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VALNÁ HROMADA A NOVÉ STANOVY MSH

Již tradičně zahajuje otec arcibiskup Mons. Jan Graubner svatohostýnskou poutní 
sezonu na první květnový víkend a při této příležitosti je svolávána valná hromada 
Matice svatohostýnské. Letos to bylo v neděli 1. května.

Sál svatohostýnského muzea zaplnilo 245 zapsaných účastníků valné hromady, jejímž 
stěžejním bodem bylo letos schválení nových stanov jako spolku podle občanského záko-
na č. 89/2012 Sb., který je platný od 1. 1. 2014. Občanská sdružení, dříve evidovaná na 

Ministerstvu vnitra, se stala spolky a do konce 
tohoto roku se musí zapsat do rejstříku spolků 
u příslušného Krajského soudu, v našem přípa-
dě v Brně. Jedním z dokumentů pro tento zápis 
jsou i stanovy, které musí být v souladu s pa-
ragrafy pro spolky podle uvedeného zákona.

Výbor Matice svatohostýnské se touto zá-
ležitostí dlouhodobě zabýval, absolvovali jsme 
řadu školení, ale bohužel jsme konstatovali, že 
výklad právníků jednotlivých paragrafů není 
jednotný, na některé otázky odpovídali zcela 
protichůdně, naši zákonodárci nebyli schopni 
v zákoně podchytit běžnou praxi pro fungování 

různých spolků. To se týká zejména ustanovení statutárních orgánů a svolávání vrcholo-
vých orgánů spolků a jejich schopnosti usnášení. Často je nutné řešit tyto otázky určitým 
kompromisem, a to se projevilo i v našich stanovách.

Návrh výboru, který byl už téměř rok uveřejněn na našich webových stránkách, jsme 
před valnou hromadou „učesali“ po konzultaci se školitelkou (která podle našeho názoru 
měla nejjasnější výklad celé problematiky a nabídla nám i vyplnění příslušných formulářů 
a dokumentů pro vlastní zapsání do rejstříku) do podoby, kterou jsme předložili valné 
hromadě ke schválení. Při projednávání na valné hromadě bylo několik málo drobných 
připomínek, největší diskuze se týkala schop-
nosti usnášení valné hromady. Ta nakonec 
vyústila do podoby, že nejsme schopni zajistit 
potřebný počet přítomných členů při zahá-
jení, a musí proto proběhnout tzv. náhradní 
jednání s určitým časovým zpožděním, kdy 
pak už nezáleží na počtu přítomných členů.

Další změnou, kterou jsme valné hromadě 
předložili, bylo složení orgánů spolku – patří 
do nich pouze: 
– valná hromada MSH (nejvyšší orgán)
– výbor MSH (výkonný orgán)
– kontrolní komise (kontrolní orgán)
– předseda výboru a místopředseda (statu-

tární orgán)

Valnou hromadu MSH pozdravila Marie 
Špirudová, předsedkyně Matice svato- 
antonínské
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Ostatní nevolené funkce (protektor, 
vedoucí hospodářské správy, důvěrníci) 
do orgánů spolku nepatří. Změnili jsme 
funkční období volených orgánů – ze tří na 
pět let. Další změna se týká způsobu dopl-
nění výboru či kontrolní komise při snížení 
počtu členů během funkčního období – 
kooptací a následným schválením valnou 
hromadou. Nově je ve stanovách vedení 
seznamu členů, členství mládeže pod 15 let 
(se souhlasem zákonného zástupce), roz-
šířeno právo veta pro protektora o nájmy 
nad 100 000 Kč, upřesněno sídlo spolku 
(Svatý Hostýn patří pod obec Chvalčov) a další drobné změny v návaznosti na zákon.

Stávajícímu výboru Matice svatohostýnské a kontrolní komisi končí volební období 
příští rok. Na valné hromadě v roce 2017 proběhnou volby podle nových stanov. Vyzýváme 

zájemce o členství v těchto orgánech, aby uvažovali 
o kandidatuře (nutno předložit doporučení duchov-
ního správce v místě bydliště).

Schválené stanovy jsou k dispozici na webových 
stránkách (www.hostyn.cz) a také v tištěné podobě 
v recepci poutního domu č. 3.

Valná hromada probíhala v přátelském duchu, 
všechny uskutečněné volby a hlasování proběhly 
jednomyslně. Následně uvádíme výtah hlavních 
bodů usnesení.

Josef Pavelec

Mezi hosty valné hromady MSH 
byla také JUDr. Zora Krejčí, jedna-
telka Matice svatokopecké

Snímky Rostislav Králík

Valná hromada Matice svatohostýnské schvaluje:
• Zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2015, 

tj. zisk ve výši 1 189 953 Kč, na účet 901 – na účet 
jmění

• Nové stanovy Matice 
svatohostýnské v před-
loženém znění včetně 
zapracovaných doplňků 
a úprav

• Termín příští valné hromady MSH: neděle 7. 5. 2017  
v 10 hod., termín náhradní valné hromady MSH na 7. 5. 2017 
v 10.30 hod.

• Volební řád a zvolení jednoho člena do výboru Matice sva-
tohostýnské, Josefa Pavelce; volby byly provedeny veřejným 
hlasováním; počet voličů: 245; zvolen počtem hlasů: 245
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Snímek Rostislav Králík

SEZNAM VYZNAMENANÝCH ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ MSH

Eva Dvořáková, Rokytnice u Přerova
Jiří Fojtík, Tichá
Anděla Hložánková, Stará Ves pod Ond-

řejníkem
František Junk, Mysločovice
Božena Krhovská, Dolní Němčí
Marie Kubíčková, Zlín-Malenovice
Marie Langerová, Vsetín
Marie Michálková, Čechy u Přerova
Marie Mitáčková, Babice u Uherského 

Hradiště
Jan Monsport, Příbor
Marie Monsportová, Příbor
Helena Nováková, Prostějov
Marie Otčenášková, Brušperk
Ludmila Pešáková, Domaželice

Marie Popovská, Lužice u Hodonína
Marta Sládečková, Starý Jičín
Marie Tobiczyková, Příbor
Ing. Karel Vondrák, Brodek u Přerova
Marie Windová, Milotice u Kyjova
Ludmila Zubatá, Kněždub
Josef Zubatý, Kněždub 

• Výši členského příspěvku pro období do příští 
valné hromady:

 – výdělečně činní: 200 Kč
 – členové, kteří nejsou výdělečně činní: 100 Kč
 – studenti a děti do 25 let: 0 Kč

Valná hromada Matice svatohostýnské bere 
na vědomí:
• Kontrolu usnesení z minulé valné hromady 
• Ověření usnášeníschopnosti: přítomno 245 

členů
• Zprávu o činnosti a hospodaření Matice svatohostýnské v uplynulém volebním období 

přednesenou předsedou MSH Mgr. Lubomírem Vývodou
• Rozbor hospodaření za rok 2015 přednesený vedoucí hospodářské správy Dagmar 

Fojtů
• Zprávu kontrolní a revizní komise Matice svatohostýnské přednesenou předsedou 

kontrolní komise Ing. Jindřichem Pokorným; z rozboru hospodaření vyplývá, že hos-
podářský výsledek za rok 2015 je zisk výši 1 189 953 Kč

Na závěr udělil otec arcibiskup požehnání všem na cestu i do další práce. Valná hro-
mada Matice svatohostýnské byla zakončena zpěvem písně „Tisíckrát pozdravujem tebe“.

n Václav Lednický
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MODLITEBNÍ ŠTAFETA ZA KNĚZE

Svatý Hostýn se poprvé připojil  
k celosvětové modlitební štafetě za kněze

Na více než stovce významných poutních míst celého světa v pátek 3. června 2016, 
o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, se věřící společně modlili růženec za posvěcení 
kněží. Poprvé pro tuto celosvětovou modlitební akci byl vybrán i Svatý Hostýn. 

Setkání, které iniciovala organizace World Priest, je součástí celosvětové růžencové 
štafety. Tato modlitební štafeta probíhala po celý den 3. června – celých čtyřiadvacet 
hodin: ve 2 hodiny našeho času začala v sibiřském Magadanu a přes Austrálii, Filipíny, 
Vietnam, Spojené arabské emiráty nebo Izrael se postupně přesunula do Evropy. Z polské 
Čenstochové štafetu převzal právě Svatý Hostýn. A z našeho poutního místa modlitební 
štafeta putovala do Pompejí v Itálii a přes Francii, Irsko a řadu afrických zemí dospěla až 
na americký kontinent, kde byla ukončena na Aljašce.

Své požehnání této akci zaslal prostřednictvím kardinála státního sekretáře také pa-
pež František. „Svatý otec se modlí, aby naše blahoslavená Matka vždy vedla a chránila 
všechny kněze. Jeho Svatost s láskou a vděkem svěřuje kněze i všechny, kdo se připojí 
k této iniciativě, do přímluvy Panny Marie, Královny posvátného růžence, a s radostí 
uděluje své apoštolské požehnání jako znamení milosti a pokoje,“ napsal pořadatelům 
kardinál Pietro Parolin.

Podle pořadatelů je růžencová štafeta příležitostí k prosbě za kněze: „Modlíme se, aby 
jim Bůh skrze naše modlitby žehnal a zahrnul je svými milostmi, aby prostřednictvím 
tohoto celosvětového společenství pocítili naši vděčnost a podporu a také aby vytrvali 
v jednotě s Kristem a jeho církví a svěřené Pánovo stádce bezpečně vedli až na pastviny 
v Božím království.“

Setkání s modlitbou za kněze na Svatém Hostýně začalo už v 10.15 hodin mší svatou, 
kterou v bazilice sloužil P. Jiří Šolc. V pravé poledne se věřící pomodlili modlitbu Anděl 
Páně, po níž následovala modlitba bolestného růžence, kterou vedl svatohostýnský du-
chovní správce P. Jiří Šolc spolu s rektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olo-
mouci P. Antonínem Štefkem. Růžencová štafeta byla ukončena modlitbou, kterou pro 
tuto příležitost vytvořil emeritní papež Benedikt XVI. Celý půlhodinový přímý přenos 
ze Svatého Hostýně vysílala televize Noe.  n Josef Pala
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DUCHOVNÍ SLOVO

Milí mariánští ctitelé, přátelé Svatého 
Hostýna a čtenáři Listů svatohostýnských! 

Již půl roku prožíváme Svatý rok milosr-
denství a jsme v něm motivováni pohledem 
na Ježíše, Dobrého pastýře, který nenese 
ovečku, ale zraněného člověka, tedy kaž-
dého z nás, protože všichni jsme zraněni 
hříchem dědičným a ještě k tomu každý 
z nás přidal zranění hříchy osobními.

Ježíš nám názorně předsta-
vuje Otcovu lásku, vždyť řekl: 
„Kdo vidí mne, vidí Otce,“ 
a jinde „Já a Otec jedno 
jsme.“ Ježíš nám tedy 
ukazuje Boží lásku pře-
vedenou do lidského 
rozměru. Radujeme 
se z toho, že Boží lás-
ka nám je tak blízko, 
že nás duchovně bere 
na svá ramena, aby 
nás vysvobodila z ot-
roctví hříchu a smrti, 
aby nás přenesla do 
prostoru života a pra-
vé svobody.

Na Svatém Hostýně, 
kde máme od Nového 
roku Svatou bránu, můžeme 
častěji zahlédnout plody Svatého roku 
milosrdenství. Myslím, že je více těch, kteří 
přistupují ke svátosti smíření, aby mohli při 
správné dispozici získat i plnomocné od-
pustky, ale hlavně je více těch, kteří konečně 
uvěřili v Boží milosrdenství a po mnoha le-
tech se odhodlali přistoupit ke svátosti smí-

ření, nebo si vyřešit některé starší problémy, 
které je tížily ve svědomí. Setkání s velikým 
Božím milosrdenstvím těmto lidem vrátilo 
radost a pokoj do jejich srdcí, prožili radost 
z přijetí od Otce, podobně jako marnotratný 
syn. Nebojme se tedy vložit do Božího mi-
losrdenství jakoukoli naši duchovní bídu, 
protože Boží láska a Boží milosrdenství 
je větší než jakákoli lidská bída. Dovolme 

Bohu, aby z našeho života vymetl 
všechno zlé a sobecké, aby nás 

zbavil pýchy a sebestřednos-
ti, a učinil si z našeho nitra 

svůj chrám, abychom 
znovu žili dle křestního 

obdarování jako Boží 
děti, Boží přátelé.

Na začátku mě-
síce čer vna jsme 
prožívali slavnost 
Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova a následují-
cí den památku Ne-

poskvrněného Srdce 
Panny Marie. Liturgie 

obou těchto dní nás uvá-
děla do hlubin Boží lásky, 

která pro záchranu člově-
ka v oběti kříže dala úplně 

všechno. Vyprošujme si milost, 
abychom podporováni přímluvou 

Panny Marie, na tuto lásku odpověděli svou 
láskou, která neodměřuje, která chce spolu 
s Ježíšem zachraňovat svět, která se snaží 
potěšit Ježíšovo Srdce smírným zadostiuči-
něním, která společně s členy Apoštolátu 

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec 
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modlitby nabízí Bohu své modlitby, práce, 
utrpení i radosti a spojuje je s Ježíšovou obětí 
za záchranu světa.

Letos jsme o této 
slavnosti v pátek 
3. června prožili mi-
mořádnou událost. 
Byli jsme pozváni, 
abychom se zapo-
jili do Celosvětové 
růžencové štafety 
za posvěcení kněží, 
která probíhá více 
než v 50 zemích svě-
ta. Tuto štafetu jsme 
přijali na Svatý Hos-
týn ve 12.05 hodin 
z baziliky Nalezení 
svatého Kříže a Na-
rození Panny Ma-
rie v Čenstochové 
v Polsku a po mod-
litbě bolestného rů-
žence jsme ji pře-
dali ve 12.35 hodin 
do baziliky Panny 
Marie Růžencové 
v Pompejích v Itálii.  
Do tohoto řetězu 
modliteb jsme za-
pojili také mši sva-
tou v 10.15 hodin. 
V daném čase jsme 
se společně jako ro-
dina církve modlili 
za všechny kněze 
světa a vyprošovali jim milost, aby je Panna  
Maria, Matka kněží, přijala do své ochra-
ny a mateřské péče. Prosili jsme, aby jim 
Bůh skrze naše modlitby žehnal a zahrnul 

je svými milostmi potřebnými ke kněžství 
a k doprovázení Božího lidu na cestě ke 

spáse. Při modlit-
bě růžence jste se 
mohli s námi spojit 
v přímém přenosu na 
TV Noe, nebo přes 
webovou kamer u 
v bazilice. Zveme na 
příští růžencovou 
štafetu, která bude 
23. června 2017.

Ježíš přislíbil, že 
vyslyší naši společ-
nou modlitbu, když 
prosíme v jeho jmé-
nu. Proto můžeme 
očekávat velký du-
chovní užitek i od ce-
losvětového setkání 
mládeže v Krakově 
ve dnech od 25. do 
31. července, které 
vyvrcholí mší svatou 
se Svatým otcem. 
Vyprošujme mladým 
lidem milost, aby se 
toto setkání pro ně 
stalo důležitým du-
chovním vkladem 
do jejich života, aby 
se nechali uchvátit 
Boží láskou a pomá-
hali tak uskutečňo-
vat civilizaci lásky 
v dnešním světě.

Všem vám žehná a za modlitby děkuje

n P. Jiří Šolc, SJ 
s komunitou jezuitů na Svatém Hostýně

Socha Božského Srdce Páně  
na Svatém Hostýně

Snímek Leoš Hrdlička
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MEZINÁRODNÍ HASIČSKÁ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Hasiči se opět sešli na své pouti
V pořadí již 23. hasičská pouť se konala na Svatém Hostýně v sobotu 30. dubna 2016. 

Jedno z nejvýznamnějších poutních míst Moravy se stává místem více než přátelského 
setkání hasičů a jejich příznivců. Koná se na počest hasičského patrona sv. Floriána, muže, 
který se díky své cti a statečnosti zapsal do dějin evropské civilizace a kultury jako jeden 

z nejvýznamnějších a nejuctívanějších 
světců. Ve většině měst a obcí socha sv. 
Floriána zdobí náměstí, pilíře mostů 
nebo budovy hasičských zbrojnic.

Za příjemného a slunečného jarní-
ho počasí se této pouti zúčastnilo 130 
hasičských sborů, jejichž účastníci 
přinesli do baziliky 115 hasičských 
praporů. Hudbou je provázela de-
chová hudba z Provodova. Mši svatou 

celebroval již tradičně olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Hasičský průvod vedl 
opět plk. Ing. Vladimír Hanák ze Zlína, který podal hlášení otci arcibiskupovi. Dr. Josef 
Juráň představil přítomné zástupce hasičského vedení a hosty. Přítomni zde byli: Ing. Ka-
rel Richter, starosta dobrovolných 
hasičů ČR, generál Ing. Drahoslav 
Ryba, generální ředitel Hasičských 
záchranných sborů ČR, velitel hasi-
čů Pražského hradu plk. Ing. Radek 
Stránský, generální ředitel Hasičské 
pojišťovny Ing. Josef Kubeš, senátor 
Jiří Čunek, delegace chorvatských 
a slovenských hasičů.

Velká účast hasičů a ostatních ná-
vštěvníků potvrzuje vysokou úroveň 
a nadnárodní tradici této hasičské pouti. Dobrovolní hasiči vykonávají svou humánní 
činnost obětavě a poctivě, bez ohledu na finanční ohodnocení. Na Svatý Hostýn přicházejí 
pro další duchovní povzbuzení, požehnání a ochranu. n Josef Juráň

Zamyšlení dobrovolného hasiče
A tak jsem jel poprvé se svými sestrami a bratry na hasičskou pouť na Svatý Hostýn. 

Je to místo, kde na každého působí silná atmosféra, kombinace pravdy a mystéria, skuteč-
nosti i bohatých představ. Prostě místo, které na každého z nás musí zapůsobit. A v sobotu 
30. dubna se zde setkali hasiči z mnoha míst naší země. Jakoby vše bylo nachystáno pro 

Snímky Ivo Buráň
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Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý 
Hostýn 28. května 2016

důstojný průběh této pouti. Od rána se před bazilikou začalo shromažďovat velké množ-
ství účastníků. Nevlídné počasí předchozích dnů jakoby bylo šmahem zapomenuto, ostré 
slunce se o vrchol Hostýna opřelo hned od rána a jasná obloha otevírala krásné rozhledy 

do dalekého okolí. Vše jsme si řádně 
vychutnali. 

S postupujícím časem a tedy blí-
žícím se zahájením slavnostní mše 
se celý areál zaplnil. Všichni hasiči, 
většinou v uniformách, trávili čas be-
sedováním a atmosféra byla příjemně 
přátelská. Vzduchem se vznášela vůně 
opékaných klobásek, medoviny a sa-
mozřejmě všudepřítomné povzbuzu-

jící slivovičky. A přišel moment slavnostního nástupu vlajkonošů zúčastněných sborů.  
Pohled na průvod praporů sborů dobrovolných hasičů ze širokého okolí byl opravdu pů-
sobivý. Žádný z těchto praporů nebyl totožný, rozmanitá barevná škála, krásně vyšívané 
obecní erby a hasičské symboly, to byla přehlídka, která na mne silně zapůsobila. 

A vrcholem všeho byl pochod do baziliky a následná slavnostní mše, kterou celebroval 
arcibiskup Jan Graubner.  Byla to příležitost prožít tento sváteční čas společně s blízkými 
lidmi a uvědomit si, co pro každého z nás znamená věnovat kus našeho života ve prospěch 
nás všech v duchu hesla „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci“.

Slavnostní mše byla hlavním bodem programu, jistě nejpůsobivějším, ovšem co si 
odnáším z účasti na této pouti, je obrovský pocit sounáležitosti mezi námi hasiči a další 
motivace pro následující časy.  n Miloš Hradil

velitel SDH Zlín-Malenovice

Snímky Jiří Koleček



10 LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2 • 2016

STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

 11. března 2016 
– Projekt přístavby stánku u poutního domu č. 1 – posuzují správní orgány Městského 

úřadu v Bystřici pod Hostýnem
– Informace o poutní stezce Svatý Hostýn – Velehrad – příprava trasy pro poutní sezonu
– Příprava jednání valné hromady Matice svatohostýnské
– Diskuze k návrhu nových stanov Matice svatohostýnské
– Dopracování projektu úprav v okolí rozhledny a venkovního oltáře

 26. dubna 2016 – mimořádná schůze
– Schválení znění textu návrhu nových stanov Matice svatohostýnské k předložení valné 

hromadě
– Návrh na doplnění členů výboru Matice svatohostýnské po rezignaci Petra Janka

 13. května 2016
– Představení návrhu řešení dopravní obslužnosti vrcholu Svatého Hostýna zpracovatel-

skou firmou
– Úprava textu nových stanov Matice svatohostýnské podle usnesení valné hromady
– Seznámení se zamítavým stanoviskem památkářů a města k obnově stánku č. 1
– Seznámení se smlouvou o úpravě poutní stezky Svatý Hostýn – Velehrad
– Odsouhlasení předběžného návrhu smlouvy na získání finanční podpory na řešení 

zeleně a stromů na vrcholu Svatého Hostýna
– Odsouhlasení návrhu na postupný odkup stánků do vlastnictví Matice svatohostýnské

n Václav Lednický
zapisovatel MSH

Snímek Leoš Hrdlička
Svatohostýnský hřbitov a třinácté zastavení Jurkovičovy křížové cesty
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ZAJÍMAVÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII SVATÉHO HOSTÝNA

Přesto, že to byl obyčejný všední dubnový pracovní den, klubovna kulturního domu 
v Horní Moštěnici u Přerova byla zaplněna do posledního místečka. Nevím, zda pro míst-

ní obyvatele bylo přitažlivé téma přednášky 
nebo osobnost přednášející, co přilákalo tolik 
zájemců.

Místní paní učitelka (dnes již v důchodu) 
Mgr. Marie Špalková přednášela o historii 
Svatého Hostýna. Přednášky jsme se zúčast-
nili s paní Mgr. Loučkovou a dalšími členy 
redakční rady Listů svatohostýnských (paní 
Kozlovou a Mgr. Malénkem). Zajímavá byla 
zejména dávná historie Svatého Hostýna 
v návaznosti na zázračnou záchranu Mora-

vanů před nájezdem tatarských hord ve 
13. století, která byla doplněna projekcí 
map pohybu těchto nájezdníků z Asie. 

Druhá polovina přednášky se týkala 
historie prvního budování chrámu na 
Hostýně, jeho zrušení a znovuobno-
vení a návaznosti na založení Matice 
svatohostýnské na konci 19. století. 
Na novodobou historii už z časových 
důvodů nedošlo, ta bude tématem další 
přednášky, kterou v Horní Moštěnici 
připravují.

Přednáška nás zaujala zejména proto, že paní Mgr. Špalková nám nabídla zpracování 
kroniky Matice svatohostýn-
ské po jejím obnovení po roce 
1990, a intenzivně na ní pracuje 
s dalšími členy výboru Matice 
svatohostýnské, kteří spolu 
s již zemřelým P. Vladimírem 
Tomečkem Matici svatohostýn-
skou obnovovali. Tato kronika 
bude dokumentem, který za-
chytí novodobé dění na Svatém 
Hostýně i pro příští generace.

n Václav LednickýSnímky www.hornimostenice.cz
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ZEMŘEL KARDINÁL GIOVANNI COPPA

Ve věku 90 let zemřel v Římě 16. května 2016 kardinál Giovanni Coppa, dlouho-
letý apoštolský nuncius (velvyslanec) v bývalém Československu a následně v České 
republice. 

„Kardinála Coppu jsme znali jako las-
kavého a přívětivého příznivce naší země,“ 
uvedl k jeho úmrtí pražský arcibiskup kar-
dinál Dominik Duka. „Právě on pomáhal 
ustavit biskupskou konferenci v bývalém 
Československu… V živé paměti máme jeho 
snahu naučit se česky a také česky kázat 
na různých poutních místech naší vlasti, 
které s oblibou navštěvoval. Do nedávné 

doby psával své dopisy do naší země česky. 
Přestože byl vysokým vatikánským úřed-
níkem a diplomatem, jeho lidský přístup, 
návštěvy sportovních zápasů, poutě, ale 
i osobní kontakty z něho učinily osobnost 
velmi známou a oblíbenou. Rádi vzpomí-
náme a modlíme se. Ať odpočívá v pokoji,“ 
dodal kardinál Duka.

Giovanni Coppa se narodil v Albě, v seve-
roitalské provincii Cuneo, 9. listopadu 1925. 
V době druhé světové války studoval filozofii 
a teologii v místním semináři a roku 1949 

byl v rodné diecézi vysvěcen na kněze. Dok-
torátu dosáhl na Katedře filozofie a latinské 
literatury Katolické univerzity Nejsvětější-
ho Srdce Ježíšova v Miláně, současně také 
studoval němčinu na římském Goethe 
Institutu.

V roce 1953 byl povolán na vatikánské 
Apoštolské kancléřství, o pět let později byl 
zařazen na zdejší Státní sekretariát. Pro 
svou dobrou znalost latiny působil jako ex-
pert na Druhém vatikánském koncilu, kde 
se věnoval překladům a redakci dokumentů. 
V roce 1979 byl jmenován titulárním arci-
biskupem sertským a v lednu následujícího 
roku přijal ve vatikánské bazilice sv. Petra 
biskupské svěcení z rukou papeže Jana Pav-
la II. O deset let později, 30. června 1990, se 
ujal náročného díla obnovy jako apoštolský 
nuncius v České a Slovenské federativní 
republice, po rozpadu společného státu 
působil od 1. ledna 1993 v České a současně 
i Slovenské republice a od 1. března 1994 
výhradně v České republice. Funkci apoštol-
ského nuncia v ČR vykonával do 19. květ-
na 2001. Na podzim roku 2007 ho papež 
Benedikt XVI. jmenoval kardinálem.

Při návštěvě České republiky v červenci 
2008 označil léta strávená v Praze ve funk-
ci apoštolského nuncia za „nejkrásnějších 
jedenáct let svého života“.

Jméno kardinála Giovanniho Coppy 
zůstane výrazně zapsáno v historii našeho 
poutního místa. Svatý Hostýn navštívil dva-
krát, poprvé v roce 1991 a pak 26. červen-
ce 1998 u příležitosti oslav znovuposvěcení 
poutního chrámu. Tehdy ve své promluvě 

Snímek Jana Smahelová

V roce 1991 navštívil Svatý Hostýn apoštolský 
nuncius Giovanni Coppa (na snímku s rek-
torem baziliky P. Vladimírem Tomečkem). 
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vzpomněl na svoji první návštěvu našeho 
poutního místa: „Když jsem uviděl obraz 
Panny, byl jsem nesmírně překvapen. Viděl 
jsem tuto Madonu již několik let předtím. 
A představte si, kde? Ve Střední Americe, na 
nunciatuře v San Salvadoru. Byl tam velký 
obraz, který vévodil v nádherném salonu. 
Nikdo mně však nedovedl říci, co obraz 
představuje a proč Panna Maria drží ve  
svém náručí dítě Ježíše, znázorněného, jak 
metá svýma maličkýma ručkama ohrom-
né blesky. Myslel jsem, že obraz zname-
ná, že svatá Bohorodička chce zabránit 
svému malému Synáčkovi, aby vrhal svůj 
hněv na hříšné lidstvo. Ale když jsem byl 
zde, všechno mi bylo hned jasné. Bylo to  
zázračné osvobození od hord Tatarů, kteří 
ohrožovali tyto bohaté a krásné moravské 
kraje ničením, krádežemi a masakry.“

POUŤ PÍŠÍCÍCH KŘESŤANŮ POKRAČUJE

Na svatodušní pondělí 16. května se na Svatém Hostýně opět setkali účastníci již  
16. pouti píšících křesťanů. Letos však poprvé bez svého zakladatele, hlavního organizá-
tora, básníka a politického vězně Karla Vysloužila (1927–2015). Poté, co jsme se s brat-
rem Karlem na podzim minulého roku rozloučili ve vsetínském kostele, jsme se rozhodli 
v tradici poutí, které se konají každoročně od roku 2001, pokračovat. 

Po mši svaté v bazilice, kterou sloužil P. Václav Ježík, SJ, jsme se jako obvykle shro-
máždili v restauraci poutního domu č. 2. Následovaly osobní vzpomínky účastníků pouti 
na osobu Karla Vysloužila. V přednesu Věry Stradějové zazněly ukázky veršů, které trvale 
zůstanou v paměti, stejně jako například podmanivě zpracovaný popis návratu z vězení, 
jak ho Karel Vysloužil vylíčil v knize Návrat z roku 2008.

Mezi účastníky letošní pouti nechyběl ani bývalý český velvyslanec u Svatého stolce 
Pavel Jajtner, který vzpomínal na své návštěvy u přítele Karla a jeho pověstný obřad pří-
pravy „brazilské kávy“.

Na závěr se diskutovalo o další podobě pouti píšících křesťanů. Převážil názor, že se 
budeme nadále v tomto čase a na tomto místě scházet jako přátelé, které spojuje vztah 
jak k tomuto poutnímu místu, tak láska ke krásnému Slovu, jehož máme být rozsévači.

Naše pouť nepatří a nebude patřit k těm „masovým“, spíše k těm „malým a nepatr-
ným“. A proto budeme na Svatý Hostýn putovat i v dalších letech. Všichni, kdo mají rádi 
duchovní poezii, se mohou přidat.  n Petr Cekota

Závěrečná slova papežského nuncia 
byla vlastně modlitbou k Panně Marii:  
„Ó, Maria Svatohostýnská, dej nám víru! 
Rozmnož ji takovou měrou, jakou od nás 
chce Ježíš. Chraň nás proti zlu, zvláště 
proti hříchu, jako jsi chránila tento kraj 
proti pustošení pohanů. Braň nás před 
novým pohanstvím, novým barbarstvím, 
které nás obklopuje. Dej nám všem svou 
lásku, našim rodinám, našim dětem, našim 
mladým, nemocným a těm, kteří trpí, aniž 
by o tom někdo věděl. Žehnej nám, Maria! 
A učiň z nás živé chrámy svého Syna, abys 
na nás mohla vždycky zhlížet se svou dob-
rotou a milosrdenstvím. Buď vždycky naší 
radostí zde na zemi, ještě než budeš naší 
věčnou sladkostí v nebi.“

n Josef Pala



14 LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2 • 2016

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Hospodářský výsledek za rok 2015 byl zisk ve výši 1 189 953 Kč.

Spotřeba materiálu ............... 526 207
Spotřeba energie ................. 1 762 074
Prodej zboží – za nákup ........ 507 856
Oprava a udržování .............. 952 534
Služby ................................... 622 062
Mzdové náklady,
sociální, zdravotní ..............2 288 416
Nájemné nemovitostí ............ 420 100
Odpisy ................................1 558 475
Přeúčtování režií ................... 732 775
Ostatní náklady .................... 260 172

Celkové náklady ............... 9 630 671

Elektrická energie ................. 938 041
Listy svatohostýnské ............ 173 434
Tržby za služby ....................2 398 672
Ubytování ...........................3 031 422
Rozhledna ............................ 260 194
Parkovné ................................412 155
Muzeum ................................. 44 172
Prodej zboží ...........................650 170
Členské příspěvky a dary ....1 848 162
Ostatní dary (nečlenů) .......... 254 880
Přeúčtování režií ................... 732 775
Provozní dotace ...................... 57 000
Ostatní výnosy ........................ 19 547

Celkové tržby .................. 10 820 624

Hlavní ukazatelé hospodaření za rok 2015

Snímek Dagmar Fojtů

Stav finančních prostředků na začátku roku 2015 činil 1 756 726 Kč, na konci roku 2015 
byl stav finančních prostředků 4 308 994 Kč.

Co jsme realizovali v roce 2015
Byla opravena komunikace k Ovčárně, včetně odvodňovacích žlabů a vpustí, dále se 

opravila komunikace mezi poutními domy po opravách kanalizace. V poutním domě 
č. 3 byla odstraněna havárie na 
ohřívačích teplé vody. Byly od-
straněny dva původní, technicky 
dožité zásobníky a nahrazeny 
jedním větším, který bude záro-
veň sloužit s nově vybudovaným 
solárním ohřevem TUV. Touto 
záměnou ohřívačů TUV dojde 
k finanční úspoře na přípravě teplé 
vody. Jinak probíhala běžná opra-
va nemovitostí, malování, oprava 
elektroinstalace.

Nová asfaltová komunikace k penzionu Ovčárna
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2016

23. až 27. 8. – Duchovní obnova pro mladé (15 až 40 let) s P. Jiřím Pleskačem, knězem 
katolické církve východního obřadu

6. až 10. 9. – Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Poznat hloubku 
vlastního hříchu a Božího milosrdenství

23. až 25. 9. – Víkendová duchovní obnova pro seniory, vede P. Stanislav Peroutka, SJ
28. až 30. 10. – Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východ-

ního obřadu
4. až 6. 11. – Duchovní ob-

nova, vede P. Miroslav 
Herold, SJ, téma: Chce 
nám Bůh darovat nad-
hled?

8. až 12. 11. – Ignaciánské 
exercicie, vede P. Fran-
tišek Lízna, SJ, téma: 
Poznat, milovat a ná-
sledovat Ježíše Krista

13. až 18. 11. – Duchovní ob-
nova s P. Jiřím Pleska-
čem, knězem katolické 
církve východního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení 

25. až 27. 11. – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské a hasiče, vede Mons. 
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký (I. skupina)

2. až 4. 12. – Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, vede Mons. Jan Graub-
ner, arcibiskup olomoucký (II. skupina)

13. až 17. 12. – Ignaciánské exercicie, vede P. Josef Čunek, SJ
Přihlášky podávejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693–4, www.hostyn.cz, e-mail:matice@hostyn.cz

Co připravuje v letošním roce
Zpracovává se projekt na přístavbu stánku k poutnímu domu č. 1, dále projektová 

dokumentace dopravní obslužnosti vrcholu Svatého Hostýna, která je rozdělena na ně-
kolik etap z důvodu pravděpodobné etapizace poskytování dotací. Máme také vyřízeno 
územní rozhodnutí na úpravu terénu a výsadbu před venkovním pódiem. Společně máme 
zájem o zvelebování vrcholu Svatého Hostýna. Naší snahou je, aby poutníci a návštěvníci 
odcházeli od nás spokojeni.   n Dagmar Fojtů 

vedoucí hospodářské správy MSH

Snímek Leoš Hrdlička
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ÚNOR 2016
6. 2. • Společenství Díla Mariina
13. 2. • Národní setkání Modlitby otců

BŘEZEN 2016
9. 3. • Duchovní obnova zaměstnanců Center 

pro rodinu s P. Petrem Bulvasem
20. 3. • Pěší pouť farníků z Lipníku nad Bečvou
28. až 31. 3. • Duchovní soustředění farníků 

z farnosti Matky Boží před Týnem v Praze

DUBEN 2016
1. až 3. 4. • Rekolekce 65 poutníků s česko-

budějovickým světícím biskupem Mons. 
Pavlem Posádem

5. 4. • Pouť orlů (80 osob)
23. 4. • Pouť rodin z farnosti Hustopeče u Brna
29. 4.  •  Slovenští poutníci z Kysuckého  

Nového Mesta 
30. 4. • Pouť farnosti Hustopeče
 V dubnu opus-

til jezuitskou 
komunitu na 
Svatém Hostý-
ně řeholní bratr 
Josef  Machů, 
který  ve  svých 
88 letech odešel 
na  zasloužený 
odpočinek  do 
kláštera  Milosrdných  sester  sv.  Kříže 
v Kroměříži; na Svatém Hostýně působil 
přes dvacet  let  jako kostelník a minist-
rant. 

KVĚTEN 2016
1. 5. • valná hromada Matice svatohostýnské  

• pouť bohoslovců z Olomouce • padesát 
poutníků z Vacenovic 

2.  až  3.  5. • Setkání děkanů olomoucké  
arcidiecéze s arcibiskupem Mons. Janem 
Graubnerem a generálním vikářem Mons. 
Josefem Nuzíkem

5. 5. • Třicet poutníků z Litovle
6. 5. • Pouť Charity Kyjov (dva autobusy) 
7. 5. • Dva autobusy poutníků z Luhačovic a Po-

zlovic • 200 poutníků z farnosti Moravská 
Nová Ves • 150 poutníků z Velkého Oře-
chova • stovka poutníků z Hranic a Přerova

9. 5. • Poutní zájezd z Bzence
12. 5. • Autobus poutníků z Ratíškovic • pouť 

Charity Otrokovice (dva autobusy) • poutní 
zájezd z farnosti Staré Město u Uherského 
Hradiště

14. 5. • Pouť podnikatelů (mši svatou sloužil 
arcibiskup Mons. Jan Graubner) • pouť 
farností Ludslavice a Kurovice • autobus 
poutníků z Francovy Lhoty a Valašské Senice

15. 5. • Autobus poutníků z Drahotuš
16. 5. • Pouť seniorů z Lukova 
17. 5. • Prosebná pěší pouť z Podhradní Lhoty
18. 5. • Pouť dětí z náboženství z Rousínova 

a okolí • padesát poutníků z Ostravy-Poruby
19. 5. • Autobus poutníků z Vnorov • autobus 

poutníků z Brušperku • dva autobusy pout-
níků z Nového Hrozenkova a Halenkova • 
autobus poutníků z Boršic u Buchlovic

Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně       n (jpa)
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POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

První májový den připutovali bohoslovci z Arcibiskupského kněžského semináře a stu-
denti Teologického konviktu v Olomouci na Svatý Hostýn, aby prosili za nová kněžská 
a řeholní povolání, a také aby svoje povolání zasvětili Matce Boží. Velká část bohoslovců 
připutovala až z Olomouce pěšky. 

Dříve než začala 
mše svatá, bohoslov-
ci se společně s před-
stavenými pomodlili 
Cestu světla. V tento 
den také k Panně Marii  
Svatohostýnské přišel 
hojný počet mladých 
rodin ze vsetínské-
ho děkanátu, takže 
slavnostní mše svaté 
se kromě bohoslovců 

účastnilo mnoho rodičů s dětmi. Hlavním celebrantem byl P. Antonín Štefek, rektor kněž-
ského semináře. Při mši svaté zpíval seminární sbor. Ve své homilii se otec Antonín dotkl 
důležitosti svátosti smíření a velké touhy člověka po odpuštění a smíření s Bohem. Ne na-
darmo je Svatý Hostýn nazýván velkou zpovědnicí Moravy. Po obědě z vlastních zásob se 
seminární společenství 
vydalo zpět na cestu 
k autobusu s krátkou 
zastávkou u kapličky 
Panny Marie, kterou 
bohoslovci zbudovali 
již před několika lety. 

První májovou po-
božnost jsme v ten-
to den mohli prožít 
v klášteře Milosrdných 
sester svatého Kříže 
v Kroměříži, kde jsme 
se zastavovali cestou 
do Olomouce. Ač by se 
mohlo zdát, že naším příjezdem zpět do semináře pouť za povolání k duchovnímu stavu 
skončila, není tomu tak, v našich modlitbách neustále Boha prosíme, aby poslal dělníky 
na svou žeň.   n Vojtěch Libra
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ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

VZPOMÍNKA NA PETRA PAVELCE

Ve věku 65 let zemřel po těžké nemoci 5. května 2016 pan Petr Pavelec 
z obce Brusné. Byl nejmladší ze čtyř synů, kteří se narodili manželům 
Dobroslavě a Josefovi Pavelcovým na Rusavě. Tam prožil celé dětství 
a mládí. Už jako chlapec velmi rád chodil na Svatý Hostýn děko-
vat a prosit Pannu Marii za vyslyšení proseb. Zde také začal v roce 
1999 s manželkou a dcerou provozovat restauraci v poutním domě 
č. 3. Návštěvníci byli s jeho prací, chováním, pozorností, obsluhou 
a přístupem spokojeni a rádi se tam vraceli. To pro něho bylo největší 
odměnou. Po sedmi letech ho nemoc přinutila činnost ukončit. Radostí ho naplňovalo 
včelaření, kterému se věnoval třicet let.
V létě loňského roku se u něho vážná nemoc ohlásila naplno. Přesto se dokázal dál tě-
šit ze života. Letos na jaře oslavili s manželkou Jarmilou čtyřicet let společného života.  
Vychovali spolu tři děti, které odchod tatínka z tohoto světa ohodnotily jako „tiché zavření 
dveří před prvním krokem na věčnost“.  n Marie Loučková

Růžena Jochová, Zarazice, 81 let
Marie Omelková, Jarošov, 79 let
Anežka Kružíková, Záříčí, 77 let
Marie Piškulová, Kroměříž, 75 let
Marie Filáková, Tvorovice, 75 let
Anna Slámečková, Hostětín, 83 let
Anna Mahdalová, Suchá Loz, 87 let
Jarmila Valerianová, Šardice,92 let
Jiřinka Ondřejová, Zubří, 86 let
Dana Žáková, Sazovice, 56 let
Anna Pracná, Bohučovice, 84 let
Zdeněk Michalík, Paršovice, 89 let
Anna Klvaňová, Drahotuše, 87 let
Marta Prudičová, Strážnice, 90 let
Emilie Petřeková, Zubří, 80 let
Petr Hodes, Mutěnice, 77 let
Josef Pospíšil, Palonín, 82 let
Justina Krchňáčková, Nivnice, 82 let
Milada Bartovičová, Mirošov, 83 let
Doubravka Petrášová, Přerov, 94 let
Irena Doleželová, Lysůvky, 95 let
Jiřina Pospíšilová, Přerov, 94 let

Alois Vaculčík, Mirošov, 91 let
Anděla Johnová, Juřinka, 81 let
Hedvika Kusáková, Ostrožská Nová Ves, 72 let
Ludmila Svobodníková, Vacenovice, 63 let
Bohuslav Hanáčík, Ostrava-Zábřeh, 85 let
Stanislava Jonášková, Tlumačov, 81 let
Anežka Buršová, Hradčovice, 79 let
Marie Kratochvílová, Valašské Klobouky, 69 let
Marie Galatíková, Otrokovice, 89 let
Ludmila Vranková, Babice, 81 let
Helena Vybíralová, Tlumačov, 88 let
Petr Pavelec, Bystřice pod Hostýnem, 65 let
František Ministr, Záhlinice, 85 let
Valerie Ticháčková, Kroměříž, 89 let
Ludmila Vlachová, Říkovice, 89 let
Antonín Hostaša, Opatovice, 72 let
Zdeněk Šimíček, Příbor, 81 let
Ludmila Strnadlová, Opatovice, 83 let
Františka Šperlingová, Valašské Klobouky, 87 let
Alžběta Pavková, Vnorovy, 92 let
Anastazie Kotková, Vnorovy, 82 let
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Určeno pro vnitřní potřebu

V letním období (do 16. října 2016) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
 ve všední dny: 7.15, 9.15, 11.15
 v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
 v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V letním období je každou první sobotu v měsíci ve 14 hod. u Vodní kaple (pod hlavním 
schodištěm) Mariánské večeřadlo. Každou sobotu a každý první pátek v měsíci je v kapli 
sv. Josefa adorace Nejsvětější Svátosti oltářní (od 10.30 do 12.45 hod.).
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