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ZMĚNA VE VEDENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Dlouholetý rektor baziliky na Svatém Hostýně P. Ing. Jiří 
Šolc, SJ, předal vedení duchovní správy na Svatém Hostýně 
k 24. dubnu 2019 P. Ing. Josefu Stuchlému, M.A., SJ (1966), 
bývalému provinciálovi českých jezuitů.

Nový svatohostýnský duchovní správce pochází z Os-
travy, kde také v roce 1990 promoval na VŠB jako strojní 
inženýr. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1991 a novi-
ciát prožil na Svatém Hostýně a v Kolíně. V letech 1993 až 
1996 studoval filozofii v Krakově a následně pak teologii 
v Dublinu a Londýně (1997–2002). Kněžské svěcení přijal 
6. dubna 2002 na Svatém Hostýně z rukou olomouckého 
arcibiskupa Jana Graubnera. V letech 2002 až 2004 ještě 
absolvoval studium psychologie v Bostonu. Po návratu 
do České republiky začal sloužit v Brně, kde byl vicesupe-
riorem jezuitské komunity a studentským kaplanem při  
Vysokoškolském katolickém hnutí Brno. Dne 3. února 2013 převzal funkci představeného 
České provincie Tovaryšstva Ježíšova.

P. Jiří Šolc, SJ, zůstává na Svatém Hostýně jako kaplan duchovní správy. Po ročním 
působení na Svatém Hostýně opouští místní jezuitskou komunitu dosavadní kaplan 
P. Mgr. et Mgr. Petr Havlíček, SJ.  n Josef Pala

KOLIK KNĚŽÍ PŮSOBÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
(Stav k 1. 6. 2019)

P. Ing. Josef Stuchlý, M.A., SJ (1966), superior, duchovní správce a rektor baziliky
P. MVDr. Mgr. Richard Greisiger, SJ (1961), kaplan
P. Mgr. Ing. Jiří Obruča, SJ (1964), kaplan
P. Ing. Jiří Šolc, SJ (1945), kaplan
P. Ing. Václav Ježík, SJ (1948), výpomocný duchovní
P. Stanislav Peroutka, SJ (1933), výpomocný duchovní

P. Josef Stuchlý

Snímek Ivo Buráň
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ZAHÁJENÍ POUTNÍ SEZONY NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Stalo se již tradicí, že novou poutní sezonu na Svatém Hostýně zahajuje každoročně 
o první květnové neděli olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor Matice sva-
tohostýnské. Při této příležitosti je také svolávána valná hromada Matice svatohostýnské. 
Letos to bylo v neděli 5. května 2019. Po osmi letech však moravského metropolitu, který 
v tento den jako význačný host brněnské diecéze žehnal v Bílovicích nad Svitavou nový 
cyklus pěti kostelních dveří s nápisy v hlaholici, zastupoval jeho pomocný biskup Mons. 
Josef Nuzík. Spolu s ním v bazilice sloužili slavnou mši svatou P. Jiří Šolc a dva členové 
výboru Matice svatohostýnské – P. František Král a P. Vladimír Kelnar.

I přes velkou nepřízeň počasí (naše poutní místo přivítalo poutníky májovou sněho-
vou nadílkou s teplotou pod bodem mrazu) po bohoslužbě Jurkovičův sál zaplnilo 193 
zapsaných účastníků valné hromady Matice svatohostýnské. Celý pořad jednání vedl 
předseda výboru Matice svatohostýnské MUDr. Mořic Jurečka, který také přednesl 
obsáhlou zprávu o činnosti výboru Matice svatohostýnské od minulé valné hromady. 
Dosavadní svatohostýnský 
duchovní správce P. Jiří Šolc 
ve svém vystoupení seznámil 
přítomné se změnami ve ve-
dení duchovní správy. Dále se 
zmínil o opravě kaple Panny 
Marie LaSalletské, která bude 
ukončena do prázdnin a ná-
sledné opravě kaple sv. Jana 
Sarkandera, jež by měla být 
dokončena v příštím roce.

O důležitých akcích Ma-
tice svatohostýnské infor-
movali přítomné členové 
výboru. P. František Král 
společně s MUDr. Zdislavou Tělupilovou se zaměřili na členskou základnu Matice  
svatohostýnské. Zazněla výzva na podporu získávání nových a zejména mladších členů. 
Byl přednesen návrh na úpravu minimálního ročního členského příspěvku ve výši 250 
a 100 Kč (výdělečně a nevýdělečně činní), který byl při následném hlasování schválen.

Místopředseda výboru Matice svatohostýnské Ing. Josef Dostál se vyjádřil k poškození 
okolních lesů kůrovcem a k haváriím, kterým v důsledku tohoto dochází. Zhodnotil rov-
něž problematiku zásobování areálu Svatého Hostýna vodou. Poděkoval pracovníkům, 
které zaměstnává Matice svatohostýnská za jejich přístup k řešení vzniklých problémů.

Na závěr byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské.
V současné době má Matice svatohostýnská celkem 6823 členů. n Josef Pala

Snímek František Ingr / Člověk a víra
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VALNÁ HROMADA MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

Usnesení náhradní valné hromady Matice svatohostýnské, z. s., 
konané v náhradním termínu dne 5. 5. 2019

Valná hromada, která byla svolána na den 5. 5. 2019 v 10.30 hod., nebyla usnášeníschopná, 
jelikož v termínu konání bylo dle prezenční listiny přítomno celkem 193 členů, z celkového 
počtu 6823 členů (stav k 5. 5. 2019). Dle platných stanov MSH je valná hromada usnáše-
níschopná, pokud je přítomna většina členů spolku. Tato podmínka nebyla splněna, proto 
byla svolána náhradní valná hromada na den 5. 5. 2019 v 11.00 hod.

Náhradní valná hromada Matice svatohostýnské, z. s., schvaluje:
• Program jednání náhradní valné hromady.
• Volbu orgánů náhradní valné hromady – zapisovatele zápisu, ověřovatele zápisu a ná-

vrhovou komisi.
• Výši členských příspěvků pro rok 2020 – výdělečně činní – 250 Kč, senioři a nevýdělečně 

činní (děti, mládež) – 100 Kč/rok.
• Termín příští řádné valné hromady MSH – 3. 5. 2020 v 10.30 hod., termín náhradní 

valné hromady MSH – 3. 5. 2020 v 10.45 hod.
• Zprávu o hospodaření MSH za rok 2018 přednesenou vedoucí hospodářské správy 

Dagmar Fojtů.
• Zprávu revizní a kontrolní komise MSH za rok 2018 přednesenou předsedou revizní 

a kontrolní komise Ing. Jindřichem Pokorným.
• Hospodářský výsledek za rok 2018 – zisk ve výši 506 207 Kč.
• Zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2018, tj. zisk ve výši 506 207 Kč, na účet 

901 – na účet jmění.

Náhradní valná hromada Matice svatohostýnské, z. s., bere na vědomí:
• Kontrolu usnesení z minulé valné hromady.
• Ověření usnášeníschopnosti: na začátku náhradní valné hromady přítomno 193 členů.
• Zprávu o činnosti Matice svatohostýnské, z. s., v uplynulém volebním období předne-

senou předsedou MSH MUDr. Mořicem Jurečkou.

Náhradní valná hromada Matice svatohostýnské, z. s., určuje:
• zapisovatele zápisu: Ing. Ivo Buráň, Olga Kozlová
• ověřovatele zápisu: JUDr. Pavla Boučková, Ing. Jindřich Pokorný
• návrhovou komisi: Ing. Josef Dostál, PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ing. Václav Lednický

n Zapsal Ing. Josef Dostál
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SEZNAM VYZNAMENANÝCH ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ MSH

Snímek František Ingr

Obdrželi svatohostýnskou medaili
Jana Červinková, Šardice
Marie Holásková, Nezamyslice
Josef Klos, Bernartice nad Odrou
Marie Klučková, Bzenec
Marie Ludwigová, Starojická Lhota
Anna Pavelková, Přestavlky
Ludmila Polášková, Žeravice
Václav Unzeitig, Jestřebí
Jarmila Vaculíková, Návojná
Mgr. Lubomír Vývoda, Trnava
Marie Mikulcová, Vsetín – nejstarší členka MSH (8. 12. 2019 se dožije 100 let)

Další vyznamenaní
Za mimořádný přínos pro Matici svatohostýnskou obdrželi od olomouckého arci-
biskupa medaili sv. Jana Sarkandera
PhDr. Josef Juráň, Ratiboř
Stanislava  Juráňová, Kroměříž
Josef Král, Opava
Mgr. Marie Špalková, Horní Moštěnice
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DUCHOVNÍ SLOVO

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

V čase, kdy píši toto duchovní slovo, 
vrcholí příprava na slavnost Seslání Du-
cha Svatého, vrcholí snaha disponovat své 
nitro a svého ducha pro příchod Ducha 
Svatého. Apoštolové se na tento přislíbený 
dar připravovali společně na modlitbách po 
deset dní ve společenství s Pannou Marií. 
V té době se snažili o to, aby jejich srdce 
bylo vyprázdněno od všeho haraburdí svě-
ta a od zbytečných starostí a bylo touhou 
otevřeno pro příchod slíbeného Utěšitele, 
Ducha Svatého, a mohlo být naplněno 
Boží milostí, láskou, radostí, shovívavostí, 
dobrotou, tichostí, zdrženlivostí, prav-
dou a nadšením pro následování Krista  
(Gal 5,16–25). Seslání Ducha Svatého 
se událo za velkého hukotu a sestupování 
ohnivých jazyků. To však byla pouze vnější 
znamení pro naši smyslovou přirozenost, 
že se událo něco mimořádného. Ale to sku-
tečně mimořádné se událo v tichosti a velmi 
nenápadně v nitru každého, kdo se příchodu 
Božího Ducha a jeho darům otevřel. Z ustra-
šených apoštolů, kteří se báli o svůj život, 
se najednou stávají stateční a odhodlaní 
svědkové Ježíšova zmrtvýchvstání, najed-
nou vidí a chápou velikost Božího plánu 
spásy lidstva, ve světle Ducha Svatého nově 
rozumí tomu, co jim Ježíš říkal, hlouběji 
chápou celý příklad jeho života a dostávají 
milost a odvahu Ježíše následovat, i kdyby 
pro tyto pravdy měli položit život.

Po slavnosti Seslání Ducha Svatého ná-
sleduje liturgické mezidobí. To nás trochu 
svádí k tomu, abychom se vrátili do všed-
ního života, jako by se nic tak zvláštního 
nestalo. My ale vstupujeme do období po 

seslání Ducha Svatého. Ta proměna našeho 
života Duchem Svatým má být něco trvalé-
ho, jako byli trvale proměněni apoštolové. 
Jejich život již nepřestal být svědectvím 
o zmrtvýchvstalém Ježíši, svědectvím o ne-
smírné Boží lásce vůči nám lidem, která se 
projevila v celém díle spásy od vtělení přes 
skrytý život Ježíšův, jeho veřejné vystoupení 
až po jeho oběť na kříži za nás a jeho slavné 
zmrtvýchvstání, nanebevstoupení a seslání 
Ducha Svatého Utěšitele.

I život každého z nás, pokud dovolíme, 
aby byl naplněn Duchem Svatým, bude tr-
valým svědectvím o Boží lásce, bude našim 
bližním ukazovat na velikost Boží lásky vůči 
nám lidem, bude svědectvím, že jsme byli 
přijati za Boží děti a dědice nebe. Cíl našeho 
života v Božím plánu tedy nesmírně přesa-
huje naše pozemské představy a očekávání, 
protože je pozvednutím k účasti na plnosti 
Božského života ve věčnosti. Nenechejme 
se nikým a ničím o tento poklad připravit!

Potom již nebudeme prožívat dny jako 
všední, protože náš život sjednocený s Boží 
vůlí a naplněný přítomností Nejsvětější 
Trojice se promění ve slavnost a prozáří jej 
Boží láska, pokoj, pravda a pravá radost.

Prosme proto o velkodušnost, abychom 
na Ježíšovu nekonečnou lásku, projevenou 
ve svátostech, zvláště ve svátosti smíření 
a eucharistie, odpověděli láskou, která neod-
měřuje. Čerpejme sílu z těchto duchovních 
zdrojů! Nechejme se nejen osvítit, ale i za-
pálit ohněm Ducha Svatého, aby nejen náš 
jazyk, ale i celý náš život, svědčil o velikých 
Božích skutcích díla vykoupení a o našem 
pozvání do společenství vykoupených.

Zdraví a žehná n P. Jiří Šolc, SJ

Jděme životem v síle Ducha Svatého!
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SPOLEČNÁ POUŤ MORAVSKÝCH MATIC

Poslední dubnový víkend na Svatém Hostýně otevřel bránu letošním poutím. V so-
botu 27. dubna se uskutečnila 26. mezinárodní hasičská pouť a v neděli 28. dubna pouť 
moravských Matic, a to šestá v pořadí.

První matiční pouť byla 25. 5. 2014 na Svatém Kopečku u Olomouce, druhá byla na 
Svatém Hostýně 31. 5. 2015, třetí na Svatém Antonínku 5. 6. 2016, čtvrtá na Velehradě 
2. 4. 2017 a loňská předposlední na poutním místě Zašová 15. 4. 2018.

Letos tedy Svatý Hostýn hostil sedm moravských Matic podruhé. Na poutní místo 
dorazilo asi osm desítek zástupců výborů Matice velehradské, svatohostýnské, cyrilome-
todějské, radhošťské, svatokopecké, zašovské a svatoantonínské v doprovodu několika 
kněží. Slavnostní 
matiční mši sva-
tou o neděli Božího 
milosrdenství cele-
broval v jejich do-
provodu arcibiskup 
Jan Graubner, který 
při homilii zdůraznil 
význam velikonoční 
radostné zvěsti v po-
slání Matic.

Otce arcibisku-
pa a zástupce všech 
moravských Matic 
přivítal předseda 
výboru Matice sva-
tohostýnské MUDr. Mořic Jurečka. Předseda Matice radhošťské Drahomír Strnadel předal 
otci arcibiskupovi a Matici svatohostýnské výroční medaile. Mons. Jan Peňáz, předseda 
Matice velehradské, se omluvil a pozdravil poutníky prostřednictvím svých členů. Zástupci 
ostatních moravských Matic se postupně představili během pouti.

Po odpoledním společném požehnání následovala přednáška otce arcibiskupa v Jurko-
vičově sále na téma „Misijní poslání moravských Matic“. Otec arcibiskup Jan se zaměřil 
na současné postavení a poslání moravských Matic v místech svého působení a zabýval 
se otázkou, co mohou Matice udělat pro farnosti a regiony, které svou Matici nemají.

Pouť byla zakončena duchovním koncertem s tematickým názvem „Mariánský kult 
v duchovní a lidové písni na Svatém Hostýně“. n Mořic Jurečka

Snímek Jaroslav Tupý / Člověk a víra
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O letošním svátku Narození Panny Marie 8. září si připomeneme 100. výročí posvě-
cení pomníku důvěry a lásky, sochy Božského Srdce Ježíšova. Už v roce 1910 se zrodila 
myšlenka postavit v blízkosti hostýnských valů nad Vodní kaplí, které před dávnými časy 
chránily naše předky před nepřítelem, sochu Krista vítajícího poutníky i návštěvníky 

této posvátné hory. Na četná doporučení byla práce zadána 
pražskému akademickému sochaři Vincentu Vosmíkovi, 
Myslbekovému spolupracovníkovi a autoru mnoha zdařilých 
plastik v Praze. Jako nejvhodnější materiál sochy pro hostýn-
ské drsné prostředí byl zvolen bronz, odolávající mrazu, dešti 
i lidskému vandalismu.

V dubnu 1914 přijel na pozvání hostýnského superiora 
sochař Vosmík, aby si prohlédl prostředí a místo, kde bude 
socha umístěna. Na radu prof. Fanty, autora korunek, bylo 
upuštěno od původního záměru umístění sochy. Domníval 
se, že Kristu přísluší dominující místo, které je bezprostřed-
ně před chrámem. Odtud, jakoby vycházel poutníkům vstříc 
a žehnal jim. Vosmík, hned po návratu z Hostýna, se s neo-
byčejným zápalem a chutí dal do práce. Zhotovil sádrovou 
skicu, kterou průběžně konzultoval s hostýnskými zadavateli. 
Svědčí o tom i 40 dopisů, ve kterých informoval o postupu 
prací na soše. Počátkem roku 1915 už byla socha odlita do 
sádry, ale válečné roky a nedostatek kovu způsobily čtyřleté 
zpoždění. Litecké práce byly proto dokončeny až v létě 1919 
a v srpnu byla socha přivezena na Hostýn. Na schodišti před 

chrámem se připravily základy a bystřický kameník František Jeništa zhotovil podle  
návrhu prof. Fanty žulový podstavec.

Slavnostní posvěcení za přítomnosti obrovských zástupů poutníků z celé Moravy a vy-
vrcholením zasvěcení se Božskému Srdci Páně se uskutečnilo 8. září 1919. Nová socha se 
stala předmětem obdivu, úcty a pobožnosti. Fejetonista Trojan v časopise „Čech“ výstižně 
popisuje sochu Krista: „Je to Kristus Triumfátor, impozantních rozměrů, podmanivého 
dojmu, pevného postoje, jehož roucho činí v záhybech svých dojem pláště královského ma-
jestátu – ale mohutnou pyramidu končí pokorná, milá hlava, lehce k zemi skloněná, těžkou 
masu produševňují dvě spanilé žehnající ruce a rámec bohatých lepých vlasů. A když před 
sochou stojíc, zdá se ti, jakoby otevírala ústa a šeptala: Pojďte ke mně všichni…a já vás ob-
čerstvím…a najdete pokoj pro duše své.“

Socha stála na schodišti před chrámem téměř 12 let, ale zkušenosti ukázaly, že mno-
hem vhodnější umístění byl původní záměr. Z tohoto důvodu byla v roce 1931 přemístěna 
k levé straně schodiště poblíž valů.

Božské Srdce Ježíšovo, shlédni i dnes na nás, v tebe skládáme svou naději, nedej nám 
nikdy zahynout!  n Olga Kozlová

SOCHA BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ

Snímek Leoš Hrdlička
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018

TŘŽBY (PŘÍJMY)
Větrná energie ................. 610 172 Kč
Listy svatohostýnské ........ 133 560 Kč
Za služby ...................... 3 113 056 Kč
Bankomat .......................... 93 500 Kč
Ubytování ..................... 3 635 650 Kč
Rozhledna ....................... 323 015 Kč
Parkovné .......................... 822 465 Kč
Muzeum ............................ 28 470 Kč
Prodej zboží ..................... 720 003 Kč
Členské příspěvky  
a dary členů ................... 1 812 153 Kč
Ostatní dary ..................... 324 250 Kč
Přeúčtování nákladů ........ 718 472 Kč
Provozní dotace ................. 57 000 Kč
Ostatní výnosy ..................... 7 405 Kč

Celkové tržby .............12 399 171 Kč

Hlavní ukazatelé hospodaření za rok 2018

NÁKLADY
Spotřeba materiálu ....... 1 046 940 Kč
Spotřeba energie ........... 1 336 181 Kč
Nákup zboží ..................... 517 641 Kč
Opravy a udržování ....... 1 363 138 Kč
Za  služby ...................... 1 318 364 Kč
Nájem za nemovitosti ...... 428 773 Kč
Mzdové náklady ............ 3 120 119 Kč
Odpisy .......................... 1 669 628 Kč
Přeúčtování nákladů ........ 718 472 Kč
Ostatní náklady ................ 373 708 Kč

Celkové náklady ........11 892 964 Kč

Hospodářský výsledek  
za rok 2018 .....................506 207 Kč

• Stav finančních prostředků na začátku roku 2018 ...................................8 989 239 Kč
• Stav finančních prostředků na konci roku 2018 ....................................10 011 300 Kč
• Stav finančních prostředků k 3. 5. 2019.................................................10 740 490 Kč

Z větších oprav v roce 2018
Do oprav a udržování bylo vloženo celkem 1 363 tis. korun. Opravy za větrnou elektrárnu 
činily 436 tis. korun, byl zakoupen nový kotel na dřevo včetně 2 zásobníků a vyměnily se  
radiátory na penzionu Ovčárna  za 243 tis. korun, vyměnily se koberce ve všech pokojích na 
poutním domě č. 2 za 57 tis. korun, byly zrestaurovány dveře do kaple na rozhledně za 117 
tis. korun, opravila se tel. ústředna za 21 tis. korun. Jinak probíhaly běžné udržovací práce: 
malování, natěračské práce, čištění koberců, oprava venkovní techniky, oprava chodníku 
u poutního domu č. 3, oprava schůdků k poutnímu domu č. 2, oprava vodovodního řádu.

Pořízení  investic v roce 2018
Za investice v loňském roce bylo zaplaceno celkem 1 261 tis. korun. Pořízení parkovacího 
automatu na povolenky, který je umístěn v Bystřici pod Hostýnem na parkovišti u hřbito-
va, cena 319 tis. korun, dále byl zakoupen stánek č. 30 za 103 tis. korun, vysadila se zeleň 
za 483 tis. korun a byla proplacena část projektové dokumentace za dopravní obslužnost 
292 tis. korun.  n Dagmar Fojtů
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ZEMŘEL ING. JOSEF MATELA

V bazilice na Svatém Hostýně se 1. března 2019 při mši svaté konalo poslední roz-
loučení s Ing. Josefem Matelou. Pan Ing. Matela se objevil na Svatém Hostýně jako čer-
stvý důchodce v roce 2006 a nabídl svoji pomoc a spolupráci. Řekl bych, že nám ho sem 

poslala Panna Maria v pravý čas. Přišel do doby, kdy se 
opravovala vitrážová okna a provádělo se jejich tepelně 
izolační předsklení jako příprava pro obnovu podlahy, 
která již byla v žalostném stavu. Když zvítězil návrh udělat 
v bazilice repliku původní ručně sypané keramické dlažby, 
měl jsem vedle sebe člověka, jenž se keramikou zabýval 
celý život a byl ochoten předat své zkušenosti i věnovat 
dílu svůj čas. Před vlastní realizací podlahy se asi rok 
a půl vyráběla dlažba. V té době Ing. Matela postupně se 
svou manželkou Annou přebírali jednotlivé druhy dlažby 
a roztřídili je podle kvality a podle velikosti, protože dlaž-
dice nejsou stejně veliké. To byla velmi důležitá přípravná 

práce, protože podle ní pan Ing. Matela určil rozteč kladení dlažby tak, že spáry pasují 
podél i napříč v celé bazilice, zatímco u původní dlažby to bylo rozjeté asi o 30 mm. Také 
pohlídal správné položení topných hadů, kvalitní provedení spárování a určil a připravil 
čisticí prostředek pro očištění dlažby, která po spárování byla matná. Angažoval se také 
při pracích směřujících k revitalizaci vodních zdrojů pro duchovní správu i pro Matici sva-
tohostýnskou, pomáhal v realizaci akcí jubilea 2012, při stavbě venkovního liturgického 
prostoru a hlavně při realizaci nové zvonové soustavy ve věžích baziliky.

Když pominuly tyto velké akce, tak se s manželkou účastnil každé pondělí úklidu 
v bazilice, účastnil se přípravy i úklidu betléma kolem Vánoc, pomáhal při řešení kera-
mických problémů při opravě Köhlerových obrazů zastavení Jurkovičovy křížové cesty 
a řešení různých technických problémů. Mimoto pan Ing. Matela byl po dvě volební období 
(2011–2016) členem výboru Matice svatohostýnské, kde aktivně pracoval.

Děkuji Pánu Bohu i Panně Marii, ale i našemu zesnulému, že se nechal vést Boží milostí, 
a zapojil se tak aktivně do prací pro naše poutní místo. Vyprošujme odměnu věčnou v ná-
ručí Boží lásky a v blízkosti naší nebeské Matky, pro niž tak obětavě pracoval. Na setkání 
s Pánem se připravil nejen dobrými skutky, ale i přijetím svátostí, takže odešel pokojně 
k Pánu v kruhu rodiny 23. února 2019 v rodném domě v Brusném. Věříme, že odešel do 
plnosti života, kterou pro nás připravila Boží láska a kde, jak věříme, se všichni shledáme.

Za celou komunitu Duchovní správy na Svatém Hostýně, sester i Matici svatohostýn-
skou děkuje P. Jiří Šolc, SJ
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

 15. března 2019
– Prezentace spolku Svatá Ludmila 1100 let
– Výběrové řízení na stavební firmu (přístavba stánku k poutnímu domu č. 1)
– Návrhy na vyznamenání členů Matice svatohostýnské
– Návštěva valné hromady Matice velehradské
– Návštěva odboru strategického rozvoje Zlínského kraje
– Hospodaření Matice svatohostýnské v roce 2018
– Harmonogram výstav v Jurkovičově sále
– Grafy naplnění ubytovacích kapacit
– Program valné hromady Matice svatohostýnské
– Kupní smlouva na stánek č. 25

 12. dubna 2019
– Příkazní smlouva se stavebním dozorem (přístavba stánku k poutnímu domu č. 1)
– Příprava pouti moravských Matic na Svatém Hostýně
– Vyhlášení Architektonické soutěže návrhu řešení venkovního mobiliáře, informačního 

systému a zábradlí na hlavním schodišti v areálu Svatého Hostýna
– Rekonstrukce vodovodu po lednové havárii
– Oprava Leopoldovy studny a přečerpávací stanice
– Hospodaření Matice svatohostýnské za první čtvrtletí 2019

 3. května 2019
– Synchronizace činnosti výboru Matice svatohostýnské a kontrolní a revizní komise
– Refundace Tříkrálové sbírky ze Svatého Hostýna pro hendikepované poutníky
– Smlouva na rekonstrukci vodovodu po lednové havárii včetně položení elektrického 

kabelu a chráničky pro optické vlákno
– Oprava oken na rozhledně
– Zakoupení 4 výstavních panelů do baziliky
– Výstava „Broumovské kostely“ v Jurkovičově sále
– Příprava valné hromady Matice svatohostýnské n Mořic Jurečka

zapisovatel MSH

Poděkování
Duchovní správa děkuje mužům z Brumova ‑Bylnice za jejich práci, kterou odvedli při 
likvidaci kůrovcové kalamity, která se nevyhnula ani Svatému Hostýnu. V jarních měsí-
cích na dvou sobotních brigádách pokáceli a zpracovali desítky suchých smrků, které pod 
valy smutně trčely k nebi, nebo již ležely po větných kalamitách v zimních měsících. Za 
obrovský kus práce, který tady vykonali, jim patří náš veliký dík. A až se budete v zimních 
měsících modlit v příjemně vytopené bazilice, vzpomeňte v modlitbě i na ty, kteří se svojí 
prací o to přičinili.  n Petr Janek
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SVATÝ HOSTÝN, CESTA SVĚTLA A VZKŘÍŠENÍ SIL

Svatý Hostýn je známé poutní místo, 
půl milionu návštěvníků ročně hovoří za 
vše. Co ale znamená Svatý Hostýn v životě 
jednotlivce? Jaký na nás má vliv toto nád-
herné duchovní a poutní místo?

Nemohu znát odpovědi jiných, ale mohu 
vypovědět autenticky svou osobní zkuše-
nost, co znamená pro mne osobně duchovní 
síla místa, které mi pomohlo v jedné z nej-
těžších chvil v mém životě.

Není to dávno, kdy mne po obdržení 
oznámení o úmrtí mého drahého manžela 
obestřel mrak neproniknutelné temnoty. 

Bez jiskry a světla naděje. Emoční bolest 
mne celou zaplnila, a také prostor kolem 
mne. To trvalo několik dní. Pak přišel zá-
blesk v podobě impulzu jet na Svatý Hostýn, 
kam jsem jezdila vždy ráda, a kde jsem nyní 
začala nabírat sílu ke zpracování této své 
životní události. Byla jsem přivedena na 
Cestu světla – velikonoční pobožnost, což 
činí soubor 14 obrazů a zastavení nalézající 
se v překrásném lesním prostředí nedaleko 
baziliky Panny Marie.

Přestože bylo dávno po velikonoční 
době, vzala jsem tento impulz jednak jako 
pouť za manžela, ale také jako výzvu k pře-
měně své bolestné emocionální tmy ve svět-

lo. U každého zastavení jsem s modlitbou 
postupně odkládala kousek po kousku svého 
žalu. V té době jsem měla dovolenou. Téměř 
každý den nebo každý druhý den, pokud to 
šlo, jsem šla tuto pouť. Naplánovala jsem 
ji vždy na ráno, šla přírodou s mohutnými 
buky a probleskujícím sluncem, vnímala 
dílo Stvořitelovo, modlila se u obrazů. Cestu 
jsem završila účastí na ranní bohoslužbě 
v bazilice, kde jsem nalézala další posilu 
a odpovědi na mé aktuální otázky. Takto 
jsem šla asi pětadvacetkrát. Někdy sama, 
jindy doprovázená rodinou či přáteli.

Pracovala jsem se svou bolestí a posléze 
s tématem vděčnosti za všechny dary života. 
Postupně a pomalu jsem začala pociťovat 
osobní proměnu a naplnění vnitřním mírem.

V knížečce „Cesta světla“ mne zaujala 
pasáž na straně 9: „Když přijdou v životě 
těžké chvíle, uč nás, Pane, naslouchat tvému 
slovu a přijímat ho s důvěrou, hledět na tvou 
tvář, vyjít ze svého smutku a konat skutky 
lásky k bližním.“

A právě to vystoupení ze tmy smutku 
směrem k lásce k bližním vnímám jako 
velkou proměnu. Hostýnská Cesta světla 
mně pomohla tak, že jsem mohla projít 
svou náročnou životní událostí bez pod-
půrných medikací, kterým bych se možná 
jinak nevyhnula.

Duchovní poselství Cesty světla můžeme 
prožívat nejen v době velikonoční, ale po celý 
rok, neboť na pouť za světlem se můžeme 
vydat kdykoliv. Z mé osobní zkušenosti vím, 
že tato cesta má také silný terapeutický po-
tenciál. A i když se někdy ocitneme v situaci, 
se kterou si nevíme rady, téměř vždy se dá 
něco dělat – modlit se za sebe i za druhé.

Přeji všem šťastnou Cestu světla a na 
shledanou na Svatém Hostýně.

n poutnice Jarmila

Snímek Leoš Hrdlička
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VZPOMÍNKA NA ARCIBISKUPA A. C. STOJANA

V Beňově si připomněli výročí místního rodáka  
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana

Místní občané a hosté si 
22. května 2019 v Beňově při-
pomněli významného rodáka, 
arcibiskupa Antonína Cyrila 
Stojana (1851–1923), který se 
významně zasloužil o založení 
poutních a excercičních domů 
na Svatém Hostýně a na Vele-
hradě.

Vzpomínky na tohoto rodá-
ka jsou v obci stále živé. Proto 
zde v roce 1993, k 70. výročí 
Stojanova úmrtí, bylo otevřeno 
na faře malé muzeum. V roce 2007 bylo k významnému výročí 150 let vysvěcení kostela  
toto muzeum uvnitř rekonstruováno. Byl obnoven depozit muzea, který instalovala his-
torička Zdeňka Mollinová za pomoci Karla Kamaráda a také faráře beňovské farnosti 
P. Krzysztofa Klata s finančním přispěním obce Beňov.

V první místnosti muzea se 
nacházejí věci národopisného 
významu a vztahují se k historii 
obce a širokého okolí. V dalších 
dvou místnostech je depozit 
dokumentující život slavné-
ho rodáka. Jsou zde uloženy 
kopie Stojanova vysvědčení, 
kancionály, předměty z jeho 
pozůstalosti, modely jeho bust 
a také jeho pomníku, dále obra-
zy, liturgické předměty, knihy, 
ornáty a dary, které mají přímý 
vztah k jeho osobě.

Zájemci o návštěvu muzea se mohou hlásit u Yvety Hrbasové, tel. 608 978 697, nebo 
na obecním úřadu, tel. 581 224 105.  n Ivo Pitner

  starosta obce Beňov
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VZPOMÍNKA NA JEDNO ZAJÍMAVÉ SETKÁNÍ

Stalo se to koncem devadesátých let mi-
nulého století. Z té doby se mi vybavuje jedno 
náhodné setkání se zajímavým člověkem.

Blížil se svátek sv. Mikuláše a já se vra-
cela z návštěvy vnoučat, kterým jsem vezla 
dárky. Už se stmívalo, když jsem nasedala 
na bystřickém nádraží do vlaku směrem na 
Hulín. Neměla jsem zrovna náladu s někým 
komunikovat, proto jsem se částečně schou-
lila pod svůj visící plášť a zavřela oči.

„Je tu volno?“ oslovil mne najednou ja-
kýsi stařeček. A aniž by čekal na odpověď, 
usadil se proti mně.

„Jede to na Hulín, že?“ zeptal se a hned 
pokračoval: „Byl jsem se na Hostýnku vypla-
kat u Panenky Marie, dělám to každý rok.“

Nečekal na moji reakci a stále mluvil dál. 
Vyprávěl o svém životě. Že pochází z česko-
‑německé rodiny, která bydlela před válkou 
na severní Moravě. On v současné době bydlí 
kdesi v lesích u Libavé. Jeho dva starší bratři 
museli za války narukovat do německé armá-
dy a oba padli v Rusku někde u Charkova. 
Když se jeho tatínek o smrti synů dověděl, 
neunesl tuto ztrátu a zastřelil se.

Brzy nato i on dostal povolávací rozkaz. 
Tentokrát ale zasáhla babička. Zašla na ně-
mecký Červený kříž a darovala 50 tisíc korun 
pod podmínkou, že jí nechají nejmladšího 
vnuka doma. Že mají větší statek a bez muž-
ské pomoci hospodařit nelze.

Němci peníze přijali. Ale stejně musel 
do války nastoupit. Těch 50 tisíc babičce 
už nikdy nevrátili.

Vzpomínal, jak na ruské frontě vytrpěl. 
Přestál nečekané nálety, častá zranění, vel-
kou zimu a omrzliny. Jednou vlak, ve kterém 
se vezl s německými vojáky, byl vyhozen do 
povětří. Jako zázrakem zůstal jeden vagon 
neporušený, právě ten, ve kterém seděl.

Když válka skončila, vracel se domů k ba-
bičce, která jediná mu zůstala. Ale trvalo to 
delší dobu, než se uviděli. Jako Němec byl 
odsunut do Německa a až po delší době se 
mohl vrátit domů. Ale byl to ještě domov? 
Z rodiny zůstal sám. Jeho statek byl zabrán 
a on byl za velezradu odsouzen na 12 let do 
Jáchymova. On do války nechtěl, ale musel.

Když byl konečně propuštěn, oženil se. 
Jeho žena byla společenská, měla ráda lidi 
kolem sebe. On vyhledával raději samotu. 
Za krátký čas byl zase sám, jeho žena zemře-
la. Děti neměli. Odstěhoval se do lesního 
ticha, kde se živil chovem ovcí. I dnes bydlí 
v malé lesní chaloupce. Je skromný, mnoho 
nepotřebuje. Svěřoval se, že přestal lidem 
důvěřovat, že mu ublížili jak Němci, tak Češi.

Jeho malá chaloupka je v prostoru na 
Libavé, nedávno opuštěném sovětskými 
vojáky. Okolní stromy jsou plné nábojů 
z doby, kdy tu ruští vojáci konali cvičné 
střelby. Stádo ovcí už nemá, jen dvě kozy 
a psa. Má starou motorku, se kterou ještě 
nedávno pravidelně jezdil nakupovat, nebo 
vyřizovat různé záležitosti. Nejbližší obec 
byla vzdálena deset kilometrů. Teď už jezdí 
jen zřídka, protože je starý a slabý. Ve svém 
příbytku nemá elektřinu, svítí petrolejovou 
lampou. Jednou za čas koupí zásoby na 
dlouhou dobu dopředu.

Navštěvují ho tam různí lidé, kteří vyhle-
dávají úkryt a samotu. Nezná je, ale oni znají 
místo jeho bydliště. Přicházejí jednotlivě, 
nebo ve dvojicích, hlavně v noci. Mluví rus-
ky, německy nebo anglicky. Říká o nich, že 
jsou to běženci, kteří v těchto místech kdysi 
v minulosti byli a dobře znají místní terén. 
Připadají mu protřelí a mazaní.

Ale on se prý nebojí. Je mužem lesa.  
Pokud ho příchozí neosloví, na nic se neptá. 
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Ukáže místo, kde mohou přespat, popřípadě 
jim nabídne skromné jídlo. Domnívá se, že 
jsou mezi nimi i bývalí sovětští důstojníci, 
kteří pašují zboží. Někdy mu tu zanechají 
nějaký proviant.

Svěřuje se, že ho v poslední době pře-
padají stavy bezvědomí. Jednou se stalo, 
že v lese upadl a vůbec nevěděl, jak dlouho 
na zemi ležel. Když se probral, seděl u něho 
jeho věrný přítel – pes, který byl radostí bez 
sebe, když viděl, že pán žije.

Vlak zastavuje v Hulíně a oba vystupu-
jeme. Sedáme na lavičku před hulínským 
nádražím a čekáme na příjezd vlaku směrem 
na Přerov, který tu má být co nevidět.

„Prosím vás, pohlídejte mi to, musím si 
jít koupit zápalky, to stihnu,“ říká mi náhle 
a rychle spěchá pryč. Nečekané rozhodnutí 
mne zaskočilo. Vedle mne leží jeho malý 
batůžek a on se rychle ztrácí v prostorách 
nádraží. Znervózněla jsem. Náš vlak má 
každou chvíli přijet a stařeček nikde.

Zneklidnělá vběhnu do nádražní haly 
a prohlížím každý kout, zda ho nespatřím. 
Bezvýsledně. Náš vlak už přijíždí, brzdí. 
Jen malou chvilku tu bude stát. A stařeček 
nejde a nejde. Rychle prosím blízko stojícího 
železničáře – výpravčího, jestli by mu předal 
jeho batůžek. Popisuji, jak stařeček vypadal 
a běžím do vlaku, aby mi neujel. Ještě se vy-
kláním z okna, zda stařečka uvidím. Marně.

Vlak se rozjíždí a ve mně vzrůstá neklid. 
Měla jsem si vlak nechat ujet a na něho po-
čkat? Neumím se rychle rozhodovat. Všude 
je tma a další vlak by mi jel až za delší dobu. 
Moje konečná zastávka je mimo obec a při-
znávám, že se v noci bojím. Ale zároveň ve 
mně rostou obavy, zda se stařečkovi něco 
nepřihodilo, zda někde neleží v bezvědomí, 
jako se mu stalo v lese.

Bože, pomoz mu, prosím, šeptám si v du-
chu. Snad ho Panna Maria ochrání, jen u ní 

hledá oporu, každý rok ji navštěvuje. Tolik 
toho vytrpěl a je tak sám. To válka pozname-
nala jeho další život, hlavně zranila jeho duši.

Po chvíli se utěšuji. Přemýšlím. Když šel 
kupovat zápalky, jistě měl u sebe peněženku 
i doklady.

V batůžku mohl mít tak akorát pláštěn-
ku, nebo svetr. Asi bude všechno v pořádku 
a batůžek bude řádně předán.

Stále na stařečka myslím. Na sílu, která 
přitahuje nejen jeho, ale po staletí i desítky 
generací na svatou horu Hostýn. Nejvíce 
tu hledají pomoc lidé, kteří jsou od všech 
opuštěni, kteří jsou drásáni velkou bolestí, 
nebo klesají pod velkou životní tíží, ti všich-
ni sem přicházejí s důvěrou a vírou, že jim 
Matka Boží pomůže. A tato velká víra jim 
dává sílu a oni sem putují znovu a znovu. 
Od nepaměti.

Je to obdivuhodné, že tento muž, i když 
tolik v životě vytrpěl, kypěl radostí. Znám 
mladší lidi, kteří si nemohou na život stěžo-
vat. Jsou zdraví, mají rodinu i zaměstnání, 
a přece jsou stále nespokojení, otrávení, 
málokdy se zasmějí. A on? Sálalo z něho 
dobro a radost. Čím to?

Je to určitě jeho víra. Kdysi asi putovával 
s rodiči do hostýnského chrámu, který mu 
teď nahrazuje jeho rodinu, domov. Víra má 
velkou moc. Víra uzdravuje a dává radost. 
A on to poznal. n Marie Špalková

Povídku nám zaslala Mgr. Marie 
Špalková, členka Matice svatohostýnské 
a autorka „Kroniky vzpomínek Matice 
svatohostýnské“. Vybrali jsme ji z připra-
vovaného třetího dílu její knihy o historii 
Horní Moštěnice. Autorka v ní zpracovává 
materiály z besed pro spoluobčany, které 
proběhly v uplynulých sedmi letech, a týka-
ly se historie Horní Moštěnice, jejího okolí 
a také Svatého Hostýna.
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28. 4. • Pouť moravských Matic s olomouckým 
arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem

KVĚTEN 2019
1. 5. • Pouť rodin vsetínského děkanátu s olo-

mouckým pomocným biskupem Mons. 
Josefem Nuzíkem

5. 5. • Pouť Matice svatohostýnské s olomouc-
kým pomocným biskupem Mons. Josefem 
Nuzíkem • pouť Klubu křesťanských žen • 
pouť farníků z Brumova-Bylnice • pouť 
bohoslovců z Olomouce

6. 5. • Pouť z Bzence, Domanína a Těmic • farní 
pouť z Ratíškovic

8. 5. • Farní pouť z Postřelmova • stovka poutníků 
z farností Čechy pod Kosířem, Přemyslovi-
ce a Laškov • 60 poutníků z Veřovic • farní 
pouť z Buchlovic a Zlechova • farní pouť 
z farnosti Moravská Nová Ves • II. ročník 
poutě Marys’Meals (proti hladu ve světě) • 
pěší pouť přerovského děkanátu

11. 5. • Farní pouť farností Lichov a Vlčovice • 
autobus poutníků z Bojkovic, Nezdenic 
a Pitína • tři autobusy poutníků z Velké-
ho Ořechova • orelští poutníci ze Starého  
Jičína a okolí

12. 5. • Pouť podnikatelů s olomouckým  
arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem

12. – 14. 5. • Setkání děkanů olomoucké arci-
diecéze s arcibiskupem Mons. Janem Graub-
nerem a pomocnými biskupy Mons. Anto-
nínem Baslerem a Mons. Josefem Nuzíkem

13. 5. • Poutníci z farnosti Uherské Hradiště-
-Sady

14. 5. • Poutníci z Brušperku • pouť Charity 
Otrokovice

Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů 
na Svatém Hostýně n (jpa)

Devátá pouť lékařů a pracovníků  
ve zdravotnictví

LEDEN 2019
11. 1. • Mši svatou na zakončení exercicií Sekce 

pro mládež při České biskupské konferenci 
sloužil olomoucký pomocný biskup Mons. 
Josef Nuzík

BŘEZEN 2019
17.  3.  • Mše svatá na zakončení postní du-

chovní obnovy společenství Misia Mariina 
z Bratislavy

23. 3. • Farní pouť ze dvou brněnských farností

DUBEN 2019
6. 4. • Pouť otců z prešovské řeckokatolické 

eparchie
8. – 10. 4. • Duchovní cvičení 80 Orlů – seniorů 

s P. Petrem Dujkou
13. 4. • Pouť farnosti Odry a okolních farnos-

tí • pouť seniorů z polské diecéze Bielsko-
-Zywiec

27. 4. • Duchovní obnovu pro 80 věřících vedl 
českobudějovický pomocný biskup Mons. 
Pavel Posád • mezinárodní hasičská pouť 
s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem 
Graubnerem
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POZNEJ S NÁMI SVATÝ HOSTÝN

Dobré ženy na recepci našich poutních domů už delší dobu přemýšlely a hovořili jsme 
spolu o tom, že pro naše děti by bylo velmi dobré připravit nějaký materiál, který by je 
hravou formou seznámil s celým vrcholem 
Hostýna. Vždyť sem přijíždějí celé školní 
třídy na výlety, skupiny společenství (scholy, 
skauti, ministranti…) a samozřejmě i pro 
potomky a vnoučata dospělých poutníků 
to může být výborný dárek, nebo i skvělá 
činnost – doplněk jejich zdejšího pobytu.

Mohu s velkou radostí říci, že tento náš 
úmysl Panna Maria úžasně zařídila. Nedávno 
byla ubytována v našem poutním domě paní 
Iva Nováková, autorka zdařilé omalovánky – 
zábavného sešitu pro poutní místo Neratov 
v Orlických horách, která nabídla, že takovou drobnou publikaci vytvoří. Najdete ji na 
recepci poutního domu č. 3.

Sešit plný zábavného luštění s atraktivními ilustracemi a vtipným, moudrým obsahem 
nepochybně zaujme naše nejmenší. Když jsem jej vzala do ruky, okamžitě se probudila 
zvídavost a chtěla jsem zjistit, co se to tam říká a sděluje. Myslím, že si rádi zaluští i odrost-
lejší poutníci a s potěšením si uvědomíme, jak je dobře, že je v nás to dítě vlastně napořád.

  n Zdeňka Jančíková 

SOUTĚŽ KONČÍ

POUŤ NA TURZOVKU PRO VĚRNÉ ÚČASTNÍKY NAŠICH AKTIVIT

Již se blíží doba uzávěrky naší letošní aktivity pro děti s názvem Jak se žilo za doby na-
šich babiček a dědečků. Máme radost z krásných výtvorů, které opět vystavíme v bazilice. 
Snad duše poutníků a návštěvníků chrámu potěší myšlenky a obrázky, které každého z nás 
přenesou do vlastního dětství.

Ocenění prací a zábavné setkání v rámci pouti rodin proběhne letos v sobotu 31. srpna. 
Těšíme se na vás.  n Zdeňka Jančíková

Díky Josefu Tkadlecovi, členu výboru Matice svatohostýnské, který zařídil v projektu 
„Poselství z hor“ pouť na mariánské poutní místo Turzovka, se vypravíme v září 2019 se 
skupinou stálých účastníků našich několikaletých dětských aktivit na Slovensko. 

Těšíme se, že se poznáme navzájem a společně si užijeme nádherný den. V něm uctíme 
Matku Boží na Turzovce, poděkujeme za prázdniny a poprosíme Pána Boha o požehnání 
dětem, rodičům i pedagogům do nového školního roku. n Zdeňka Jančíková 
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

PŘED 150 LETY ZEMŘEL OBNOVITEL HOSTÝNA BERNARD REGER

V letošním roce uplynulo 150 let od smrti bystřického 
faráře P. Bernarda Regera (1786–1869), obnovitele Hostý-
na. Hned po svém příchodu do Bystřice s úzkostí sledoval 
postupující zkázu hostýnského chrámu, který po josefín-
ských reformách byl jako přebytečný odsvěcen (1787) a tím 
předurčen k úplné záhubě. Protože žil a působil nejblíže 
posvátného Hostýna, vynaložil všechno své úsilí k tomu, 
aby hostýnský chrám neupadl v zapomnění. Byl svědkem 
i účastníkem mnohých procesí poutníků z nejrůznějších 
koutů Moravy, kteří přes zákaz i nepohodu putovali na toto 

zbořeniště, kde v rozvali-
nách kostela se vroucně 
modlili a zvláště pak v době moru úpěnlivě prosili Pannu 
Marii o pomoc.

Přes všechny nesnáze a byrokracii neúnavný a obětavý 
bystřický farář se nevzdal své ideje a pokračoval v žádos-
tech, prosbách i peněžních sbírkách. Svého cíle dosáhl, 
když Moravsko ‑slezské gubernium vyhovělo jeho žádosti 
a 31. října 1840 dalo svolení k obnově kostela.

V roce 1862 byl farář Reger za své zásluhy o zno-
vuvzkříšení hostýnského chrámu vyznamenán zlatým 
křížem s korunou. Posledním jeho úspěšným dílem bylo 
spolu s čtenářským kroužkem v Bystřici vybudování soch 
sv. Cyrila a Metoděje před hostýnským kostelem.

P. Bernard Reger zemřel 16. dubna 1869 ve věku 83 let a je pochován v kněžské hrobce 
bystřického hřbitova.  n Olga Kozlová

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V letním období (do neděle 20. října 2019) jsou slouženy mše svaté:
 ve všední dny: 7.15, 9.30, 11.15
 v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
 v neděli: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.15
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.



19LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 2 • 2019

LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ • zpravodaj Matice svatohostýnské
Vydává čtvrtletně Matice svatohostýnská, z. s., s duchovní správou na Svatém Hostýně
Šéfredaktor: PhDr. Josef Pala
Redakční rada: Ing. Ivo Buráň, Ostrava; PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., Mysločovice; 
MUDr. Mořic Jurečka, Příbor; Olga Kozlová, Bystřice pod Hostýnem; Ing. Václav Lednic-
ký, Vizovice; Mgr. Marie Loučková, Holešov; Mgr. Pavel Malének, Bystřice pod Hostýnem; 
P. Ing. Jiří Šolc, SJ, Svatý Hostýn; František Ulrich, Hrobice; Mgr. Lubomír Vývoda, Trnava
Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu, při výběru dává přednost textům 
stručným a věcným. Za obsahovou správnost ručí autor. Redakce nevrací nevyžádané rukopisy.
Příspěvky, připomínky, návrhy i kritiku zasílejte na adresu: Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn č. 115, 768 72 
Chvalčov, tel. 573 381 693 – 573 381 694, e ‑mailové adresy: pala.josef@volny.cz • matice@hostyn.cz • fara@hostyn.cz • 
http://www.hostyn.cz
Číslo účtu MSH, na které můžete poukazovat své dary: 13430691/0100
Určeno pro vnitřní potřebu
MK ČR E 15211

Emilie Jančová, Prakšice, 83 let
Jiří Švrček, Lubina,78 let
Jiřina Kolibová, Lubina, 84 let
Antonie Andrlíková, Uherský Brod, 85 let
Žofie Christová, Halenkov, 88 let
Ludmila Švrčinová, Zborovice, 86 let
Bohumil Outrata, Nezamyslice, 89 let
Antonín Porazil, Kelč, 72 let
Věra Knotková, Vlčnov, 81 let
Marie Andrýsková, Brno, 85 let
Stanislav Vyoral, Lhota u Malenovic, 84 let
Josef Vožda, Zlobice, 70 let
Drahomíra Halatová, Palkovice, 89 let
František Sedoník, Lubina, 93 let
Josef Matela, Brusné, 73 let
Karel Kudělka, Ostrava, 94 let
Marie Jelínková, Džbánice, 89 let
Bohumila Neusserová, Příbor, 83 let
Arnošt Kelnar, Praha, 91 let
Růžena Čevorová, Staré Město, 88 let
Františka Vlčková, Staré Město, 78 let
Olga Zapletalíková, Kroměříž, 84 let
Jaromír Šrámek, Rosice, 79 let
Marie Mikušková, Studénka, 88 let
Karel Juřica, Kopřivnice, 69 let
Antonín Zapletal, Hostišová, 83 let
Josef Adamec, Dědice, 87 let
Petr Kořístka, Kyjov, 84 let

ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

Anna Darebníčková, Stará Ves, 72 let
Antonie Marečková, Zlechov, 93 let
Milan Hloušek, Ústí nad Labem, 83 let
Marie Valachová, Kojetín, 93 let
Marie Ivanová, Vnorovy, 90 let
Marie Frolková, Vnorovy, 89 let
Ludmila Krompolcová, Brušperk, 97 let
Anna Čambalová, Kněždub, 90 let
Františka Křížanová, Kněždub, 95 let
Marie Pavelková, Mutěnice, 90 let
Cecilie Hradilová, Uničov, 86 let
Josef Janík, Bzenec, 82 let

Snímek Leoš Hrdlička
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