
 
 
 
Kulturní akce Jubilejního roku 2012 na Svatém Hostýně 
 
Tisková zpráva pro tiskovou konferenci 15.3. 2012 v Bystřici pod Hostýnem 
 
Jubilejní rok 2012 
 
Rok 2012 byl v květnu 2010 vyhlášen olomouckým arcibiskupem a metropolitou Mons. Janem Graubnerem 
jako Jubilejní rok, u příležitosti 100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně. K té došlo 
15. srpna roku 1912. 
 
„Pohled do místních dějin připomene spoustu událostí, které byly odpovědí na duchovní zkušenost. Tak si v 
roce 2012 připomeneme stoleté výročí slavné korunovace sochy Panny Marie. Šlo tehdy o mimořádnou 
událost. Lidé se nejen složili na krásné korunky pro Pannu Marii i Ježíška. Probošt Antonín Cyril Stojan je v 
doprovodu poutníků zavezl do Říma, kde je Svatý otec posvětil. Slavné korunovace se pak o slavnosti 
Nanebevzetí Panny Marie účastnilo opravdu mimořádné množství poutníků, pro které se událost stala 
duchovní zkušeností celoživotně přitahující k tomuto poutnímu místu. Sté výročí je příležitostí k slavení 
Jubilejního poutního roku, který už nyní vyhlašuji na poutní sezonu roku 2012.“ 
+ JAN GRAUBNER, olomoucký arcibiskup, protektor Matice svatohostýnské, květen 2010 

 

Co víme o korunkách 
Byly pořízeny ze sbírek věřících z domova i ze vzdálené Ameriky. Korunka Panny Marie má v čelence 
zdobené dvěma řadami perel vpředu vyrytý nápis: Zůstaň Matkou lidu svému. Obsahuje 27 diamantů, 546 
perel, 148 rubínů, 138 smaragdů, 113 safírů, 21 topasů a 47 opálů. Korunka na hlavě sošky Ježíška je 
jednodušší (má 30 rubínů, 20 velkých adularů a 5 topasů) a zdobí ji nápis: Beránku Boží, který snímáš hříchy 
světa, smiluj se nad námi.  

 
Toto významné výročí na nejnavštěvovanějším moravském poutním místě si chceme připomenout také řadou 
akcí kulturně společenské povahy, u kterých jsme požádali o záštitu a podporu hejtmana Zlínského kraje 
MVDr. Stanislava Mišáka a náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Jindřicha Ondruše. 
 
Pořadatel akcí: Matice svatohostýnská 
 
Občanské sdružení Matice svatohostýnská je po Orlu druhou největší křesťanskou organizací v České 
republice. Vznikla v roce 1895. V roce 1951 byla činnost Matice násilně ukončena. Činnost obnovila opět v 
roce 1990. 
V současné době má více než 7.400 členů. Hlavním posláním MSH je péče o všestranný rozvoj areálu 
nejnavštěvovanějšího poutního místa na Moravě – Svatého Hostýna. Tato péče v sobě zahrnuje nejen 
nezbytné provozní a ekonomické aktivity, ale především náboženskou, kulturní, vzdělávací a publikační 
činnost. MSH nabízí návštěvníkům možnost ubytování a stravování ve třech poutních domech, samotný areál 
a jeho okolí je také významným turistickým cílem nadregionálního významu.  
Matice svatohostýnská úzce spolupracuje s duchovní správou na Svatém Hostýně, kterou zabezpečují kněží 
jezuitského řádu. 
 
 
 
 



Hlavní kulturní akce v roce 2012 
 
Neděle 8. ledna, bazilika. Vánoční divadelní pásmo Zdaleka ideme, novinu neseme. Vystoupení dětského 
folklórního souboru Děcka ze Skoronic pod vedením Marie Holcmanové v doprovodu Varmužovy Hudecké 
muziky. 
 
Neděle 6. května, Jurkovičův sál. Valná hromada členů Matice svatohostýnské spojená s žehnáním nových 
zvonů. Nové zvony byly pořízeny ze sbírky věřících a budou odlity ve zvonařské dílně Rudolfa Pernera v 
německém Pasově. 
Nové zvony ponesou tato jména: 
Panna Maria Nanebevzatá    ladění – c1   2 000 kg 
Svatý Jan Sarkander     ladění – d1   1 630 kg 
Svatý Cyril a Metoděj     ladění – e1   1 130 kg 
Svatý Josef      ladění – g1   660 kg 
Svatá Rodina      ladění – h1   385 kg 
Svatý Ignác      ladění – d2   225 kg 
Služebník Boží Antonín Cyril Stojan  ladění – e2   170 kg 
 
Sobota 26. května, 15 hod., Jurkovičův sál. Vernisáž výstavy malíře Zdeňka Hajného O cestách ke Světlu. 
Výstava potrvá do 31. srpna. Naváže na ni výstava Dušan Jurkovič, architekt a jeho dům (vernisáž 1. srpna), 
připravená ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. 
 
Pátek 15. června až neděle 17. června, venkovní  pódium. Přehlídka farních divadelních souborů, setkání 
amatérských divadelních souborů z českých a moravských farností. 
 
Sobota 23. června, zámek Bystřice pod Hostýnem. Slavnostní uvedení poštovní známky s námětem 
korunovace 1912, kterou vydá Česká pošta 
 
Sobota 30. června až neděle 1. července,venkovní  pódium. Přehlídka farních schól. Hudební skupiny 
mládeže z českých a moravských farností se setkají a vystoupí na Svatém Hostýně. 
 
Sobota 21. červenec, 17 hod., bazilika. Koncert Hradišťanu pod vedením primáše Jiřího Pavlicy 
 
Sobota 4. srpna, muzeum v Bystřici pod Hostýnem. Zahájení výstavy korunovačních upomínkových 
předmětů, svatých obrázků a dalších předmětů lidové zbožnosti zaměřených na Svatohostýnskou Pannu 
Marii. 
 
Sobota 11. srpna, bazilika. Večerní koncert absolventů na závěr Letní školy barokní hudby 
 
Sobota 18. srpna, bazilika. Hlavní den korunovačních oslav za účasti středoevropských biskupů, 
koncelebrovanou mši sv. doprovodí velký sbor složený ze schól moravských farností 
 
Neděle 19. srpna, venkovní pódium. Odpolední vystoupení Teátru Víti Marčíka z jižních Čech 
 
Neděle 19. srpna, bazilika. Večerní koncert Václava Hudečka a jeho přátel 
 
 
Informace a kontakty: 
Matice svatohostýnská, 
Svatý Hostýn 115, tel: +420 573381693, fax: +420 573381694, matice@hostyn.cz  www.hostyn.cz 
vedoucí hospodářské správy: Dagmar Fojtů 

 

 


