavné orelské pouti v srpnu 1948, po níž začal režim
běsnit a uplatňovat „náboženskou svobodu“ podle svých představ. Byli jsme tu i několikrát
„rodinně“, před pěti lety na skautském setkání, když se odhaloval pomníček
Dr. R. Plajnerovi, náčelníku Junáka… Vždy jsme odjížděli s pokojem v srdci a také
obohaceni krásou a důstojností tohoto místa a jeho „genia loci“. Mám i krásnou
vzpomínku před dnes už více než 30 roky, když jsem na služební cestě letěl nad
„Hostýnkem“ v letadle do Ostravy. Seděl tam na kopečku jako „buchtička“ a je pro mne
nepředstavitelné, že by se toto místo mělo změnit v jarmareční mumraj. Nedopusťte to,
prosíme!    Zdeněk Navrátil

Ivančice
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I na Svatém Kopečku bylo duchovní setkání píšících křesťanů
Když jsem se v minulých dnech vrátil z nemocnice v Olomouci, snažil jsem se rychle
přesvědčit, zda ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie bude v den setkání
píšících křesťanů sloužena mše svatá na úmysl „Pane, dej nám více rozsévačů tištěného
slova víry“. Jsem rád, že i Svatý Kopeček u Olomouce se může připojit k dalším poutním
a farním chrámům, kde bude k Pánu stoupat tato prosba… Bohuslav Smejkal

Samotišky
Poděkování za osvětlenou baziliku
Chtěl bych vám poděkovat, hlavně technickým správcům – údržbářům – za večerní
osvětlení hostýnské baziliky a popřát hodně úspěchů s touto záležitostí. Pokaždé, když
jedu vlakem z Ostravy do Otrokovic nebo naopak a když je večer, tak velice zahřeje
pohled na to světýlko tam v dáli s vědomím, že je to právě Svatý Hostýn. Katolík si tak
pak neodpustí byť i jen malou modlitbu s poděkováním za končící den…   Pavel Král

Otrokovice
Vzpomínám na Svatý Hostýn
V loňském roce jsem se stal členem Matice svatohostýnské, protože jsem katolický
křesťan a ctitel naší nebeské Matky Panny Marie, ke které se každodenně večer modlím
a věřím, že právě Ona je tou opravdovou naší přímluvkyní a orodovnící u Božího trůnu
u jejího Božího Syna, který nás svou smrtí spasil a vykoupil… Ve svých letech se již na
Svatý Hostýn nedostanu, tak se jen modlím a vzpomínám…    Rudolf Havlíček

Bohdalov

Se značným předstihem – již od začátku květ-
na si mohou návštěvníci Svatého Hostýna zde
zakoupit nástěnný Svatohostýnský kalendář
na rok 2008 s přehledem poutí.
V úvodním slově píše protektor Matice svato-
hostýnské, olomoucký arcibiskup Jan Graub-
ner: Kéž pohled na kalendář, který po všechny
dny roku připomíná toto poutní místo, každo-
denně oživí naši touhu být vnitřně věrný Bohu,
abychom mohli příště znovu s dětinnou důvě-
rou spěchat k Vítězné ochraně Moravy a těšit
se na šťastné setkání s Bohem. Povzbudí-li
takto pohled na kalendář, ponese plody jako
každodenní malá pouť. A navíc, ten kalendář
nemám jen já. Je nás mnoho, s nimiž se mohu
každodenně prostřednictvím kalendáře setkat
u Panny Marie. Tak aspoň občas vyšleme
k nebi modlitbu za sebe navzájem.

SVATOHOSTÝNSKÝ KALENDÁŘ 2008
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Pěší pouť farnosti Nedašov

Včelařská pouť

Snímek Žaneta Tomečková

Snímek Ivo Buráň

BŘEZEN
16. až 18. 3. • Duchovní obnova slovenské

farnosti Bolešov (Trenčín)
18. 3. • Společenství chlapů ze Zlína u příle-

žitosti svatojosefské pouti mužů vykona-
lo pěší pouť z Tesáku na Svatý Hostýn

21. 3. • Pouť 31 studentů Teologického kon-
viktu z Olomouce

23. až 24. 3. • Tradiční noční pěší postní pouť
ze Svatého Kopečku u Olomouce (50km)
za účasti 70 odvážných poutníků

DUBEN
14. 4. • Farní pouť ze Zábřehu
16. až 18. 4. • Duchovní obnova seniorů pro

členy Orelské jednoty
20. až 22. 4. • Duchovní cvičení Schönstat-

ského hnutí
21. až 22. 4. • Duchovní příprava rodin dětí

před prvním svatým přijímáním z farnosti
Frýdlant nad Ostravicí

22. 4. • Poutníci z Drahotuš • poutníci z Břes-
tu

27. až 29. 4. • Neokatechumenátní setkání
farnosti Valašské Meziříčí (120 osob)

29. až 30. 4. • Pěší pouť salesiánské mláde-
že z Fryštáku

30. 4. • Pěší pouť ze Všechovic
30. 4. až 1. 5. • Noční pěší pouť Zlínského

studentského společenství za světlem

KVĚTEN
1. 5. • Pouť rodin z Lidečka • dva autobusy

poutníků z farnosti Přibyslav a Polná •
autobus poutníků z farnosti Hodonín •
pouť olašských Romů

2. 5. • Pouť kněží z krakovské arcidiecéze
v Polsku

5. 5. • Autobus poutníků z Krnova
6. až 8. 5. • Pracovní setkání děkanů olo-

moucké arcidiecéze za účasti arcibisku-
pa Jana Graubnera

8. 5. • Poutní zájezd z farnosti Moravská
Nová Ves a Prušánky (250 poutníků) •
poutní zájezd farnosti Kojetín, Měrovice
na Hané • pouť z farnosti Vlkoš, Říkovice
a Stará Ves

9. 5. • Autobus poutníků ze Slušovic
11. až 13. 5. • Duchovní cvičení Schönstat-

ského hnutí z Kunštátu, Brna a Tišnova •
setkání seniorek, které pořádalo Cent-
rum pro rodinný život z Olomouce

12. 5. • Dva autobusy poutníků z farnosti
Lichnov, Mniší, Vlčovice • autobus pout-
níků z Velkého Meziřičí
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V úterý 12. června se uskutečnila pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvě-
cení. Za účasti arcibiskupa Jana Graubnera, pomocného biskupa Josefa Hrdličky a  asi
170 kněží se v 9 hodin konala adorace, po které následovala mše svatá. Program  pouti
pokračoval přednáškou P. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D., spirituála pražského
kněžského semináře.

13. 5. • Poutníci ze slovenského Prešova
(63 osob)

14. 5. • 120 poutníků z Ludslavic, Žeranovic
a Kunovic

14. až 16. 5. • Pracovní setkání ředitelů Cha-
rit olomoucké arcidiecéze

15. 5. • Autobus poutníků z farnosti Nový
Hrozenkov • autobus poutníků z farnosti
Prusinovice, Pacetluky

16. 5. • Stovka poutníků z farnosti Ostrava-
Poruba • dva autobusy poutníků z Hovězí
• dva autobusy poutníků z Boršic

17. 5. • Šest autobusů poutníků ze Zlína
17. až 18. 5. • Školení pro zaměstnance

krajského úřadu – odbor životního pro-
středí

19. 5. • Poutníci z Bojkovic – autobus dětí po
prvním svatém přijímaní • pouť farnosti
Velký Ořechov • pouť farnosti Fryšták

21. 5. • Autobus poutníků ze Šaratic a Vážan
22. 5. • Zájezd z Domova důchodců Lukov
23. 5. • Poutní zájezd z farnosti Ostrava-

Pustkovec - Charita Vnorovy (autobus
poutníků)

25. až 27. 5. • Duchovní obnova pro rodiny,
kterou pořádalo Centrum pro rodinný ži-
vot Olomouc

30. 5. • Setkání spolužáků, sedmdesátníků

Snímky Petr Janek

ČERVEN
2. až 3. 6. • Tradiční pěší pouť farnosti Neda-

šov (došlo 71 poutníků) • tradiční pěší
pouť ze Slušovic (došlo 45 poutníků)

3. 6. • Poutníci z farnosti Hluk
5. 6. • Tři autobusy starších a nemocných

farníků z Veselí nad Moravou ve spolu-
práci s místní Charitou

6. 6. • Pouť křesťanských žen a nemocných
ze Strážnice

9. 6. • Eucharistická slavnost Nejsvětějšího
Kristova Těla a Krvi s večeřadlem modli-
teb Čechů a Slováků • 250 poutníků z
banskobystrické diecéze • II. setkání
Čechů a Slováků Mariánského kněžské-
ho hnutí • Božítělová pouť v Bystřici pod
Hostýnem s následným průvodem na
Svatý Hostýn • autobus poutníků z Os-
trožské Nové Vsi • autobus poutníků
z farnosti Olšany u Prostějova a Dubany
• autobus poutníků z Topolné • autobus
poutníků z Drnovic

10. 6. • Pouť podnikatelů s olomouckým arci-
biskupem Janem Graubnerem

Sestaveno podle internetových stránek
Svatého Hostýna – www.hostyn.cz
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

11. 6. 2007
– Výbor MSH vyjádřil jasné a konečné stanovisko proti vybudování lanovky na Svatý

Hostýn.
– Výbor MSH vyslechl stanovisko pana projektanta Alstera z Holešova k parkovišti na

Svatém Hostýně a zároveň schválil vybudování chodníku na podzim po poutní sezoně
a vypracování celého projektu na parkoviště s točnou i chodníky.

– Výbor MSH projednal možnost zpracování nových projektů místní akční skupiny
Podhostýnsko (MASP) – točna, cesta, osvětlení, stezka, obnova Císařské cesty.

– Výbor MSH stanovil vstupné do Svatohostýnského muzea - pro děti od 6 let ve výši
10 Kč a pro dospělé 20 Kč a zároveň určil provoz muzea: květen až září – 8 až 16 hod.
(pondělí zavřeno), říjen až duben – 9 až 14 hod. (pondělí zavřeno).

– Výbor MSH požádal Metropolitní kapitulu u sv. Václava v Olomouci o půjčku 1,5 milionu
korun.

– Výbor MSH schválil přijetí 64 nových členů Matice svatohostýnské.
– Výboru MSH byl předložen návrh legitimací členů Matice svatohostýnské.

n Lubomír Vývoda
zapisovatel MSH

Jako každý rok i letos přijelo 18 mužů z Brumova-Bylnice na pomoc při kácení, štípání
a odvážení polámaných a suchých stromů po zimním období. Jako vždy odvedli
obrovský kus práce a pomohli nám vyčistit kopec od polomů. Obětavý organizátor pan

Cyril Holba tentokrát
kvůli zdravotním pro-
blémům chyběl, ale
na valné hromadě
Matice svatohostýn-
ské již byl přítomen
i se svou manželkou.
Takže jim oběma
přejeme pevné zdra-
ví. Ještě jednou díky
za to, že když Svatý
Hostýn potřebuje po-
moc, víme, kam se
obrátit.

n Petr Janek
technický adminis-

trátor na Svatém
Hostýně

NAŠE PODĚKOVÁNÍ

Snímek Petr Janek
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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

Růžena Horáčková, Vacenovice, 86 let
Otilie Krajíčková, Klečůvka, 81 let
Františka Spalová, Přestavlky, 85 let
Josef Kocurek, Hovězí, 83 let
Marie Májková, Nivnice, 70 let
Ludmila Mošťková, Prakšice, 84 let
František Novák, Šumperk, 75 let
Marie Samsonková, Klečůvka, 58 let
Marie Sucháčková, Smolina, 89 let
Marie Hůsková, Uherský Ostroh, 82 let
Božena Kristová, Vacenovice, 94 let
Anna Bílková, Dolní Bojanovice, 81 let
Věra Pochylá, Kojetín, 77 let

Evžen Horáček, Olomouc, 84 let
Rosalie Kyselková, Šardice, 84 let
Marie Bobčíková, Nivnice, 81 let
Vítězslava Kačerová, Stará Bělá, 77 let
Marie Vychopňová, Šenov, 90 let
Ludmila Rozsypalová, Holešov, 76 let
Jarmila Balastová, Holešov
Ludmila Vlčková, Holešov
Jarmila Doleželová, Holešov
Jaromír Pálka, Holešov
Milada Miklíková, Holešov
Ludmila Janálová, Holešov

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.

Dvě největší pouti na Svatém Hostýně: hlavní pouť v neděli 12. srpna – hlavní mše
svatá v 10.15 hod., orelská pouť v neděli 26. srpna – v 9.30 hod. slavnostní průvod, po
němž následuje mše svatá v 10 hod.

Dětská pouť na začátku prázdnin bude na Svatém Hostýně v sobotu 30. června, mše
svatá v 10.15 hod. je obětována za děti a mládež.

Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin se koná na Svatém
Hostýně v sobotu 25. srpna.

Patnáctá pouť muklů – vězňů totalitních režimů - se koná na Svatém Hostýně v sobotu
1. září, hlavní mše svatá v 10.15 hod.

Pouť členů Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně je v neděli 9. září, pontifikální
mše svatá v 9 hod.
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Snímky Ivo Buráň
Osmnácté setkání asi stovky skautů a skautek nejrůznějšího věku vyvrcholilo v sobotu
19. května u pomníčku Dr. Rudolfa Plajnera vedle lesního hřbitova.

Listy_2_2007.p65 26.6.2007, 6:4620

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz



