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PŘEHLED POUTNÍCH SLAVNOSTÍ V ROCE 2018

 PÁ – SO 16. – 17. 3. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
 NE 18. 3. Svatojosefská pouť mužů
 SO 28. 4. Dvacátá pátá hasičská pouť
 ÚT 1. 5. Třináctá prvomájová pouť rodin
 NE 6. 5. Jedenáctá pouť bohoslovců za povolání
   Valná hromada Matice svatohostýnské
   Pouť Klubu křesťanských žen
 SO 12. 5. Dvacátá třetí pouť Radia Proglas a TV Noe
 NE 13. 5. Šestnáctá pouť podnikatelů
 NE 20. 5. Šestnáctá pouť včelařů
 PO 21. 5. Osmnáctá pouť píšících křesťanů
 SO 2. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
   Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
 ÚT 5. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
 PÁ 8. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
 SO 9. 6. Osmá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
 SO 16. 6. Pátá pouť autoveteránů
   Čtvrtá pouť schól
 SO 23. 6. Devátá pouť zrakově postižených
   Pouť obce Jankovice
 SO 30. 6. Pouť dětí na začátku prázdnin
 PO – ST 2. – 4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad
 SO 14. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
 NE 5. 8. Šestá pouť dechových hudeb
 SO 11. 8. První svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů
 NE 12. 8. Hlavní pouť
 ST 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost
 SO 18. 8. Desátá pouť pedagogů
 NE 19. 8. Tradiční orelská pouť
 SO 25. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
 SO 1. 9. Dvacátá šestá muklovská pouť
 NE 2. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
 SO 15. 9. Dvacátá osmá františkánská pouť
 ST – PÁ 26. – 28. 9. Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
 SO – NE 29. – 30. 9. Pěší pouť Svatý Hostýn – Svatý Kopeček u Olomouce
 NE 7. 10. Růžencová pouť
 SO 13. 10. První den dušičkové pouti
 NE 14. 10. Druhý den dušičkové pouti
 SO 20. 10. Dvacátá svatohubertská pouť
 PO 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku
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NA SVATÉM HOSTÝNĚ MÁME NOVÉHO KNĚZE

K 1. březnu 2018 rozšířil jezuitskou komunitu na Svatém Hostýně další kněz 
P. Mgr. et Mgr. Petr Havlíček, dosavadní administrátor akademické farnosti  
v Olomouci.

Nový svatohostýnský kaplan pochází z Prahy, kde se narodil 14. března 1972.  
Původním povoláním je restaurátor knih (střední škola) a následně učitel českého jazyka 
a výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy). Dva roky pracoval jako 
editor staré češtiny v komeniologickém oddělení Filozofického ústavu AV ČR. V rámci 
jezuitského řádu, do kterého vstoupil v roce 1997, postupně studoval filozofii v Bratislavě 
(1999–2001), následně rok působil v české sekci Vatikánského rozhlasu a v letech 2002 až 
2005 absolvoval základní teologická studia na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. 

Na jáhna byl vysvěcen v roce 2005. Kněžské svěcení 
přijal v Praze 25. března 2006. O rok později obhájil 
na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy 
svou diplomovou práci z eklesiologie. V letech 2005 až 
2011 působil při kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí 
v Praze a zároveň byl také farním vikářem v akade-
mické farnosti Praha (2008–2010). V letech 2006 až 
2011 byl odpovědným redaktorem bulletinu „Jezuité“. 
Od roku 2011 působil v Olomouci jako administrátor 
akademické farnosti u kostela Panny Marie Sněžné. 
V akademickém roce 2014/2015 absolvoval poslední 
etapu jezuitské řeholní formace, tzv. třetí probaci, v ir-
ském Dublinu. K 1. září 2015 opět převzal akademickou 
farnost v Olomouci.

Na svoji cestu k víře a k jezuitskému řádu vzpomíná: 
„Mé rozhodnutí stát se jezuitou ovlivnila zejména má 

zkušenost konvertity. Křesťanství jsem pro sebe objevoval ve stejné době, kdy v naší zemi 
docházelo ke změně poměrů během sametové revoluce. Pokřtěn jsem byl jako čerstvý ma-
turant na jaře roku 1990. Zajímalo mě vše, co ze dříve skrývaného života církve mohlo 
nyní nabírat dech naprosto veřejně. S objevovatelským zápalem jsem v Praze navštěvoval 
kostely jednotlivých řeholních společenství, protože mě přitahoval zasvěcený život jako 
možnost zcela se odevzdat Boží vůli a následovat Krista do všech důsledků každodenní-
ho života. Hltal jsem životopisy světců, které tehdy po letech nesvobody hojně vycházely.  
Tak jsem se seznámil i s postavou sv. Ignáce z Loyoly, jehož příběh obrácení a ne vždy snadného 
objevování toho, jak v něm pracuje Boží Duch, v mnohém souzněl s mým hledáním toho, co 
je smyslem mého života. Dodnes považuji sv. Ignáce za úžasně moudrého duchovního otce.  
To je též jeden z hlavních důvodů, proč jsem se při svém hledání, k čemu mě Bůh v životě 
volá, začal zajímat o jezuity.“  n Josef Pala
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SVATÝ HOSTÝN NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU

Seznam národních kulturních památek rozšíří 19 sakrálních staveb a areálů. Jsou 
mezi nimi i tři významná poutní místa olomoucké arcidiecéze:
• poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie
• poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie
• poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích
Návrh ministerstva kultury na prohlášení těchto staveb za památky požívající nejvyšší 
možné ochrany státu schválila vláda v demisi 31. ledna 2018.
Národní kulturní památky tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země, vzta-
huje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, kterých je také mnohem více. 
Podobně jako u kulturních památek i u národních kulturních památek zákon upravuje 
jejich trvalý i dočasný vývoz do zahraničí a také prodej. Ministerstvo kultury vybralo 
taková poutní místa, která představují architektonické dominanty různých typů staveb 
v krajině a mají velký duchovní význam. Tolik sakrálních památek najednou bylo oceněno  
poprvé.  n Josef Pala

Svatý Hostýn má nově statut národní kulturní památky. Zde přinášíme reakce osob-
ností, které byly ochotny se k tomuto tématu vyjádřit:

Po stránce historické architektury není Svatý Hostýn nic světově mimořádného, protože 
v době osvícenství byl zařazen mezi zrušená poutní místa a chátral. Obnova poutního 
místa šla spíše zdola, od zbožného lidu, a to se odrazilo i na angažovanosti umělců té 
doby. Přesto i umění prezentované třeba mimořádnou křížovou cestou je velmi cenným 
odkazem. V zařazení mezi národní kulturní památky vidím především ocenění živé křes-
ťanské kultury nejnavštěvovanějšího poutního místa naší republiky.

Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

Na svátek sv. Jana Boska byl areál Svatého Hostýna vládou prohlášen za národní kul-
turní památku. I když stát na vybudování a současném stavu tohoto poutního místa 
nemá téměř žádné zásluhy, jsme tedy více vydáni do rukou lidí, kteří mohou více pomá-
hat, nebo situaci poutního místa více komplikovat. Ježíš to, že byl vydán do rukou lidí, 
proměnil v naši záchranu. Bude tedy vhodné poslechnout sv. Ignáce, který doporučuje, 
abychom se modlili za ty, kteří mají moc, zvláště za ty, kdo mohou více pomáhat nebo  
více uškodit.  P. Ing. Jiří Šolc, SJ

rektor baziliky
a duchovní správce na Svatém Hostýně
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Snímek JAS AIR CZ

V mediálním nadšení po vládou schváleném doplnění seznamu národních kulturních 
památek zaniklo to, že pro Svatý Hostýn jako nejnavštěvovanější poutní místo v ČR 
a především významnou církevní památku, nemusí být zápis mezi NKP to nejlepší řešení. 
U navrhovaných zdevastovaných poutních areálů je toto řešení vhodné. Matice svatohos-
týnská, která toto místo spravuje od roku 1895, může mít obavy, zdali bude moci plnit 
nadále své poslání podle preambule stanov – snažit se uchovat tuto významnou církevní 
a kulturní památku ČR i pro příští generace. Pokusy z minulosti, kdy světská správa chtěla 
udělat z tohoto místa především výletiště, už tady byly. Ing. Ivo Buráň

dlouholetý člen výboru  MSH 
a správce internetových stránek

K otázce nejnovějšího úředního rozhodnutí se nevyjadřuji. Pokládám to, ve srovnání s vý-
znamem Hostýna, za věc nedůležitou. Hostýn pro mne osobně znamená opravdu hodně.  
Je to zdaleka viditelný orientační bod nezaměnitelného tvaru, který člověk při svých cestách 
míjel i navštěvoval, také obýval po celá tisíciletí. Hostýn byl horou posvátnou mnoha gene-
racím lidí žijících na střední Moravě. Předpokládám, že již v pravěku, s novou intenzitou 
po příchodu křesťanství. Toto všechno se mi vybavuje, kdykoliv pohlédnu tímto směrem. 
Na Hostýně při každé návštěvě nalézám klid a mír. Proto se tam často vracím a odcházím 
posilněn jeho atmosférou zpět ke každodennímu životu. Dalibor Kolbinger

předseda pobočky České archeologické  
společnosti pro severní Moravu a Slezsko (1997–2003)
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Prohlášení Svatého Hostýna za národní kulturní památku považuji za skvělý krok 
k zachování genia loci tohoto mariánského poutního místa. Těší mne jakákoliv 
podpora nejvýznamnější památky, kterou v regionu máme. Lidé se na Hostýn 
uchylovali odedávna a hledali zde ochranu. Bylo by skvělé, kdyby ve své jedinečné 
a autentické podobě zůstal místem setkávání, poutí, naděje a zázraků i pro příští  
generace.  Mgr. Zdeněk Pánek

starosta Bystřice pod Hostýnem

Poutní areál Svatý Hostýn patří mezi nejvýznamnější duchovní a kulturní místa v našem 
kraji, a proto mám velkou radost, že byl konečně prohlášen po dlouhém společném úsilí 
za národní kulturní památku. Jsem přesvědčen, že když se naše země hrdě přihlásila 
k významu tohoto místa, došlo tím k zúročení úsilí, práce a prokázané hluboké víry nás 
i našich předků. I proto jej musíme chránit jako národní klenot, jako národní kulturní 
památku. Svatý Hostýn si toto prestižní ocenění zaslouží i proto, že mu pomůže v jeho  
dalším rozvoji.  Mgr. Miroslav Kašný

člen Rady Zlínského kraje (kultura, 
památková péče, církve, mládež a sport)

 
Zařazení Svatého Hostýna mezi národní kulturní památky České republiky vnímám jako 
ocenění pro místo, které vzhledem ke svému významu a historickým souvislostem již 
dávno národní kulturní památkou bylo, certifikát je pouze posvěcením stavu. Blahopřeji 
k uznání práce současných představitelů, kteří v návaznosti na úsilí generací svých před-
chůdců pozvedli úroveň a prestiž tohoto místa k dnešním výšinám a těším se, že odlesk 
slávy dopadne na kraj pod Hostýnem i na celou zemi. Ing. Antonín Stodůlka

starosta obce Chvalčov

Můžeme očekávat, že dopady tohoto rozhodnutí vlády mohou být jak pozitivní, tak i ne-
gativní, to ukáže čas. Snad to bude, jak doufáme, ku prospěchu tohoto místa. Domnívám 
se, že rozhodující je, že Svatý Hostýn budeme mít všichni pořád moc rádi. Putovali sem 
naši předkové, brali nás sem jako děti naše stařenky, babičky, rodiče. Všichni víme proč. 
To je a zůstane to hlavní.  PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.

členka výboru Matice svatohostýnské

To, že byl Svatý Hostýn zařazen mezi národní kulturní památky, pro mne, celoživotního 
mariánského ctitele, celkem nic ke vztahu k tomuto místu nezmění. Moji víru to neposílí 
a ani s ní nijak nezatřese. Jako předseda Matice svatohostýnské jsem však plný očekávání. 
Co Svatému Hostýnu a nám všem členům Matice svatohostýnské a poutníkům tato nová 
skutečnost do budoucna přinese…  Mgr. Lubomír Vývoda

předseda Matice svatohostýnské
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Snímek Leoš Hrdlička

V každém ročním období přichází na toto krásné mariánské poutní místo stovky a tisí-
ce lidí hledajících klid, duchovní povzbuzení, naději nebo prostě jen toužících potěšit 
se malebností přírody i vznešeností baziliky. Z prohlášení Svatého Hostýna za národní 
kulturní památku mám velkou radost, protože je tím zaručena nejvyšší možná ochra-
na ze strany státu a otevírají se tak i další finanční možnosti obnovy a péče, kterou si  
Svatý Hostýn zaslouží.  Jiří Čunek

senátor a hejtman Zlínského kraje

Jako dlouholetá členka Matice svatohostýnské a členka výboru do roku 2017, jsem zažila 
chvíle, kdy se musely na Svatém Hostýně řešit těžké situace. O to, co se od roku 1990 na 
Svatém Hostýně opravilo, zlepšilo, vybudovalo, se zasloužili především členové Matice 
svatohostýnské (dnes 6760 členů). Matice na Svatém Hostýně nic nevlastní, pouze ob-
hospodařuje. Jako dobrý hospodář sleduje, co je třeba udělat. Členové spočítají, na co 
mají a začnou. Za 28 let na darech a členských příspěvcích bylo vybráno kolem šedesáti 
milionů korun. Jedenáct obětavých členů výboru připraví prioritu a seznámí s ní členy na 
valné hromadě. Ti mají možnost se hned dotazovat a vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas 
s navrhovanou akcí. Žádný nemůže říci, že se dělá něco „o nás, bez nás“.
Dnes si mnozí, kteří mají vztah k tomuto krásnému poutnímu mariánskému místu, kla-
dou otázku: Co znamená pro Svatý Hostýn zařazení mezi národní kulturní památky? I já 
k nim patřím. Zprávy ve sdělovacích prostředcích jsou strohé a nedostatečné. Nevím, zda 
zařazení Svatého Hostýna mezi národní kulturní památky přinese pro samotné poutní 
místo více pozitiv nebo negativ. Od lidí, o kterých si myslím, že jsou o těchto věcech dobře 
informováni, jsem na mé otázky také nedostala uspokojivé odpovědi. Proto také nemohu 
zatím dát národní kulturní památce zelenou. Mgr. Marie Loučková

členka redakční rady Listů svatohostýnských



8 LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 1 • 2018

BLAHOPŘÁNÍ K 75. NAROZENINÁM ING. LEDNICKÉHO

CO NÁS ČEKÁ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2018

Vážený pane Lednický,

ze srdce blahopřeji k Vašemu životnímu jubileu a spolu 

s Vámi děkuji Bohu za vše, co Vám v životě dal. Děkuji 

také Vám za svědectví křesťanského života i dlouho-

letou práci pro Matici svatohostýnskou, v jejímž čele 

jste léta stál a nesl odpovědnost jako její předseda. Bůh 

Vám žehnej do dalších let! On sám ať je Vaší radostí i odměnou!

– Zabezpečení provozu na penzionu Ovčárna na nadcházející poutní sezonu (vyhlášení 
výběrového řízení a výběr nového vhodného nájemce)

– Byla jmenována komise pro koncepční rozvoj Svatého Hostýna, která vypracuje  
v průběhu roku dlouhodobý dokument rozvoje

– Realizace projektu dopravní obslužnosti
– Zajištění pravidelných adorací na Svatém Hostýně
– Zahájíme opět pravidelné návštěvy členů výboru Matice svatohostýnské ve farnostech
– Oslovení církevních škol na Moravě v rámci propagace Matice svatohostýnské
– Výbor Matice svatohostýnské vzal na vědomí prohlášení Svatého Hostýna národní kul-

turní památkou, jak uvádí média; požaduje zajistit vyrozumění o zápisu mezi národní 
kulturní památky, eventuálně kopii prohlašovací dokumentace

– Není jasné, jakou úlohu bude mít Matice svatohostýnská v rámci výše uvedeného  
postavení Svatého Hostýna  n Lubomír Vývoda

předseda Matice svatohostýnské

arcibiskup olomoucký 
a protektor Matice svatohostýnské
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2018

 17. – 21. 4. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Poznat, 
milovat a následovat Ježíše Krista

 13. – 18. 5. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve 
východního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení

 18. – 20. 5. Víkendová duchovní obnova pro seniory
 31. 7. – 4. 8. Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek, SJ
 15. – 18. 8. Duchovní obnova, vede biskup Mons. Pavel Posád
 21. – 25. 8. Duchovní obnova pro mladé (15 až 40 let) s P. Jiřím Pleskačem, 

knězem katolické církve východního obřadu
 4. – 8. 9. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Pociťovat 

zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím

 21. –23. 9. Víkendová duchovní obnova pro seniory
 25. – 28. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve 

východního obřadu, o mši svaté
 11. – 16. 11. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve 

východního obřadu, téma: Vnitřní uzdravení
 23. – 25. 11. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské a hasiče, vede 

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký (I. skupina)
 30. 11. – 2. 12. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, vede  

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký (II. skupina)
 11. – 15. 12. Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ, téma: Pociťovat 

velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce

Organizační informace
Matice svatohostýnská je pořadatelem veřejně přístupných duchovních cvičení, do kte-
rých se může přihlásit každý věřící člověk, který je ochoten se podřídit zavedené tradici 
těchto cvičení.
Na Svatém Hostýně samozřejmě probíhají i další duchovní cvičení pro uzavřená spole-
čenství, do kterých se není možno přihlásit.
V době vrcholné poutní sezony nevypisujeme termíny exercicií s ohledem na velký počet 
poutí a poutníků navštěvujících naše poutní místo. Není možno zajistit klidné prostředí 
nutné pro průběh duchovních cvičení.
Přihlášky a bližší informace: na recepci v poutním domě č. 3 na Svatém Hostýně, 
nebo na adrese: Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn č. 115, 768 72 Chvalčov,  
tel.: 573 381 693, e ‑mail: matice@hostyn.cz
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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU MSH

V neděli 6. května 2018 v den zahájení poutní sezony se bude konat na Svatém Hostýně 
valná hromada Matice svatohostýnské. Mši svatou v 9.15 hod. bude sloužit v bazilice 
Nanebevzetí Panny Marie olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor Matice 
svatohostýnské. Po ukončení mše svaté začne jednání řádné valné hromady v poutním 
domě č. 2 v muzeu (Jurkovičův sál) v 10.30 hod. Pokud nebude řádná valná hromada 
usnášeníschopná (dle bodu VIII./3 stanov MSH), zveme vás zároveň na náhradní valnou 
hromadu konanou v neděli 6. května 2018 v 11 hod. na témže místě.
Program valné hromady MSH
– Zpráva o činnosti Matice svatohostýnské v roce 2017
– Zpráva o hospodaření Matice svatohostýnské v roce 2017
– Zpráva kontrolní komise
– Návrh změny stanov Matice svatohostýnské – návrh prodloužení mandátu členů výboru 

z dosavadních tří na pět let
– Ocenění zasloužilých členů Matice svatohostýnské
– Diskuze
– Usnesení a závěr valné hromady
Prezence bude probíhat od 7 hod. Těšíme se na setkání s vámi, členové Matice svatohos-
týnské!  n Lubomír Vývoda

předseda Matice svatohostýnské

POZVÁNKA NA KONCERT

Za nebeskou branou I.
(od Hromnic do svatého Jána)

Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská zvou členy Matice sva-
tohostýnské a poutníky na duchovní koncert Za nebeskou branou I. (od Hromnic do sva-
tého Jána) – světci v lidových i církevních písních, pranostikách, obyčejích, který se koná 
v neděli 6. května v 13.30 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.

Účinkují: soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic, nositel ceny 
Laureát Strážnice 2010, kvartet Komorního sboru P. J. Vejvanovského z Nového Jičína, 
sólisté chrámového sboru ze Štramberka

Tento duchovně koncipovaný pořad je poděkováním a zároveň dárkem všem členům 
Matice svatohostýnské za jejich dlouholetou činnost pro zvelebování našeho mariánského 
poutního místa.

Akce se realizuje v rámci valné hromady Matice svatohostýnské.
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K ZAMYŠLENÍ PŘED VALNOU HROMADOU MSH

V poslední době se matiční výbor 
na poutním místě opakovaně zabývá 
otázkou důležitosti a pořadí různých 
aktivit v závislosti na čase a finančních 
možnostech. V souvislosti s novými 
úkoly a potřebami doby se tak stále 
více dostává do popředí otázka, čím 
je třeba se především zabývat a jakým 
směrem se v delším časovém horizontu 
vydat. K tomu je nutné vytvořit koncept 
rozvoje poutního místa, shodnout se 
na něm a posléze se krok za krokem 
snažit jednotlivé záměry realizovat. 
Doba pokročila. Není možné mít na 
zřeteli jen aktuální údržbu, ale také přemýšlet nad další budoucností Svatého Hostýna. 
Nechceme činit unáhlená rozhodnutí, která jsou v krátkém čase odsouzena k zapomnění, 
ale realisticky zvážené kroky opřené o finanční a personální možnosti. Takový dokument 
je pro další práci velmi potřebný. Stávající výbor na něm začal pracovat.

K tomu je však třeba ještě jedna věc. Protože se zvolený výbor každé tři roky z vůle voličů 
tu více, tu méně obměňuje, bylo by dobré, kdyby iniciátoři projektů měli potřebný čas na 
jejich realizaci. Doba tří let je pro investiční činnost poměrně krátká. Stávalo se, že nový 
výbor situaci vyhodnotil jinak a řada možná i dobrých projektů zůstala pouze ve formě 
idejí. Současní členové výboru Matice svatohostýnské se proto usnesli, že květnové valné 
hromadě předloží návrh na prodloužení mandátu volených členů výboru z dosavadních 
tří na pět let. Domníváme se, že tento čas je potřebný pro to, aby alespoň některé projekty 
mohly být realizovány těmi, kteří je navrhli, a nebyly jen nutným úkolem těch, kteří ho po 

předchůdcích převzali.
Prosíme o vaše pochopení. 

Chceme pracovat odpovědně, mít 
čas na solidní analýzu dosavad-
ních kroků, pokusit se zohlednit 
předpokládaný rozvoj poutního 
místa a na základě toho stanovit 
priority. S výsledky naší práce 
vás budeme na stránkách Listů 
svatohostýnských nadále sezna-
movat. n P. Vladimír Kelnar

Snímky Ivo Buráň
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DUCHOVNÍ SLOVO

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

V závěru roku 2017 se podařilo dokončit 
opravu XI. zastavení Jurkovičovy křížové 
cesty včetně zhotovení druhého originálu 
keramického obrazu „Ukřižování našeho 
Spasitele“ od Jano Köehlera. Zásluhu na 
tom, že máme toto významné duchovní 
dílo opět před sebou v původní kráse, má 
firma Rapos a její spolupracovníci, zvláště 
pak znovu se na opravách podíleli manželé, 
restaurátoři, Vojtěch a Passionárie Paříkovi, 
kteří se i při restaurování tohoto keramic-
kého obrazu snažili pochopit, stejně jako 
Jano Köehler, bídu a zlobu člověka, který 
je v otroctví hříchu i hloubku a něhu Boží 
lásky, jež bloudícího člověka hledá. I my se 
snažme ve svém životě hlouběji pochopit 
události popsané v Písmu svatém, které nám 
umožňují proniknout do hloubky myšlenek 
a prožitků Jano Köehlera, jehož ztvárnění 
ukřižování i nám může pomoci hlouběji 
pochopit velikost díla vykoupení, velikost 
Ježíšovy lásky vůči každému z nás, protože 
On pro každého z nás šel až na kříž.

Pokusme se hlouběji proniknout do 
myšlenek a pocitů jednotlivých osob toho-
to zastavení, abychom hlouběji pochopili 
velikost lidské zloby obsažené ve hříchu 
Ježíšových nepřátel, ale i velikost lidské 
lásky a soucitu s naším Spasitelem, Ježí-
šových přátel a Panny Marie. Ukřižování 
a následná Ježíšova smrt jsou vrcholným 
okamžikem lidských dějin. Boží Syn, který 
se pro nás stal člověkem, podle Otcovy vůle, 
vzal na sebe všechnu zlobu hříchu celých 
lidských dějin a otevřel nám tak znovu ces-
tu ze zloby k lásce, ze lži k pravdě, ze smrti 
k plnosti věčného života v Bohu. „Bůh tak 
miloval svět, že dal svého Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 

věčný.“ Nedopusťme, aby pro kohokoli 
z nás byla tato Boží láska nadarmo tím, že 
bychom zůstali zatvrzelí ve své nevěře jako 
zákoníci a farizeové, nebo chtěli mít Ježíše 
jen jako kouzelníka, který mne bude tahat 
z problémů, do nichž jsem se dostal svou 
nezodpovědností, stejně jako lotr po levici. 
Nedopusťme, abychom se nechali spoutat 
kariérou a touhou po moci jako Pilát, nebo 
zůstali neteční jako vojáci, nebo se nechali 
zmanipulovat jako jeruzalémský dav, že 
bychom Svatého a Spravedlivého ve svém 
srdci poslali na smrt a vyprosili si milost 
pro vraha.

Naštěstí pro nás je Boží láska a Boží 
milosrdenství silnější než jakákoli lidská 
bída, než jakýkoli lidský hřích. Ale pouze 
vírou, poslušností Ježíšových slov a lítostí 
nad svými hříchy se můžeme otevřít tomu 
úžasnému daru vykoupení a ospravedlnění, 
které nám Ježíš získal svou obětí na kříži. 
Ježíš se za nás, kteří jsme ho svými hříchy 
ukřižovali, z kříže modlí: „Otče, odpusť jim, 
neboť nevědí, co dělají!“ On nám z kříže 
dává svou Matku, aby byla naší matkou, a ji 
žádá, aby nás přijala za své děti, když říká: 
„Hle syn tvůj, hle matka tvá.“ V této oběti 
Ježíš všechen hřích celého lidstva a zaslou-
žený trest za něj, vzal na sebe – a to jen z lásky 
k nám, abychom mohli dosáhnout věčně 
šťastného společenství lásky s Nejsvětější 
Trojicí, s Pannou Marií a všemi svatými.

Kéž patříme k těm, o nichž sv. apoštol 
Jan ve svém listě říká: „My jsme poznali, 
jakou lásku má Bůh k nám a uvěřili jsme 
v ni.“ Existuje tedy cesta k plnosti lidského 
života a tuto cestu nám potvrzují velikonoč-
ní události, jež si v těchto dnech opětovně 
připomínáme.

Lidé světa, materialisté a ateisté, všichni, 
kdo nevěří v úžasný Boží plán s člověkem, 
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mají před sebou smutnou, dalo by se říci 
chmurnou perspektivu. Život, a lidský život 
zvláště, je pro ně jen náhodným, ale velmi 
kvalitním shlukem atomů a buněk, takže 
člověk dokáže podivuhodné věci, ale nako-
nec vše končí smrtí, rozpadem a nicotou, 
takže lidský život prakticky nemá hlubší 
smysl a cíl, je jen příjemným, nebo méně 
příjemným směřováním od narození ke 
smrti a k nicotě.

My však věříme, že lidský život, s jeho 
úžasnými duševními a duchovními schop-
nostmi a se schopností k lásce, není jen 
náhodným shlukem buněk, ale je přes pří-
rodní zákony a vývoj nakonec dílem a darem 
Autora s velkým A – dílem Stvořitele.

Boží plán s životem člověka je tedy mno-
hem vznešenější než jen směřováním k nico-
tě. Jsme pozváni do věčně šťastného života 
ve společenství s Bohem a se všemi lidmi, 
kteří se snažili naplnit život dobrem a lás-
kou. Tuto touhu lidského srdce, vloženou 
do nás Stvořitelem, nám jako dosažitelnou 
ukázal svým životem, svým učením, svou 
nezištnou láskou k nám sám Ježíš, Boží Syn.

Ježíš své Božské a vykupitelské poslání 
dotvrzoval mnoha divy a zázraky na nemoc-
ných, mrtvých i na přírodě, sytil zástupy na 
opuštěném místě a svědčil, že lidský život 
smrtí nekončí, ale přechází do plnosti ži-

vota. To, že má plnou moc i nad skutečností  
smrti, dokázal Ježíš vzkříšením dcery  
Jairovy, Lazara a mládence z Naimu, přede-
vším však svým vlastním zmrtvýchvstáním 
třetího dne po ukřižování a probodení srdce 
vojínovým kopím.

Ježíš po utrpení Velkého pátku časně 
ráno v neděli slavně vstal z mrtvých; přestra-
šení vojáci, kteří hlídali hrob, utíkají sdělit, 
co se stalo, a podplaceni říkají, že spali 
a Ježíšovi učedníci mezitím ukradli Ježí-
šovo tělo. Svatý Augustin s úsměvem říká: 
„Dovolávají se spících svědků.“ Důkazem 
Ježíšova zmrtvýchvstání však není Ježíšův 
prázdný hrob, ale především to, že se Ježíš 
po čtyřicet dní zjevoval svým apoštolům 
a učedníkům, mluvil a jedl s nimi, oni se 
ho mohli i dotýkat. Svěřil jim poslání hlásat 
evangelium a odpouštět lidem hříchy. Vzkří-
šený chce, aby se učedníci připravovali na 
modlitbách na příchod Ducha Svatého, aby 
tak mohli naplnit náročné poslání ke spáse 
bližních. Právě z těchto setkání apoštolů 
a učedníků s Ježíšem vyplynula jejich jistota, 
že Ježíš žije, že přemohl svou obětí na kříži 
hřích a svým zmrtvýchvstáním zvítězil nad 
smrtí, a tak i nám vzkříšený Ježíš otevřel 
cestu k pravé velikonoční radosti, k jisto-
tě, že lidský život nesměřuje k nicotě, ale  
k plnosti života v náručí Boží lásky.

Tato velikonoční radost 
nechť prozáří životy ve 
vašich rodinách, společen-
stvích, ve školách, na pra-
covištích… S celou církví 
a s vděčností srdce proto 
o Velikonocích chvalme 
Pána slavným Aleluja.

To vám přeje a vyprošuje
n P. Jiří Šolc, SJ

s komunitou jezuitů  
na Svatém Hostýně

Ilustrace Vítězslav Koutník
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SILVESTR A NOVÝ ROK NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Silvestrovský den byl na Svatém Hostýně sice poněkud sychravý, mlhavý a plačtivý, 
nicméně mariánské poutníky neodradil od hojné účasti na dopoledních pobožnostech v ba-
zilice Nanebevzetí Panny Marie. Po skončení poslední dopolední mše svaté čekal na poutníky 
i turisty na schodišti před bazilikou živý betlém. Díky trpělivosti poutníků a návštěvníků 
Svatého Hostýna a díky obětavosti všech vystupujících si všichni mohli obohatit duchovní 
pouť i pobyt na tom-
to nejvýše položeném 
a nejvíce navštěvova-
ném poutním marián-
ském místě na Moravě. 
Poděkování patří všem 
účinkujícím (Přerov-
ští trubači, Děcka ze 
Skoronic, tanečníci ze 
Štramberka, „svatá“ 
rodina Štefkova z Pří-
bora a další), všem, 
kteří se jakýmkoli způ-
sobem zasloužili o pří-
pravu a realizaci této akce, při níž se vybrala částka 967 Kč na Matici svatohostýnskou.

Novoroční den na Svatém Hostýně byl poněkud příznivější, byť opět chladný. Po po-
slední dopolední mši svaté poutníkům zpříjemnil duchovní zážitek novoroční charitativní 
koncert Děcek ze Skoronic. Dobrovolný příspěvek z tohoto koncertu ve výši 3500 Kč byl 
věnován na letošní Tříkrálovou sbírku. Tato částka byla doplněna duchovní správou na 
Svatém Hostýně na částku 10 000 Kč a odeslána. Velké uznání a poděkování patří du-
chovní správě na Svatém Hostýně a Matici svatohostýnské. Pán Bůh zaplať všem za jejich 
příspěvek.  n Mořic Jurečka

Snímek Vilém Urbánek

KOLIK KNĚŽÍ PŮSOBÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

P. Ing. Jiří Šolc, SJ (1945), superior, duchovní správce a rektor baziliky

P. MVDr. Mgr. Richard Greisiger, SJ (1961), kaplan

P. Mgr. et Mgr. Petr Havlíček, SJ (1972), kaplan

P. Ing. Václav Ježík, SJ (1948), výpomocný duchovní

P. Stanislav Peroutka, SJ (1933), výpomocný duchovní
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POČET ČLENŮ MATICE VELEHRADSKÉ PŘEKROČIL TISÍCOVKU

Každoročně v neděli nejbližší k výročí úmrtí sv. Cyrila (14. února) se koná na Velehradě 
valná hromada Matice velehradské. Letošní, v pořadí již dvanáctá, se uskutečnila v neděli 
11. února. Byla zahájena slavnou 
mší svatou ve velehradské bazili-
ce. Sloužil ji olomoucký pomoc-
ný biskup Antonín Basler spolu 
s dalšími třemi jezuitskými kně-
žími (místním farářem P. Petrem 
Přádkou, bývalým provinciálem 
P. Josefem Čuprem a P. Josefem 
Hladišem).

„Rád jsem přijal pozvání na 
valnou hromadu Matice velehrad-
ské, na níž zastupuji olomoucké-
ho arcibiskupa Jana Graubnera, 
který je možná v těchto chvílích u hrobu sv. Cyrila v Římě. Právě 14. února si věřící při-
pomínají úmrtí tohoto světce, který je se sv. Metodějem hlavním patronem Moravy,“ řekl 
na úvod bohoslužby biskup Antonín Basler. Ve své homilii pak shrnul život a dílo našich 
slovanských věrozvěstů, kterým máme být stále vděčni za dar víry donesený na Velkou 

Moravu.
Necelá stovka členů z více 

než tisícovky členů Matice 
velehradské spolu s dalšími 
hosty se pak sešla k pra-
covnímu jednání v Zimním 
sále Stojanova gymnázia.  
Jednání řídil matiční jednatel 
Mgr. Petr Hudec, který zhod-
notil uplynulý rok a poukázal 
na hlavní body činnosti Ma-
tice velehradské v letošním 
roce. S krátkým pozdravem 

vystoupil také předseda Matice svatohostýnské Mgr. Lubomír Vývoda.
S nejnovějšími informacemi o pořízení nových soch sv. Cyrila a Metoděje pro vstupní 

areál na Velehradě seznámil přítomné vedoucí Centra pro kulturu Arcibiskupství olomouc-
kého PhDr. Martin Kučera, kterého arcibiskup Jan Graubner jmenoval jako zástupce 
arcibiskupství do výboru Matice velehradské.

Po závěrečném požehnání biskupa Antonína Baslera byla písní „Bože, cos ráčil“ valná 
hromada zakončena.  n Josef Pala

Snímky Člověk a víra / František Ingr
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MATICE ZAŠOVSKÁ

Všichni čtenáři Listů svatohostýnských samozřejmě znají Ma-
tici svatohostýnskou a mnozí jsou dokonce jejími členy. Ani Matice 
svatokopecká nebo Matice velehradská nejsou neznámými pojmy. 
Matici cyrilometodějskou známe jako vydavatelku časopisu Světlo 
a další náboženské literatury, o Matici radhošťské se ví, že se stará 
o cyrilometodějskou kapli na vrcholu Radhoště a Matice svatoan-
tonínská slouží k podpoře poutního místa Svatý Antonínek nad Blatnicí. Rodina těchto 
moravských Matic se v loňském roce rozrostla o Matici zašovskou.

Impulzem pro vznik tohoto spolku se stal rok 2016, kdy obec Zašová získala do vlast-
nictví areál bývalého kláštera, v němž kdysi působilo 13 řeholníků starodávného řádu 
trinitářů. Od dob císaře Josefa II., kdy byl spolu s mnoha jinými také náš klášter zrušen, 
sloužila část jeho východního křídla jako fara a tak je tomu dodnes. Obec převzala tu větší 
část bývalého kláštera, která byla posledních 70 let v držení státu. Obec tím zamezila jeho 
dalšímu chátrání nebo nevhodnému využití, což by reálně hrozilo, pokud by se klášter 
dostal do rukou nezodpovědných spekulantů.

Matice zašovská vznikla z iniciativy několika málo místních občanů, které svedl dohro-
mady zájem o historii, ale především o budoucnost kláštera. Tento „spolek přátel zašovského 
kláštera“ si vybral jméno Matice zašovská. Hlásí se tím do rodiny ostatních moravských 
Matic, ale navazuje tak i na odkaz předků, kteří spolek téhož jména založili v Zašové už 
v roce 1946. Tento ale pro nepřízeň doby zanikl dříve, než mohl rozvinout svou činnost.

Naším konečným cílem je, aby 
bývalý trinitářský klášter sloužil veřej-
nosti, to znamená všem poutníkům, 
turistům ale i místním občanům.

V neděli 15. dubna 2018 se v Zašo-
vé uskuteční poutní setkání zástupců 
všech moravských Matic. Mši svatou 
v 10.30 hod. v místním poutním kos-
tele  Navštívení  Panny  Marie  slouží 
Mons.  Jan  Peňáz,  předseda Matice 
velehradské.

Bližší informace o Matici zašovské: www.maticezasovska.cz
Spolek Matice zašovská má zřízen transparentní účet u Fio banky – číslo 

2901231219/2010, všechny finanční prostředky jsou a budou využity v souladu s poslá-
ním a stanovami Matice zašovské.

Děkujeme čtenářům Listů svatohostýnských za každou formu podpory.

n Josef Krůpa
předseda Matice zašovské
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P. VOJTĚCH RYGAL – DRUHÝ JAN SARKANDER

Životní paralely dvou holešovských katolických kněží
P. Jan Sarkander – holešovský farář, mariánský ctitel, který vodil své farníky pout-

ními cestami na Svatý Hostýn. Zemřel jako mučedník předbělohorského násilí v březnu 
1620 v Olomouci ve věku 44 let.

P. Vojtěch Rygal – holešovský kaplan a katecheta, mariánský ctitel, který rovněž vodil 
své farníky na posvátnou horu svatohostýnskou. Zavražděn na počátku komunistického 
teroru v březnu 1948 v Aši při pokusu o přechod státní hranice. 
Je to první oběť totality z řad katolických kněží v Československu. 
Bylo mu necelých 38 roků.

O Janu Sarkanderovi byla napsána řada článků v souvislosti 
s jeho svatořečením papežem Janem Pavlem II. v květnu 1995 
v Olomouci.

O páteru Vojtěchovi se toho ví méně. Letos v březnu uplyne 
70 let o jeho smrti. Narodil se 10. dubna 1910 v Hulíně v ze-
mědělské rodině. Od mládí ministroval a pod vlivem P. Alberta 
Jadrníčka (mimořádné moravské kněžské osobnosti) nastoupil 
na středoškolská studia a pak do olomouckého semináře. Vysvěcen na kněze byl 5. čer-
vence 1934 v Olomouci arcibiskupem Leopoldem Prečanem. Po kaplanských místech 
v Pavlovicích u Přerova, Bystřici pod Hostýnem a Nákle u Litovle byl ustanoven po druhé 
světové válce katechetou v Holešově. Zde se aktivně účastnil skautské a orelské činnosti, 
dopisoval do náboženských periodik. Byl vynikajícím sportovcem, pěstoval atletiku, hrál 
aktivně házenou a v sousedním Hulíně hrával za fotbalový klub.

Po komunistickém puči v únoru 1948 otevřeně kritizoval nový režim. Poté mu byla 
zakázána výuka na školách a byl sledován Státní bezpečností. Po vraždě ministra Jana 
Masaryka již na nic nečekal. Se svými přáteli – bývalými čs. letci RAF z Anglie – a něko-
lika dalšími se domluvili, že opustí republiku. Koncem března 1948 odcestovali vlakem 
a autobusem do Aše. Původně domluvený převaděč však pár dnů předtím sám uprchl 
před pronásledováním za hranice. Nové dvě převaděčky (Němky žijící v Aši) přislíbily 
převedení. Ale byly to zřejmě již nastrčené figury. V noci z Velkého pátku na Bílou sobotu 
převedly skupinu městským lesoparkem na západní okraj Aše. Zde následoval přechod 
přes velkou otevřenou svažující se louku (asi 100 x 200 m) k hranici (poznámka autora: 
Když jsem před lety v Aši prošel a zkoumal inkriminovanou oblast, nabyl jsem přesvědčení, 
že to bylo nejnebezpečnější místo přechodu.). Z úkrytu postupně přebíhali přes louku ve 
dvojicích či trojicích. Převaděčky jako první přeběhly bez problémů. Po další skupince, 
v níž byl i P. Vojtěch, začala hlídka SNB střílet ze samopalů a pušek. Páter Vojtěch byl 
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

 1. prosince 2017
– Projednána strategie koncepčního rozvoje Svatého Hostýna a priority pro rok 2018
– Realizace obnovy zeleně (zima 2017, jaro 2018)

 12. ledna 2018
– Zřízení komise pro koncepční rozvoj Svatého Hostýna
– Budoucnost informačního systému na Svatém Hostýně (možnosti, limity)
– Možnosti získávání nových členů Matice svatohostýnské
– Možnosti spolupráce Svatého Hostýna se zahraničními poutními místy

 9. února 2018
– Problematika pronájmu penzionu 

Ovčárna
– Svatý Hostýn národní kulturní pa-

mátkou
– Předpoklady pro vznik dokumentu 

koncepčního rozvoje Svatého Hos-
týna

– Propagace Svatého Hostýna a Matice 
svatohostýnské na Region Tour Brno 
2018

– Významná výročí Svatého Hostýna 
2018

– Možnosti posílení Wi ‑Fi a telefo-
nického signálu v areálu Svatého 
Hostýna

– Automat na povolenky k výjezdu

n Mořic Jurečka
zapisovatel MSH

smrtelně raněn a na louce dokonal. Bylo to 27. března 1948. Zbytek skupiny byl pozatý-
kán a čekaly je kriminály a vězeňské tábory Jáchymovska. Převaděčky se oklikou vrátily 
do Aše a byly den poté vyslýchány na stanici SNB v Aši a propuštěny!!!

Pohřeb P. Vojtěcha Rygala se konal 2. dubna 1948 v Hulíně. Celebrovali tři kně-
ží, já byl jedním z ministrantů. I přes sledování StB byl pohřeb velikou demonstrací  
hulínských obyvatel proti nastupující totalitě. n Ing. František Rýznar

Vsetín

Snímek Ivo Buráň
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Jeden z nejlepších úlov-
ků se podařil nadšenému 
amatérskému fotografovi 
Tomáši Bubíkovi, který za-
chytil vycházející úplněk za 
bazilikou na Svatém Hos-
týně v úterý 30. ledna 2018 
v 18.15 hod.
Byla to vzácná shoda výběru 
vhodné vzdálenosti od Sva-
tého Hostýna, místa odkud 
se fotilo, doby, kdy to vše 
nastalo, a také použitého 
teleobjektivu při fotogra-
fování.

LISTOPAD 2017
10. 11. • Třicet poutníků se svým knězem 

a partou ministrantů ze slovenského Klina 
na Orave do knihy celebrantů napsali: Sme 
radi, že sme tu mohli mať sv. omšu a mohli 
sme poznať via pútnické miesto Svatý Hostýn. 
Sancta Maria, ora pro nobis!

17. 11. • Poutníci z Lubiny
24. až 26. 11. • Duchovní obnovu pro hasiče 

a pro členy Matice svatohostýnské vedl 
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner

PROSINEC 2017
1. až 3. 12. • Duchovní obnovu pro členy Matice 

svatohostýnské vedl olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner

LEDEN 2018
1. 1. • Půlnoční novoroční mši svatou na Sva-

tém Hostýně sloužil olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner spolu s nově jmeno-
vaným pomocným biskupem olomouckým 
Mons. Antonínem Baslerem

12. 1. • Exercicie Sekce pro mládež – mezi 
podepsanými 18 kněžími je také podpis br-
něnského pomocného biskupa Mons. Pavla 
Konzbula – mši svatou na zahájení setkání 
Modlitby otců sloužil Mons. Josef Nuzík, 
pomocný biskup olomoucký

ÚNOR 2018
1. až 4. 2. • Hojná návštěva věřících při du-

chovním cvičení s P. Eliasem Vellou, OFM 
Conv., na téma Rozlišování duchů

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

Na Svatý Hostýn nově přes automat
Automat na povolenky k výjezdu automobilů na 
Svatý Hostýn bude umístěn na parkovišti u hřbitova 
v Bystřici pod Hostýnem (na snímku vpravo). Před-
pokládaný termín jeho instalace je plánován během 
května až června 2018.

Bankomat na Svatém Hostýně
S doplněním služeb poutníkům i turistům přicháze-
jícím na Svatý Hostýn souvisí i instalace bankomatu 

před restaura-
cí u poutního 
domu č. 2. Re-
agujeme tak na 
požadavky těch, kteří tuto dnes běžnou službu na 
našem poutním místě dosud postrádali. V neposled-
ní řadě přináší i finanční efekt do rozpočtu Matice 
svatohostýnské, aniž by se bylo třeba starat o provoz 
přístroje. Ten zajišťuje příslušná banka. Příští měsíce 
ukážou, nakolik bude bankomat skutečně využíván 
a jeho zachování odůvodněno.

 n Vladimír Kelnar

Bankomat na Svatém Hostýně slouží poutníkům 
a turistům od konce roku 2017

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V letním období (od 23. dubna do 21. října 2018) jsou slouženy mše svaté:
 ve všední dny 7.15, 9.15, 11.15
 v sobotu 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
 v neděli 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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PENZION OVČÁRNA OSIŘEL

 Deset let provozoval tuto restauraci s turistickým ubytováním pan Pavel Plhal.  
Ze zanedbaného hostince vybudoval vyhlášený penzion. Ve spolupráci s Maticí svatohos-
týnskou nechal opravit vnitřní 
prostory. Interiér se během let 
změnil k nepoznání. Návštěv-
níci mohli obdivovat během 
oběda desítky mysliveckých 
trofejí a vycpanin zvířat, ryb 
a ptáků z naší přírody. Ně-
které vzácné trofeje byly třeba 
i z Afriky.

Pavel Plhal byl skvělý 
kuchař. Vařil s láskou a rád. 
Měl velkou radost, když lidem 
chutnalo. Dokázal své umění 
taky dobře „prodat“. Pro ná-
vštěvníky Svatého Hostýna pořádal pravidelné zvěřinové hody, nebo zabijačky. Vše vždy 
doprovázela bohatá tombola, večer hrávala tradičně cimbálovka Dubina, anebo i jiná 
muzikantská tělesa. Vždycky přijeli kamarádi myslivci ze Slovenska. Tyto vyhlášené gur-

mánské akce byly vždy dopředu vyprodány. Opravdu 
těžko se shánělo místo na večerní posezení. A Pavel 
měl radost. Radost z toho, že pozvaným hostům chut-
ná, že se zpívá, tančí a že je veselo. Obětavě pomáhal 
při velkých poutích se stravováním pozvaných hostů.  
Na Ovčárně se konaly oslavy narozenin, svatby i pod-
nikové večírky. Své zázemí zde našli i sportovci – lu-
kostřelci, běžci, cyklisti i pěší turisté. Lidé se prostě 
naučili na Ovčárnu chodit!

Tradiční zabijačka a první festival guláše se chystal 
na druhý únorový víkend. Nekonalo se… Pan Pavel  
Plhal, myslivec, rybář a hlavně kuchař s nezaměni-
telným rukopisem ukončil náhle a nečekaně svoji 
pozemskou pouť 6. února 2018 ve věku 64 let. Bez 
rozloučení opustil své kamarády a penzion Ovčárna 
osiřel. Nám zůstaly jen vzpomínky na chlapa, který 
měl rád svou práci, život a své kamarády. S Bohem, 
Pavle, a děkujeme… n Lubomír Vývoda

předseda Matice svatohostýnské

Snímky Ivo Buráň
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ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

Jiřina Holubníčková, Kyselovice, 90 let
Blažena Chvostalová, Vacenovice, 90 let
Helena Chabičová, Blatnice pod Svatým Antonín-

kem, 80 let
Anna Sedlářová, Vacenovice, 78 let
Ludmila Schnaubeltová, Vsetín, 81 let
Božena Langerová, Hvozdná, 85 let
Julie Valeriánová, Lipník nad Bečvou, 93 let
Hedvika Michalcová, Březová, 78 let
Olga Meissnerová, Predmieri, 87 let
Zdeněk Tyleček, Stará Ves nad Ondřejnicí, 67 let
Bedřiška Staňková, Stará Ves nad Ondřejnicí, 94 let
Anděla Hložanková, Stará Ves nad Ondřejnicí, 84 let
Zdeňka Jiříčková, Vizovice, 97 let

Josef Skřek, Bylnice, 87 let
Ludmila Pochylá, Sady, 88 let
Josef Lukašík, Lípa, 85 let
Marie Chvílová, Drslavice, 87 let
František Pavlík, Zámrsky, 93 let
Anna Chupíková, Lidečko, 87 let
Jana Vránová, Kyselovice, 78 let
Josefa Gajdošová, Sobůlky, 95 let
Jana Večeřová, Želeč, 74 let
Jan Stiskálek, Tučín, 76 let
Anna Slováková, Lípa, 82 let
Irena Novotná, Sazovice, 78 let
Marie Fridrichová, Vracov, 90 let

Došlo po uzávěrce
Právě v den, kdy jsme měli odevzdávat do tiskárny materiály letošního prvního čísla 

Listů svatohostýnských, jsme dostali zprávu, že 2. března 2018 zemřel ve věku 84 let 
v kroměřížské nemocnici jezuitský kněz P. František Měsíc, který žil a působil na Svatém 
Hostýně téměř dvacet let.

Vzpomínku na zesnulého oblíbeného kněze uveřejníme v příštím čísle Listů svatohos-
týnských.  n (jpa)
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Snímek Jiří Koleček
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Matice svatohostýnská srdečně zve na 
 
 

RELAXAČNÍ POBYTY 2018 
NA SVATÉM HOSTÝNĚ 

 
 
Pobyt pro seniory od 10. do 15. června. 
Pobyt pro rodiny s dětmi od 14. do 21. července. 
Pobyt pro seniory od 9. do 14. září. 
 
Motto: poznejme Svatý Hostýn s Pannou Marií 
Svatohostýnskou a taky jeho zajímavé okolí. 
 
Cena pobytu na osobu:  
Senioři – červen, září, 5 dnů za 2800 Kč. 
Rodiny (dospělí) – červenec, 7 dnů za 3600 Kč. 
Rodiny (děti od 5 do 15 let) – červenec, 7 dnů za 2700 
Kč. 
 
Cena zahrnuje ubytování v pokojích s příslušenstvím, 
polopenzi, průvodce pobytem, 3x dopravu zájezdovým 
autobusem a u rodinných pobytů navíc  3x balíček na 
cestu.  
Náklady nezahrnují vstupné do navštívených objektů, 
případnou další stravu a nápoje. 
 
Měsíc před nástupem obdrží každý účastník informační e-
mail a pokyny k zálohové platbě. 
Pobyt objednejte co nejdříve, červnový pobyt je už ze 2/3 
obsazen.  
 
Závazné přihlášení na adrese: 
Matice svatohostýnská z.s.,  
Svatý Hostýn 115, 768 72 Chvalčov 
Tel: 573 381 693 – 4 
e-mail: matice@hostyn.cz 
 
 
Další informace jsou a budou upřesňovány na 
www.hostyn.cz  

 

 

 

 

 
 


