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ZMĚNA VE VEDENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY NA SVATÉM HOSTÝNĚ

KNĚŽÍ DNES PŮSOBÍCÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Rektor baziliky na Svatém Hostýně P. Ing. Jiří Šolc, SJ, po dvanácti letech vedení 
duchovní správy na Svatém Hostýně předal k 1. 9. 2018 funkci duchovního správce nej-
známějšího poutního místa v České republice dalšímu jezuitovi P. Josefu Čunkovi (1955). 
P. Jiří Šolc zůstává na Svatém Hostýně jako kaplan duchovní správy.

P. Josef Čunek, SJ, se narodil 6. června 1955 v Gottwaldově (nynějším Zlíně). Po ma-
turitě pracoval u Pozemních staveb v Gottwaldově. Do jezuitského řádu vstoupil tajně 
v roce 1979 ovlivněn dvěma slovenskými jezuity – P. Antonem Lapšanským a P. Jozefem 

Porubčanem. Po studiích na 
Cyrilometodějské bohoslovec-
ké fakultě v Litoměřicích přijal 
29. června 1985 v Olomouci 
kněžské svěcení z rukou teh-
dejšího biskupa – apoštolského 
administrátora olomouckého 
Mons. Josefa Vrany. Jeho prv-
ním kněžským působištěm byl 
Přerov, kam nastoupil jako kap-
lan 1. července 1985. Po třech 
letech byl poslán jako adminis-
trátor do farnosti Lidečko, kde 

působil až do 31. srpna 1992. Byl povolán pomáhat ve vedení noviců v nově založeném 
jezuitském noviciátě v Kolíně. V letech 1994 až 1995 působil v české redakci Vatikánského 
rozhlasu. Absolvoval třetí probaci v Polsku a 31. července 1996 složil v Praze slavné sliby. 
V tomtéž roce se stal magistrem českých noviců v Kolíně a od roku 2002 česko ‑slovenského 
noviciátu v Ružomberku. V roce 2004 byl poslán do hlavního města, kde působil až do 
roku 2016 jako rektor kostela sv. Ignáce v Praze a superior tamější jezuitské komunity. 
Poslední dva roky (2016–2018) byl rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně 
a také zde byl představeným jezuitské komunity. n Josef Pala

P. Josef Čunek, SJ (1955), 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. Jiří Šolc, SJ (1945), kaplan
P. Ing. Václav Ježík, SJ (1948), výpomocný duchovní
P. Stanislav Peroutka, SJ (1933), výpomocný duchovní

Snímek Leoš Hrdlička
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NOVÝ SVATOHOSTÝNSKÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE

Rozhovor s novým svatohostýnským 
duchovním správcem P. Josefem Čunkem

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete na 
Svatý Hostýn?
Známá jezuitská poslušnost není 

zbavení se rozumu a zodpovědnosti, ale 
ochota jít kamkoliv a kdykoliv jsem poslán. 
Poslání, „misio“ je rozhodnutí, které učiní 
představený po rozhovoru s tím, koho chce 
poslat. Se mnou ty rozhovory byly od jara; 
písemně bylo dáno v červnu.

Svatý Hostýn dobře znáte. Často zde 
vedete duchovní cvičení. S čím tedy 
přicházíte na naše poutní místo?
Hostýn my Zlíňáci známe od dětství, 

ale nepůsobil jsem zde kromě oněch „ná-
vštěv“, tedy duchovních cvičení. Přicházím 
jako všichni jezuité na přání olomouckých 
arcibiskupů, aby zde jezuité (již od konce 
19. století) působili. Chci navázat na službu 
svých předchůdců, poznat priority arcibiskupa a spolupracovat se všemi, kdo mají toto 
vzácné poutní místo rádi a mají o něj starost. Již za svého působení v Kolíně jsem provázel 
jednoho zlatníka, který nechal vyrazit stříbrné medailky Panny Marie Hostýnské.

Jste v pořadí pátým duchovním správcem na Svatém Hostýně v nové porevoluční 
době. Co nového mohou poutníci od vás očekávat? Chystáte nějaké změny? Tedy 
i duchovní správa zůstane nezměněná?
Personální změny činí představení. Poutníci se tedy mohou setkat se dvěma novými 

jezuity: již od jara zde působí pater Havlíček, nyní ještě nový rektor. Snad tedy bude více 
prostoru pro svátost smíření a duchovní vedení.

A co spolupráce s Maticí svatohostýnskou?
Ta je snad samozřejmostí každého rektora baziliky.

A co vy očekáváte od poutníků?
Touhu po živém vztahu s Kristem, nebo jinak řečeno radost z Boha zářícího v Panně 

Marii, či aspoň hledání světla pro duši. Poutní místa jsou právě jeho zdrojem. A též, aby-
chom všichni křesťané, ale i turisté, obnovovali úctu k posvátnému prostoru.

n Josef Pala

Snímek Leoš Hrdlička
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MATICE SVATOHOSTÝNSKÁ MÁ NOVÉHO PŘEDSEDU

Na schůzi výboru Matice svatohostýnské, která se konala 10. srpna 2018 na Svatém 
Hostýně, byl zvolen novým předsedou jejího výboru MUDr. Mořic Jurečka (1965) z Pří-
boru. Nastoupil na místo dlouholetého předsedy Matice svatohostýnské Mgr. Lubomíra 
Vývody, který na funkci rezignoval 6. června 2018.

Nového předsedu výboru Matice svatohostýnské jsme požádali o rozhovor.

Proč ta náhlá změna ve vedení Matice svatohostýnské?
Výbor Matice svatohostýnské přijal v červnu 2018 dopis s rezignací bývalého pana 

předsedy Mgr. Lubomíra Vývody z osobních důvodů. Po dvou měsících usilovných jed-
nání a diskuzí v srpnu 2018 zvolil výbor většinou přítomných členů nového předsedu.

Ve výboru Matice svatohostýnské patříte k služebně nejmladším členům. Pracu-
jete v něm něco přes rok. Nebojíte se nové funkce?
Výbor od začátku svého zvolení pracuje jako kolektiv, jako společenství vzácných lidí 

dobré vůle s bohatými životními zkušenostmi a znalostmi ze svých profesních oborů, 
kteří chtějí nezištně sloužit Pánu Bohu, Panně Marie a svým bližním. Objektivní pohled 
na řešení záležitostí Matice svatohostýnské, profilování jednotlivých členů k určitým 
úkolům a společná diskuze mi dodává odvahu, samozřejmě s Boží pomocí a pod ochra-
nou Panny Marie.

Jste v pořadí desátým předsedou obnovené Matice svatohostýnské po roce 1990. 
Jaké změny mohou poutníci očekávat? Jaké jsou v současné době hlavní priority 
Matice svatohostýnské?
Pokračujeme v naplňování priorit rozvoje Svatého Hostýna předchozích výborů i stá-

vajícího výboru, např. realizace dopravní obslužnosti a rekonstrukce některých objektů, 
řešení budoucího provozu větrné elektrárny a posilování vodních zdrojů aj. Naší další 
prioritou (a mou srdeční záležitostí) je pokusit se realizovat herní a relaxační areál pro 
rodiny s dětmi a pro naši mládež, paralelně nacházet cesty a způsoby, jak současnému 
i budoucímu křesťanskému mládí aktuálně přibližovat naše moravské mariánské poutní 
místo. Chci se stále učit naslouchat jak poutníkům, tak turistům.

Je obdivuhodné, že zastáváte tři významné funkce v Matici svatohostýnské, jste 
předsedou, zapisovatelem a také členem redakční rady Listů svatohostýnských. 
Myslíte, že zvládnete všechny úkoly, které z těchto funkcí vyplývají, nebo některou 
z nich přenecháte jiným členům výboru?
Funkce zapisovatele, člena redakční rady a předsedy má obrovskou výhodu, že do 

všeho vidíte a máte možnost se se vším včas seznámit. Funkce zapisovatele časem určitě 
přejde do rukou jiného povolaného člena výboru. Předseda výboru by měl být členem 
redakční rady Listů svatohostýnských, tak tomu bylo i v minulém období. Samozřejmě 
bez Božího požehnání, marné lidské namáhání, a proto důvěřuji v Boží pomoc, ochranu 
Matky Boží a v modlitby členů Matice svatohostýnské a poutníků. n Josef Pala
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NOVÁ ČLENKA VÝBORU MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

PODĚKOVÁNÍ MGR. LUBOMÍRU VÝVODOVI

Ačkoliv pocházím z Hané (narodila jsem se v Olomouci), 
většinu svého života jsem prožila na Valašsku. Profesně nej-
dříve v Nemocnici ve Vsetíně a okolí, pak 20 let v Nemocnici 
Milosrdných bratří ve Vizovicích. Zde jsem posledních osm let 
pracovala ve funkci ředitelky a primářky oddělení dlouhodobě 
nemocných. A tak vedle Svatého Kopečku u Olomouce s jeho 
nádhernou mariánskou bazilikou se mi druhým duchovním 
domovem stal Svatý Hostýn. Panně Marii Svatohostýnské 
vděčím za mnohé, čím mě Bůh v mém životě vedl a obdařil.

Když mě před rokem paní Loučková a pan Ing. Lednický oslovili, abych kandidovala 
do výboru Matice svatohostýnské, uvědomila jsem si, jak mnoho bych měla Panně Marii 
děkovat. Stejně jako asi stěží nahradím plně ve výboru Mgr. Vývodu, který z osobních 
a rodinných důvodů zde svou práci ukončil, tak ani Panně Marii „neodplatím“ to, co 
jsem jejím prostřednictvím přijala. Ráda bych však s její přímluvou a pomocí využila ve 
výboru zkušenosti, které jsem v životě získala, a s ochotou sloužit Bohu i lidem přispěla 
svou troškou v práci ve výboru. Těším se na práci s vámi a pro vás.

n MUDr. Zdislava Tělupilová

Mgr. Lubomír Vývoda působil jako předseda 
Matice svatohostýnské od listopadu 2009 do 
června 2018, kdy podal rezignaci na svou funkci 
z osobních důvodů. Jménem členské základny, 
důvěrníků, revizní komise i výboru Matice sva-
tohostýnské mu patří obrovské poděkování za 
jeho práci, energii a nasazení ve službě Pánu 
Bohu, Panně Marii a bližním. Na lidské oceně-
ní se dlouho čeká, mnohdy ani nepřichází, ale 
vševidoucí a všudypřítomná Boží prozřetelnost 
vše monitoruje. Vyprošujeme zdraví na těle i na 
duši, hodně životní energie, Boží požehnání, 
ochranu Matky Boží a mnoho rodinných radostí 
z vnoučat.

Pán Bůh zaplať!    n MUDr. Mořic Jurečka
předseda výboru MSH

Mgr. Lubomír Vývoda na valné  
hromadě MSH v roce 2017

Snímek František Ingr / Člověk a víra
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DUCHOVNÍ SLOVO

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

Poutní sezona na Svatém Hostýně se blíží 
ke svému závěru, jenž ale má dva důležité 
duchovní vrcholy. Vstupujeme do měsíce 
října, který je zasvěcen Panně Marii a zvláš-
tě jejímu odkazu, abychom si vyprošovali 
důležité duchovní dary na naší životní cestě 
skrze modlitbu svatého růžence.

Tato modlitba nás vede k rozjímání o nej-
důležitějších událostech v životě našeho 
Spasitele, a tím i v dějinách spásy lidstva. 
Radostný růženec nás vede k zamyšlení 
nad úžasným tajemstvím vtělení Božího 
Syna, který se rozhodl přijmout naši lidskou 
přirozenost, aby mohl být s námi plně jako 
člověk, aby nám dal příklad plně lidského 
života, aby nám mohl sdělit ty nejdůleži-

tější pravdy spásy lidskou řečí, aby se za 
nás mohl v lidské přirozenosti obětovat až 
na kříži, a tím na sebe vzít všechnu bídu 
lidského hříchu a znovu nám otevřít cestu 
k obnovení přátelství s Bohem. Také Matka 
Boží, Panna Maria, nám dává při zvěstování 
úžasný příklad. Nejprve pozorně naslouchá 
sdělení anděla a vyjasňuje si pochybnost, jak 
se to stane? Když poznává, že nejde o nějaký 
přelud, že to, k čemu ji anděl zve, není proti 
jejímu zasvěcení se Bohu, potom plně sou-
hlasí a říká: „Jsem jen služebnice Páně, ať se 
mi stane podle tvého slova!“ Vidíme tu také 
obdivuhodnou Boží velkorysost, která do 
krajnosti respektuje svobodu člověka. Bůh 
skrze anděla žádá člověka o souhlas, aby 
mohl uskutečnit svůj plán, a opět pozved-
nout člověka do své blízkosti a pozvednout 
naše pozemské batolení se k smrti do nové-
ho rozměru tím, že nám dá účast na svém 
Božském, věčně šťastném, životě, jenž bude 
naplněn Božským poznáním a láskou.

Takto se můžeme postupně ponořovat 
do všech tajemství růžence, dle liturgické 
doby, kterou prožíváme. Blížící se Advent 
nás přivádí k tomu, abychom v duchu byli 
přítomni návštěvy Panny Marie u Alžběty. 
Zde můžeme vidět, jak se tyto svaté ženy 
radují z uskutečňování Božího plánu zá-
chrany lidstva, jak Panna Maria poznává 
velikost Božího vyvolení, ale nevede ji to 
k pýše, ale k vděčnosti Bohu a k zodpověd-
nosti, aby Boží vyvolení dokonale naplnila. 
Proto ochotně pomáhá starší ženě v náročné 
životní situaci při nejobyčejnějších pracích, 
snáší nejistotu, jak celou situaci přijme  
Josef, a mnohé jiné strázně.
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Nebo o Vánocích můžeme prožít náma-
hu jejich cesty z Nazareta do Betléma, bo-
lest a nepochopení, které prožíval sv. Josef 
a Panna Maria v Betlémě před narozením 
Spasitele, jejich nepřijetí v Betlémě od 
příbuzných, takže museli odejít do stáje za 
město. Můžeme s nimi však prožívat i jejich 
radost, když jásot celého nebe zvěstoval na-
rození Spasitele, když se ještě v noci o tuto 
radost mohli podělit s pastýři a později 
i s mudrci z východu. Nazírejme při modlitbě 
růžence na tato tajemství a prosme o hlub-
ší pochopení velikosti Boží lásky v celém 
díle vykoupení, prosme o sílu, aby nás toto 
poznání vedlo k tomu, abychom co nejlé-
pe uskutečnili Boží plán s naším životem 
a pomáhali v tomto nejvlastnějším lidském 
poslání i našim bližním.

Tím druhým vrcholem, který jsem 
zmínil, je modlitba za zesnulé. Na Svatém 
Hostýně na tento důležitý skutek lásky pa-
matujeme asi o 14 dní dříve, než vzpomínku 
na zemřelé budete prožívat s celou církví 
ve farnostech. Je tomu tak proto, aby to 
nenarušovalo prožití tohoto křesťanského 
úkonu v domácím prostředí, a snad nás to 
bude i lépe disponovat a lépe motivovat 
k naplnění této příležitosti projevit svoji 
vděčnost a lásku vůči těm, kteří nás pře-
dešli na věčnost. My sami nemůžeme pro 
tyto zesnulé vykonat nic, avšak církev nám 
pro zásluhy Ježíšovy výkupné oběti dává do 
rukou udělení „amnestie“ = možnost získat 
plnomocné odpustky těm duším v očistci, 
na které pamatujeme, nebo těm, za které 
se nikdo nemodlí.

Stačí tak velice málo, abychom mohli 
vykonat tak velice mnoho. Od 25. října do 
8. listopadu lze denně získat plnomocné 

odpustky pro duše v očistci, když po splnění 
obvyklých podmínek (jsou to svatá zpověď, 
svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého 
otce) navštívíme hřbitov a pomodlíme se 
tam třeba jen v duchu za zemřelé. Ve čtvrtek 
1. listopadu odpoledne a v pátek 2. listopa-
du po celý den je možno získat plnomocné 
odpustky pro duše v očistci, když po splnění 
obvyklých podmínek uvedených výše navští-
víme kterýkoli kostel a pomodlíme se tam 
modlitbu Páně a Vyznání víry.

Žehná a vše dobré vám přeje a vyprošuje

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

rektora a superiora  
P. Josefa Čunka, SJ

Snímky Leoš Hrdlička
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HOSTÝNSKÉ UDÁLOSTI PŘED STO LETY

Svatý Hostýn byl válečných hrůz na-
štěstí ušetřen, proto se mohl stát v těchto 
smutných časech útočištěm i útěchou ne-
jen pro naše vojíny na frontách, ale i jejich 
příbuzných, kteří přicházeli vyprosit pro 
ně ochranu Panny Marie Svatohostýnské.

Dva týdny před skončením první světové 
války byl v Praze 28. října 1918 vyhlášen 
československý samostatný stát, jenž byl 
naplněním dávné touhy českého národa 
po samostatnosti. Velká radost z nabyté 
svobody byla už v prvních dnech (3. 11.) 
zkalena bezbožnými činy nevěrců a nepřátel 
katolické církve. Na Staroměstském náměs-
tí v Praze zfanatizovaný dav strhl památný 
Mariánský sloup, který byl postaven v roce 
1650 na poděkování za šťastné uchránění 
Prahy proti Švédům. Na mnoha místech 
se proto konaly smírné pobožnosti. Také 
na Svatém Hostýně byla na tento úmysl 
vykonána pobožnost křížové cesty a mše 
svatá. Brzy po této události došlo i na dal-
ších místech k zneucťování soch svatých 
a k rozbíjení křížů. Z pražských škol byly 
následně odstraňovány kříže a na popelář-
ských vozech odváženy na skládky.

Protikatolické běsnění se záhy přeneslo 
i na Slovensko. K tomuto tažení se připo-
jila i nově vzniklá Církev československá 
(1920). V těchto, pro katolickou církev 
těžkých dobách, byl vedle Velehradu zase 
Svatý Hostýn, který moravskému lidu 
dodával sílu a odvahu se postavit proti ne-
věře a sektářství. Moravští katolíci, pevně 
semknuti kolem svého vůdce – Antonína 
Cyrila Stojana, byli odhodláni chránit 
a zachovat víru svých předků, posilováni 

důvěrou ve svou ochránkyni Pannu Marii  
Svatohostýnskou.

První velká náboženská slavnost po válce 
na Svatém Hostýně se konala 8. září 1919, 
při níž byla posvěcena socha Božského 
Srdce Páně, dílo akademického sochaře 
Čeňka Vosmíka. O týden později byl po-
svěcen i pomník padlých, také dílo Vosmí-
kovo. Členové spolku Omladina se rozhodli 
hned na počátku války, kdy již mnozí jejich 
kamarádi padli na bojišti, postavit pomník 
padlým spolubratrům. P. Žůrek, přítel a otec 
Omladiny, a hostýnský superior navrhli, aby 
zadní strana kapličky druhého zastavení 
nové křížové cesty byla ozdobena pamětní 
deskou se jmény padlých vojínů. Protože 
válka pokračovala a padlých přibývalo, 
muselo se upustit od původního záměru. 
Místo desky se jmény navrhl Čeněk Vosmík 
bronzový reliéf, který vyjadřoval myšlenky 
živé Omladiny, vzpomínající na své padlé 
bratry. Bronzový reliéf je 3 m dlouhý, 2,3 m 
vysoký a váží 600 kg. Uprostřed obrazu je 
Spasitel, který rozpíná své probodené ruce 
nad vojenskou mohylou. Kolem něho vidíme 
modlící se vdovu se sirotky, klečícího chlap-
ce, který ztratil ve válce otce, smutnou dívku, 
jež přišla o svého snoubence, vysoké postavy 
vojáků uctívající památku svých druhů, zá-
stupce kněží, ustarané hlavy matek a otců 
spínajících ruce k modlitbě za své padlé 
syny. A nad těmi všemi skupinami postav 
se velebně vznáší Svatohostýnská Panna 
Maria. Obraz je ukončen věnovací deskou: 
Bratřím vojínům – Omladina 1919 – Vítězná 
ochrano Moravy – oroduj za ně.

n Olga Kozlová
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MATICE SVATOHOSTÝNSKÁ V ROCE 2018 DĚTEM A MLÁDEŽI

V letošním roce mohly děti a mladí 
lidé namalovat či napsat něco o životě 
ve své farnosti. V červnu až září byla 
z těchto více než 80 příspěvků v bazilice 
uspořádána výstavka. Nejzdařilejší tři 
práce byly odměněny víkendovým po-
bytem (ubytování) na Svatém Hostýně 
zdarma pro celou rodinu. Porota vybrala 
tyto vítězné práce: Kristýna a Veronika 
Plívovy z Vnorov (slohová práce o jejich 
cestě k víře, k svátosti biřmování), Lucie 
Vajďáková z Podkopné Lhoty (Kaplička na 
Papradné – malba temperami) a Radim 
Pospíšil z Poličné u Valašského Meziříčí 
(sada obrázků a vyprávění). Všichni, kdo 
zaslali do soutěže práce, obdrželi od Matice svatohostýnské věcnou cenu za účast v soutěži.

I letos jsme při srpnové arcidiecézní pouti rodin v sobotu 25. srpna měli pro děti i pro 
rodiče připravena dvě stanoviště v rámci hostýnského „Světového setkání rodin“. Jeden 

ze dvou stánků nabízel zdarma drobné pohoštění, 
které připravili členové Matice svatohostýnské. 
Druhý stánek nabízel dětem zajímavé hry a úko-
ly, výtvarné tvoření i s malou odměnou. Srdečné 
poděkování patří všem, kdo na této pouti svou 
prací pomáhali.

Na naše rodiny s dětmi myslíme i v období mezi 
akcemi. Letos jsme zakoupili stůl na stolní tenis, 
sportovní vybavení (míče, badminton, luk a šípy 
a jiné), dále větší množství stolních a deskových 
her pro děti různého věku. Toto vybavení je při-
praveno k zapůjčení u recepce poutního domu 
č. 3. Pokud je na Svatém Hostýně rodina s dětmi, 
skupina mladých a podobně, mohou si pro případ 
nepříznivého počasí nebo pro venkovní vyžití tyto 
hry a sportovní náčiní zapůjčit. Bližší informace 
podáme zájemcům na recepci. Přejeme pěknou 
zábavu při společných hrách a sportování!

n Zdeňka Jančíková

Veronika Velčovská, 7 let,  
farnost Zlín-Malenovice  

(Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán)

Kaplička na Papradné (tempera) 
Lucie Vajďáková, Podkopná Lhota, 

farnost Trnava
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SENIORSKÝ RELAX NA HOSTÝNKU (9. – 14. 9. 2018)

Zúčastnilo se jej 44 účastníků z různých míst České republiky. Ubytováni byli v poutním 
domě č. 3. První společné setkání bylo v neděli 9. září u večeře, kde byly předány infor-
mace k pobytu. Rámcový denní program na další dny zahrnoval: 7.15 hod. – individuální 
možnost účasti na mši svaté v bazilice; 7.45 hod. – společná snídaně v jídelně poutního 
domu, 8.45 hod. – autobusový zájezd do okolí s návštěvou církevních památek a dalších 
pamětihodností, k večeru návrat na Svatý Hostýn, následná společná večeře v poutním 
domě s instrukcemi na další den, v 18.45 hod. možnost účasti na modlitbě růžence v bazi-
lice, po 19.30 hod. možnost společného sdílení v poutním domě a nebo venku s večerními 
a noční prohlídkami objektů na Svatém 
Hostýně.

První den pobytu
Odjezd autobusem po trase Sazovice, 

Provodov a Luhačovice. V Sazovicích nás 
provedla paní Marie Rapantová světově 
proslulým, nedávno posvěceným koste-
lem sv. Václava, na poutním místě Male-
niska na Provodově paní Marie Kaláčová 
a v Luhačovicích nám kostel otevřel a po-
vyprávěl o jeho historii a současnosti pan 
Lubomír Vaculčík. Pak jsme pomalu pokračovali v chůzi přes celé lázně, poobědvali jsme, 
ochutnávali lázeňské oplatky a prameny a většina z nás došla až k přehradě.

Druhý den pobytu
Byl celý věnován Svatému Hostýnu. Účastníci měli skvělou průvodkyni po paměti-

hodnostech (Kristínu Fojtů), stihli komentovanou prohlídku muzea v Jurkovičově sále, 
prohlídku baziliky, prohlídku zvonů a kopule baziliky, prohlídku a předvedení varhan. 

Byla taky společná vycházka na Skalný 
a odvážní se pokusili zvládnout zdejší le-
zecké skály. Večer byl táborák s možností 
opékání špekáčků. Taky jsme si u něho 
zazpívali. Někteří sjeli v průběhu dne do 
Bystřice pod Hostýnem, kde si udělali 
nákupy a prohlédli zdejší pamětihodnosti.

Třetí den pobytu
Dopoledne jsme věnovali Svatému 

Kopečku, odpoledne to byla Olomouc.  
Na Svatém Kopečku nás mile přivítala 
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sestra Jitka Krňávková z Kongregace 
sester premonstrátek, provedla nás 
Norbertinem (klášter sester) a taky 
bazilikou, kde byla profesionální pro-
hlídka. Nakonec nás provedla ambity. 
Návštěvu jsme zakončili v kapli, kde 
jsme si zazpívali mariánské písně.  
Polední přestávku jsme využili ke krát-
kému občerstveni na náměstí před zdej-
šími stánky (boudkami). Pokračování 
bylo v katedrále v Olomouci a v arci-
biskupském paláci s profesionálními 
průvodci. Na cestě do centra jsme se zastavili v kapli sv. Jana Sarkandera a závěrem byla 
individuální prohlídka obou náměstí a nákup olomouckých tvarůžků.

Čtvrtý den pobytu
Byl turisticky náročnější. Vyjeli jsme 

na Pustevny a odtud jsme šli pěšky ke 
kapli na Radhošti. Většina došla až tam 
a jen někteří zůstali u sochy Radegasta. 
Na zpáteční cestě jsme navštívili unikátní 
dílnu na lisované svíčky Unipar v Rož-
nově pod Radhoštěm. Poslední zastávka 
byla na poutním místě Zašová, kde se 
o nás dobře postaral předseda Matice 
zašovské pan Josef Krůpa. Poutavě nám 
vyprávěl o záměrech této Matice s objektem kláštera, o poutním chrámu a taky o vodním 
pramenu Stračka.

Smyslem celého pobytu bylo: Poznejme Svatý Hostýn s Pannou Marií Svatohostýnskou 
a taky jeho zajímavé okolí.

Důraz byl kladen taky na pohybové aktivity, které jsou často v seniorském věku za-
nedbávány. Někteří z nás byli překvapeni, co ve svém věku a třeba s norskými holemi 
dovedou, když je ostatní povzbudí. Počasí nám po celou dobu přálo, zkazilo se až v pátek 
14. září, ale to už spokojení účastníci odjížděli domů po společné snídani.

Podobnou akci (po obměněných trasách) připravujeme taky v červnu a září 2019. 
Do programu zkusíme dohodnout a začlenit i lázeňské procedury v Harmonii na úpatí 
Hostýna. Sledujte: www.hostyn.cz a další čísla Listů svatohostýnských.

Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci této akce pro pohyblivé seniory 
(včetně stravování), která se úspěšně konala už potřetí. n Ivo Buráň

Snímky Ivo Buráň
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POHLED NA ROK 2018

 Na konci minulého roku, kdy jsme úspěšně dokončili kompletní opravu XI. zastave-
ní Jurkovičovy a Köhlerovy křížové cesty, jsem psal v Listech svatohostýnských, že stále 
nevíme, zda dostaneme dotaci z IROP na opravu X. a XI. zastavení této křížové cesty. 
Dotaci jsme nakonec pro velký převis poptávky nad nabídkou nedostali, takže jsme  
XI. zastavení hradili pouze z darů a sbírek věřících. Moc vám všem za to děkujeme. 
Původně jsme chtěli začít s pracemi na rekonstrukci kaplí sv. Jana Sarkandera a Panny 
Marie plačící v jarních měsících letošního roku, ale bez dotací jsme byli finančně natolik 
vyčerpaní, že jsme práce museli odložit.

Nicméně jsme požádali o pomoc Zlínský kraj, který nám poskytl mimořádnou dotaci 
na restaurování mozaiky X. zastaveni Jurkovičovy křížové cesty ve výši téměř dvou mili-

onů korun. To nám umožnilo, abychom měli z větší 
části pokryty finanční prostředky na dokončení 
tohoto mimořádného díla, a peníze, které jsme 
vybrali při sbírkách, mohli použít na rekonstrukci 
výše zmíněných kaplí. V nich již byly odstraněny 
podlahy, sejmuty všechny dřevěné prvky, které 
projdou kompletním restaurováním a zlacením.

Tady musím zmínit obrovskou pomoc mužů 
z Brumova‑Bylnice, kteří ručně vykopali a vyvezli 
desítky kubíků zeminy z důvodu snížit asi o 40 cm 
úroveň podlah kvůli tomu, že podlaha bude tak 
jako v bazilice provětrávaná a temperovaná.  
Po dobu 4 dnů v průměru v osmi mužích neúnavně 
a tvrdě pracovali a někteří si dokonce brali na tuto 
akci dovolenou a tím nám pomohli ušetřit mnoho 
desítek tisíc korun.

V průběhu října by měly začít stavební práce, 
které již bude provádět stavební firma. Uvidíme, 
jak rychle se nám bude dařit postupovat. Velmi 
náročné bude restaurování dřevěných prvků z kaple 
sv. Jana Sarkandera, protože některé části bude 

nutné z důvodu jejich napadení hnilobou znovu vyrobit. Snad již v příštím roce bude 
možné obě kaple otevřít pro poutníky a návštěvníky Svatého Hostýna.

Moc děkujeme všem, kteří buď svojí prací, nebo finančně nám pomáhají v obnově 
nemovitostí v majetku duchovní správy. Po dokončení rekonstrukce kaplí by již měly být 
všechny stavby v dobrém technickém stavu a pak přijde na řadu restaurování movitých 
věcí, nové lavice do baziliky, osvětlení apod. n Petr Janek

technický administrátor  
na Svatém Hostýně

Snímek Petr Janek
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STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

 8. června 2018
– Nová podnájemní smlouva (penzion Ovčárna)
– Logo a grafický manuál Matice svatohostýnské (návrhy grafických studií)
– Herní volnočasové vybavení pro rodiny s dětmi a mládež
– Jednotné architektonické vedení svatohostýnského areálu
– Výstava reliéfových řezeb a intarzií „Tomáš Baťa“ (18. 6. – 29. 7. 2018)
– Pouť schol a Arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin ve spolupráci s Maticí svato-

hostýnskou

 13. července 2018
– Posílení Wi ‑Fi a telefonického signálu
– Rekonstrukce komunikace k rozhledně, oplocení vodárny a větrné elektrárny
– Opěrná zídka pod poutním domem č. 1
– Přístavba k poutnímu domu č. 1
– Spolupráce ve věci majetkoprávních vztahů mezi Arcibiskupstvím olomouckým  

a Maticí svatohostýnskou
– GDPR a MSH (ochrana osobních dat)
– Posílení zdrojů pitné a užitkové vody

 10. srpna 2018
– Volba nového předsedy výboru Matice svatohostýnské
– Vybavení Ovčárny kotlem na plyn nebo dřevoplyn, sanace trofejí
– Vedení Kroniky Matice svatohostýnské
– Herní areál pro rodiny s dětmi a mládež (vize)
– Program setkání důvěrníků
– Aktualizace priorit rozvoje Svatého Hostýna
– Stížnosti na stánkaře a stravování

 7. září 2018
– Nové logo Matice svatohostýnské
– Budoucnost  větrné elektrárny
– Stravování v restauraci poutního domu č. 3
– Oprava schodů k veřejnému WC
– Současný stav a revize systému zásobení vodou
– Výjezd autobusů a transport hendikepovaných poutníků k bazilice

n Mořic Jurečka
zapisovatel MSH
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PAMÁTNÍK ORLA NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Letošní orelská pouť na Svatém Hostýně 19. srpna 
byla svým významem mimořádná – konala se při pří-
ležitosti 70. výročí památné orelské pouti v roce1948, 
po které následovalo pronásledování a věznění členů 
Orla a následně zákaz činnosti Orla komunistickým 
režimem až do roku 1989. Hlavním celebrantem 
mše svaté byl kardinál Dominik Duka z Prahy a kon-
celebrantem byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan 
Graubner, který na závěr bohoslužby požehnal nový 
památník – bronzový reliéf – Orla, který je umístěn 
na zadní straně třetího zastavení tzv. „staré křížové 
cesty“ (aby byl dobře viditelný při orelských poutních 
bohoslužeb).

Autorem díla je mladý sochař Jiří Rejda z Brumova-
‑Bylnice, základní podnět k němu dal a koordinátorem 
realizace byl starosta Velehradské župy Josef Častulík.

Co nový památník vyjadřuje?
Stejně jako Českou republiku obklopují hory po 

jejím obvodu, tak i pro Hostýn jsou typické vrchy. Obvod reliéfu lemují také tyto vrchy, 
rozdělují i typické logo Orlů od tématických vyobrazení, jež by měla charakterizovat  Orly. 

Středem reliéfu je rozdělena 
plocha na čtyři díly pomysl-
ným křížem. Vrchní levá část je 
věnovaná na přímluvu Panny 
Marie pro všechny ty, kteří tvo-
řili a tvoří tuto sportovně křes-
ťanskou organizaci – PANNO 
MARIA KRÁLOVNO ORLŮ 
ORODUJ ZA NÁS.

Kristova hlava s trnovou 
korunou na pravé straně relié-
fu znázorňuje to, že v nedávné 
minulosti jsme i my, stejně 
jako Kristus na kříži, nemohli 

nic. Od roku 1948 byl Orel komunistickým režimem zakázán a spousta jeho členů po-
špiněna a perzekuována. A tak jako Kristus na kříži byl vzkříšen, tak i my jsme od roku 
1989 svobodní ve své činnosti. Spodní dvě části jsou věnovány sportu. Je zde vyobrazen 
fotbalista a na pravé straně běžec.  n Václav Lednický

Snímky Miluše Macková
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ORLI A UČITELÉ SE SEŠLI U PANNY MARIE

Dvě jubilejní poutě zaplnily o třetím srpnovém víkendu Svatý Hostýn: v sobotu sem 
podesáté doputovali učitelé a v neděli si zase členové Orla připomněli výročí nástupu 
komunistické totality.

Ke slavení mše svaté při orelské pouti se v neděli sešli hned dva arcibiskupové: společ-
ně s hlavním celebrantem kardinálem Dominikem Dukou také arcibiskup Jan Graubner, 
kterému zástupci Orla pogratulovali k jeho blížícím se 70. narozeninám.

Členové a pří-
znivci Orla si při-
pomněli 70. výro-
čí pouti, kdy na 
Svatém Hostýně 
v roce 1948 více než 
sto tisíc poutníků 
manifestovalo za 
náboženskou svo-
bodu a po níž byli 
členové Orla od-
souzeni k vysokým 
trestům.

O d p o r  O r l ů 
vůči oběma totali-
tám i jejich přínos 
k získání svobody představily výstavy v Jurkovičově sále. Jejich úctu k Panně Marii bude 
zase od neděle připomínat pamětní deska, kterou na 3. zastavení křížové cesty požehnal 
arcibiskup Graubner.

Celebrantem sobotní 
bohoslužby na pouti učitelů 
byl českobudějovický po-
mocný biskup Pavel Posád. 
Učitele při ní upozornil, že 
v pedagogice je nejdůležitěj-
ší kříž. „Tvoří ho horizontála 
vztahů k ostatním lidem 
a vertikála vztahu k Bohu. 
Nic na tomto světě není 
důležitější než učit právě 
tomuto,“ upozornil biskup 
Posád. n Jiří Gračka

Snímek Milena Michálková / Člověk a víra
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ZÁVĚR PRÁZDNIN NA SVATÉM HOSTÝNĚ

S mottem „Evangelium rodiny – radost pro svět“ se v sobotu 25. srpna 2018 sešly na 
Svatém Hostýně stovky rodin, aby zde společně oslavily tradiční pouť na závěr prázdnin. 
Účastníci mimo jiné oslavili 70. narozeniny olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Navzdory deštivému počasí se na pouť dostavil velký zástup poutníků, kteří dopoledne 
zaplnili svatohostýnskou baziliku. Ještě před bohoslužbou je zde telefonicky pozdravil 
biskup Josef Nuzík, který se ve stejné době účastnil Světového setkání rodin s papežem 
Františkem v irském Dublinu.

„Spolu se dvěma kolegyněmi z Národního centra pro rodinu jsem zde v Dublinu velmi 
intenzivně vnímal Boží přítomnost: to, že se v cizí zemi na setkání s 30 tisíci lidmi cítíte 
dobře, nebo že z 65 přednášek a seminářů a 200 přednášejících můžete vybrat právě to, 
co vám přijde vhod, totiž jinak vysvětlit nejde,“ popsal své dojmy biskup Nuzík a dodal: 
„Každý, kdo tvoří rodinu, může v myšlenkách ze setkání najít sílu k dalším krokům i har-
monii, po které toužíme.“

Hlavní mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner, který v homilii poděkoval všem 
rodinám za to, že trpělivě snášejí oběti, které život v rodině každodenně přináší. Vybídl 
také ke spoléhání se na Boha.

„Může to být právě vaše 
rodina, která přispěje k ob-
nově společnosti. Pokud ale 
chceme být součástí Bo-
žího díla, musíme se také 
ptát, jak on ho má naplá-
nované,“ uvedl olomoucký 
arcibiskup.

„Mějte odvahu říkat 
Bohu ‚ano‘, říkat ‚ano‘ 
Božímu hlasu, který se vám 
ozývá ve svědomí,“ vybídl 
pak arcibiskup a vyzval 
k podpoře a šíření petice na 
podporu manželství.

„Papež Pius XII. říkal, 
že pasivita dobrých je vítězstvím zlých. Děkuji proto všem, kdo mají odvahu se i na této 
rovině zapojit a udělat něco víc pro to, aby veřejnost změnila svůj pohled na rodinu,“ 
dodal arcibiskup Graubner.

Překvapení přinesl závěr bohoslužby, kdy pořadatelé z olomouckého Centra pro ro-
dinný život pogratulovali arcibiskupu Graubnerovi k jeho sedmdesátinám. Květiny mu 

Snímek Pavel Langer / Člověk a víra
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Zákaz vjezdu autobusů k bazilice a problematika transportu  
hendikepovaných poutníků do baziliky

Z bezpečnostních a dopravních důvodů hospodářská správa a výbor Matice svato-
hostýnské zdůrazňují dodržování zákazu vjezdu autobusů a objemných dopravních pro-
středků k bazilice. Dopravu autobusů s poutníky je vhodné a žádoucí předem písemně, 
telefonicky nebo e ‑mailem oznámit na recepci nebo přímo hospodářské správě. Vyhneme 
se tak preventivně organizačním komplikacím, včetně parkování a zajištění stravování.

Obracíme se na rodiny, farnosti a organizace, aby dopravu hendikepovaných poutníků 
rovněž předem písemně, telefonicky nebo e ‑mailem hlásili na recepci nebo hospodářské 
správě. Pokud je doprava hendikepovaných poutníků organizována hromadně autobusem, 
je vhodné si zajistit dopravu zdravotně postižených poutníků osobním vozem z parkovi-
ště na točně přímo k bazilice svépomocí nebo domluvou na recepci. Hospodářská správa 
může být nápomocna v těchto situacích, ale vzhledem k materiálnímu, personálnímu 
a časovému omezení není vždy schopna vyhovět všem poutníkům. Do budoucna v rámci 
řešení nové dopravní obslužnosti budeme tento problém řešit komplexně. 

Děkujeme za pochopení, vstřícnost a spolupráci.

n Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy MSH
n MUDr. Mořic Jurečka, předseda výboru MSH

k této příležitosti přišli předat 
manželé Jakubcovi z Bystřice pod 
Hostýnem se svými šesti dětmi.

V rámci odpoledního progra-
mu si na své mohly přijít všechny 
věkové kategorie. Pro děti bylo při-
praveno deset stanovišť „z celého 
světa“, takže v Austrálii s klokany 
proskákaly překážkovou dráhu, 
v Indii se se sestrami Matky Tere-
zy učily obvazovat rány a v Africe 
mlít kukuřičná zrna na mouku. 
Program mimoto nabídl loutkové 
divadlo, „Cestu manželů“, adoraci 
nebo růženec.

n Mořic JurečkaSnímek Zdeňka Jančíková
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KVĚTEN 2018
20.  5. • Šestnáctá pouť včelařů s pomocným 

biskupem olomouckým Mons. Josefem 
Nuzíkem

22. 5. • Setkání ředitelů Charit olomoucké arci-
diecéze • děkovná pouť dětí, které přistou-
pily k prvnímu svatému přijímání, a jejich 
rodičů z Mutěnic

23. 5. • Poutníci z Brušperku • poutníci z Osvě-
timan • poutníci z Ostravy-Poruby

24.  5. • Poutníci ze Spytihněvi • poutníci ze 
Zlína-Malenovic, Tečovic a Chlumu

26. 5. • Poutníci z Rokytnice, Brodku u Přerova 
a Citova

28. 5. • Poutníci z Velkých Bílovic a Moravského 
Žižkova • pouť dětí ze Šumperku

29. 5. • Autobus poutníků ze Slušovic
31. 5. • Poutníci z Institutu Krista Velekněze 

z Choryně

ČERVEN 2018
2. 6. • Poutníci z farnosti Velký Týnec • poutníci 

z farnosti Lichnov u Nového Jičína • poutníci 
z Havířova-Šumbarku

3. 6. • Pouť dětí a rodin Fulneku
5.  6. • Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za 

vlastní posvěcení s arcibiskupem Mons. 
Janem Graubnerem

6.  6. • Tři autobusy poutníků ze Strážnice • 
poutníci z Čejkovic s dětmi, které byly le-
tos u prvního svatého přijímání • poutníci 
z Kunovic s dětmi, které byly letos u prvního 
svatého přijímání

7. 6. • Poutníci ze Zašové • poutníci z Lidečka 
• pouť dětí z Bílovic a Březolup

9. 6. • Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví 
s pomocným biskupem ostravsko-opavské 
diecéze Mons. Martinem Davidem

10. 6. • První pouť krojovaných doprovázena 
soubory Nedašovjan a Dokopy z Vlachovic 
• pěší pouť farníků z Ostravy-Třebovic • tři 
autobusy poutníků z farnosti Kelč • farní 
pouť ze slovenského Martina

11. 6. • Farní pouť farnosti Hroznová Lhota
12. 6. • Farní pouť ze Sušic, Jankovic, Traplic, 

Jalubí, Huštěnovic a Babic • dva autobu-
sy poutníků z Veselí nad Moravou • pouť 
z Velkého Meziříčí

14. 6. • Tři autobusy poutníků Charity Holešov
16. 6. • Poutníci z Čejkovic • pouť mládežníků 

z Měřína • padesát poutníků ze zlínské far-
nosti sv. Filipa a Jakuba

17. 6. • Padesát poutníků z Prakšic
19. 6. • Pouť dětí z Loukova a Libosvár • pouť 

dětí z Francovy Lhoty
21. 6. • Pouť dětí po prvním svatém přijímání 

z Valašského Meziříčí • pouť sester Božské-
ho Vykupitele ze Slovenska

23. 6. • Pouť farností Lukov a Kašava
24. 6. • Pouť farnosti Choryně
25. 6. • Pouť farnosti Hradisko u Kroměříže
26.  6. • Pouť kněží ze seminářů Slovenska 

a České republikyPouť krojovaných (10. června 2018)
Snímek Ivo Buráň
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Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů 
na Svatém Hostýně  n  (jpa)

12. 8. • Hlavní pouť s emeritním pomocným 
biskupem olomouckým Mons. Josefem 
Hrdličkou

13. 8. • Autobus poutníků z Chropyně • tři auto-
busy poutníků z Nivnice a Korytné

14. 8. • Padesát poutníků ze slovenského Prešova 
• poutníci z Palkovic a Metylovic

15. až 18. 8. • Duchovní cvičení pro 60 laiků 
vedl pomocný biskup českobudějovický 
Mons. Pavel Posád

16. 8. • Dva autobusy poutníků z Březnice
17. 8. • Dva autobusy poutníků z Nedašova
18. 8. • Pouť pedagogů s pomocným biskupem 

českobudějovickým Mons. Pavlem Posádem 
• pouť farnosti Tovačov

19. 8. • Orelská pouť s kardinálem Dominikem 
Dukou z Prahy

22. 8. • Poutníci z Vlkoše, Bochoře, Říkovic 
a Žalkovic

23. 8. • Pěší pouť z Kelče • pouť farníků z Hu-
lína, Pravčic a Záhlinic

25. 8. • Arcidiecézní pouť rodin s olomouckým 
arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem

27. 8. • Pouť ministrantů z Piešťan • mše svatá pro 
zaměstnance Stojanova gymnázia Velehrad

28. 8. • Pouť mládeže ze Šluknovského výběžku
29. 8. • Pouť farnosti Čeladná
31. 8. • Pouť studentů a pedagogů Arcibiskup-

ského gymnázia v Kroměříži

Pouť valašských dechových hudeb 
(5. srpna 2018)
Snímek Vojtěch Hlávka / Člověk a víra

ČERVENEC 2018
1. 7. • Autobus poutníků ze Zdounek a Těšá-

nek • farní pouť obcí Žeranovice, Racková 
a Horní Lapač

2. 7. • Mons. Jan Peňáz se 110 poutníky na pouti 
na Velehrad • pouť mládeže z Vendryně • 
pouť farnosti Ostrava-Zábřeh • poutníci ze 
Zahnašovic

3.  7. • Pouť z Bochoře u Přerova • farníci 
z Vendryně

5. 7. • Pouť slovenských poutníků z okolí Trnavy
6. 7. • Duchovní cvičení pro mladé manžele
7. 7. • Poutníci ze Všeminy
10. 7. • Poutníci z Beňova a Prus • poutníci ze 

Slušovic • poutníci ze slovenské farnosti 
Dedinky (spišská diecéze)

11. 7. • Autobus poutníků z farnosti Vlachovice 
a okolí • pouť z Kuželova

13. 7. • Poutníci z Perné, Mikulova a okolí
14. 7. • Poutníci z Trnavy a Podkopné Lhoty • 

pouť obce Slavkov pod Hostýnem • autobus 
poutníků ze slovenské Oravy

15.  7. • Pouť z farnosti Hněvotín • autobus 
poutníků ze Lhoty u Malenovic

16. 7. • Poutníci z Buchlovic a Zlechova • pout-
níci z Prostějova

17. 7. • Pouť klientů chráněné dílny Naděje ze 
Zlína (s P. Liborem Churým)

18. 7. • Autobus poutníků z Kunovic a Míkovic
24. 7. • Dva autobusy poutníků z Holešova
28. 7. • Pěší pouť z Brumova-Bylnice, Slavi-

čína a okolí
31. 7. • Poutníci z Vidče a Zubří

SRPEN 2018
1. 8. • Pouť ministrantů z Oder • pouť z Bratislavy
5. 8. • Pouť dechových hudeb s olomouckým 

pomocným biskupem Mons. Antonínem 
Baslerem • cyklopouť ze slovenského Vra-
nova nad Topĺou

7. 8. • Pouť ministrantů z Frenštátu pod Rad-
hoštěm • farní tábor z Morkovic

8. 8. • Poutníci z farnosti Boskovice a okolí
9. 8. • Pouť důchodců ze Všeminy
10. 8. • Pouť z Kudlovic a Babic
11. 8. • Poutníci z Dubu nad Moravou a Charvá-

tů • poutníci z Vacenovic • poutníci z Dolní 
Lutyně
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ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

Silvia Zouharová, Vyškov, 95 let
Věra Polášková, Tlumačov, 92 let
Božena Pelanová, Havířov, 92 let
Marie Jakelová, Paršovice, 86 let
Marie Králíková, Lopeník, 85 let
Marie Kadlčíková, Lhotka, 97 let
Josef Vožda, Zlobice, 70 let
František Lupač, Kyjov, 80 let
Josef Bršlica, Nivnice, 80 let
Marie Masná, Turovice, 90 let
Anna Brháčková, Šenov, 88 let
Josef Novák, Nové Veselí, 85 let
Anna Hudečková, Kyselovice, 78 let
Božena Jakšíková, Jarošov, 85 let
František Horáček, Tečovice, 90 let
Anežka Rýparová, Opatovice, 86 let
Marta Hlavačková, Kvasice, 94 let
Anna Konečná, Sazovice, 86 let
Marie Černínová, Studénka, 83 let
Marie Kučerová, Chropyně, 85 let
Marie Pijáčková, Drslavice, 75 let
Marie Vlčková, Pozlovice, 89 let
Vojtěška Struhařová, Bylnice, 89 let
Marie Holbová, Brumov, 81 let
Josef Zakopal, Uničov, 91 let
Marie Taláková, Staré Město, 85 let
Jindřiška Foltýnová, Střílky, 78 let
Karel Dýmal, Prosenice, 84 let
Zdeňka Jurášková, Lukov, 83 let
Jaroslav Kašík, Slušovice, 84 let
Zdeňka Horáčková, Tečovice, 83 let
Františka Koníčková, Vlčnov, 83 let
Ludmila Koníčková, Vlčnov, 86 let
Marie Borýsková, Vlčnov, 89 let
František Kovář, Prakšice, 84 let

Růžena Valouchová, Uničov, 85 let
Marie Štrbíková, Uničov, 86 let
Daniel Halabica, Čeladná, 86 let
Václav Skotnica, Čeladná, 68 let
Anna Chovancová, Kuželov, 85 let
Marie Jeřábková, Příbor, 93 let
Vlastimil Dostál, Kroměříž, 84 let
Jarmila Studená, Majetín, 89 let
Zdeňka Fuksová, Kroměříž, 99 let
Marie Zbořilová, Domanín, 83 let
Marie Brhelová, Vacenovice, 72 let
Jarmila Seltenreichová, Albrechtičky, 89 let
Marie Fryšarová, Zubří, 92 let
Milada Mozgová, Cetechovice, 97 let
František Martinek, Praha, 84 let
Marie Nováková, Kyselovice, 80 let
Růžena Juvová, Dolní Bojanovice, 77 let
Josefa Benešovská, Šardice, 83 let
Ludmila Marečková, Nedakonice, 82 let
Aloisie Bartozelová, Bylnice, 82 let
Ludmila Juříková, Štítná nad Vláří, 83 let
Josefa Skopalíková, Tlumačov, 88 let
Miroslava Hokynářová, Praha, 69 let
Ludmila Kaminská, Biskupice, 91 let
Marie Židková, Opava‑Komárov, 83 let
Anna Chromá, Hradec nad Moravicí, 74 let
Anna Daňková, Valašská Polanka, 88 let
Jindřich Hňup, Hrabyně, 67 let
Marie Šebáková, Štítná nad Vláří, 88 let
Jaroslava Vávrová, Lhota, 80 let
Marie Bayerová, Bernartice nad Odrou, 93 let
Oldřiška Hanzlíková, Želechovice nad Dřevnicí, 91 let
Mikuláš Švacho, Hradec nad Moravicí, 84 let
František Polášek, Želechovice nad Dřevnicí, 89 let
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Snímek Ivo Buráň

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (od pondělí 22. října 2018 do neděle 21. dubna 2019) jsou slouženy 
mše svaté:
 ve všední dny: 7.15, 9.15
 v sobotu: 7.15, 9.15, 11.15
 v neděli: 7.15, 9.15, 11.15, 14.15

Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Uzavření baziliky na Svatém Hostýně
Pondělní úklid baziliky, která je v tuto dobu uzavřena, probíhá od 11.00 do 14.00 hod. 
Pokud na pondělí připadne nějaký významný svátek, tak se úklid přesunuje na následující 
všední den.
V zimním období (od 1. listopadu 2018 do 31. března 2019) je bazilika uzavřena – od 
pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 hod. a o sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40 hod.

Vánoční bohoslužby  
na Svatém Hostýně

Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně 
rozloučíme v pondělí 31. prosince 2018.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.15 a ve 24.00 hod. Před 
půlnoční mší svatou ve 22.30 hod. je modlitba rů-
žence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum 
a sv. požehnání.
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Snímky Ivo Buráň


