
Silvestrovská pozvánka 

Utečme z údolních mlh, od plných lednic a 

přejídání, využijme teplotní inverze a 

navštivme Svatý Hostýn. I když zatím nevíme, 

jestli tady bude sníh. 

Hostýnské restaurace a stánky budou 

otevřeny, a tak se můžete posilnit, uhasit 

žízeň a taky ohřát.  

Jako odměna je v bazilice připraven k 

prohlídce a k zamyšlení dvojí betlém, Ježíšek 

v jesličkách před oltářem, nádherná výzdoba 

s ručně háčkovanými ozdobami na vánočních stromech. Venku před bazilikou na schodech 

bude čekat překvapení. Děti si určitě užijí pobyt na sněhu. Samozřejmě jsme zvaní na mše 

sv. V době konání bohoslužeb není možná prohlídka baziliky. 

Vrcholem přelomu roku 2022 / 23 bude pontifikální půlnoční mše sv. Ta bude přenášena TV 

Noe pro ty, kteří se nemohou zúčastnit osobně. 

Bude to zcela jiný Silvestr než ten obvyklý, komerční a světský. Spojíme pohyb, duchovno, 

setkání s přáteli v přírodě a možná i nějakou tu menší štamprličku. Vy mladší přijeďte a 

přijděte po svých, třeba s čelovkami na hlavách. Ti "slabší" mohou využít mimořádných 

autobusů nahoru i dolů. A taky vlaky z různých směrů. 

 

Cestování na Silvestrovskou půlnoční mši sv. 

Zatímco všude jinde je železniční a autobusový provoz v noci ze Silvestra na Nový rok velmi omezen, v 

oblasti Hostýna je tomu naopak. Již několik desetiletí sem totiž o silvestrovské noci směřují zvláštní vlaky a 

autobusy nejen pro poutníky.  

Na tradiční půlnoční mši vyjede na Silvestra do Bystřice pod Hostýnem několik zvláštních vlaků z různých 

míst Moravy, například vlak z Brna, který zastavuje také v Kojetíně, v Kroměříži a v Hulíně. Spoj z 

olomouckého hlavního nádraží pojede přes Přerov, Hulín a Holešov.  

Další vlaky směřují do Bystřice pod Hostýnem z jižní Moravy a ze Slovácka: například vlak z Hodonína, na 

který jsou navázány přípoje z Velké nad Veličkou a ze zastávky Bojkovice město. Vlak z Bylnice jede přes 

Vsetín a Valašské Meziříčí. 

Vlaky mají na svých trasách řadu zastávek, patří mezi ně třeba Strážnice, Veselí nad Moravou, Uherské 

Hradiště, Kunovice, Otrokovice, Horní Lideč, Vsetín, Valašské Meziříčí nebo Hulín.  

O časech příjezdů a odjezdů vlaků a autobusů se informujte nejlépe na internetu. 

Do Bystřice pod Hostýnem přijíždějí vlaky mezi 22. a 23.hodinou; od vlakového nádraží k bazilice je 

zajištěna kyvadlová autobusová doprava, stejně jako po skončení bohoslužeb zpět. Na Nový rok po 3. 

hodině ranní pak poutníky odvezou zvláštní vlaky zase domů. 


