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SETKÁNÍ VÝBORU MSH S OTCEM ARCIBISKUPEM

Snímek Ivo Buráň

Koncem liturgického roku tradičně v předadventním čase v pondělí 26. listopadu 2018 
se setkali zástupci výboru Matice svatohostýnské s otcem arcibiskupem Mons. Janem 
Graubnerem na olomouckém arcibiskupství. Členové výboru informovali otce protekto-
ra o činnosti výboru v roce 2018, v bohaté diskuzi byla probrána mnohá aktuální témata 
rozvoje Svatého Hos-
týna. Mimo jiné otec 
arcibiskup Jan zdů-
raznil činnost a po-
selství důvěrníků Ma-
tice svatohostýnské, 
poděkoval členům 
výboru a požehnal 
všem při zvelebování 
našeho mariánského 
poutního místa.

n Mořic Jurečka

Snímek Jiří Koleček

RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ V NOVÉM ROCE 2019

přejí
duchovní správa na Svatém Hostýně

výbor Matice svatohostýnské
redakční rada Listů svatohostýnských
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DUCHOVNÍ SLOVO

Milí mariánští ctitelé,
my lidé býváme často nevnímaví pro ty 

nejdůležitější události, které se kolem nás 
odehrávají. Býváme nevnímaví, hluší a slepí 
k tomu, co nám Bůh vnuká do našeho svě-
domí, nebo nám ukazuje skrze své slovo, 
ale i dary a hřivnami, jež nám svěřil. Často 
považujeme za samozřejmost také události 
kolem nás a jen málokdy je chápeme jako 
jeho oslovení nebo výzvu.

Adventní příprava a ztišení nám má po-
moci, abychom za historickou událostí sdě-
lenou Písmem svatým zahlédli naplňování 
úžasného Božího plánu záchrany lidstva.

Hříchem naši prarodiče Adam a Eva 
ztratili účast na Božím životě, ztratili přá-
telství s Bohem, a tím i možnost účasti na 
Božím životě ve věčnosti, k němuž byli pů-
vodně pozváni.

Důsledkem hříchu prvních lidí bylo za-
temnění rozumu – oni již neviděli skutečnost 
kolem sebe tím Božím pohledem, jejich vůle 
se odklonila od dobrého ke zlému, a sou-
časně tím vtáhli do celých lidských dějin 
utrpení, náklonnost ke hříchu a sobectví, ale 
také nevyhnutelný úděl smrti. Bůh, protože 
Adam a Eva byli svedeni, neponechal lidi 
v jejich bezvýchodné situaci, ale i po jejich 
pádu přislibuje záchranu, když říká hadovi: 
„Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a že-
nou, mezi potomstvem tvým a jejím. Ono ti 
rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš lapat po jeho 
patě.“ Na uskutečnění tohoto příslibu mu-
selo lidstvo čekat několik tisíciletí, protože 
se lidé Bohu osobními hříchy velmi vzdálili 
a Bůh musel nejprve lidstvo připravit na 
uskutečnění náhradního plánu záchrany, 

abychom nepromarnili i tu druhou možnost 
spásy, kterou pro lidstvo připravil.

Proto Bůh nejprve povolal Abraháma, 
aby v lidském společenství upadlém do 
pohanství a modloslužby obnovil víru v jed-
noho, nás milujícího, duchovního Boha, 
Stvořitele všeho. Z této rodiny vznikl Izrael- 
ský národ, jenž si uprostřed pohanských 
národů uchovával víru v jednoho pravého 
Boha a na základě jeho příslibu očekával 
Mesiáše, Vykupitele národa i celého lidstva 
z otroctví hříchu a z bezvýchodnosti smrti.

Boží plán spásy se však ukázal mnohem 
velkorysejší, než židovský národ očekával. 
Mesiášem se nestal jen moudrý a zbožný 
král, který by lid vedl k dodržování smlou-
vy, ale Bůh se rozhodl vstoupit do lidských 
dějin tak intenzivně, že druhá Osoba Nej-
světější Trojice, jeho Syn, přijme lidskou 
přirozenost a stane se jedním z nás a bude 
nám ve všem podobný – kromě hříchu, jak 
říká sv. Pavel. Tím se k nám Bůh tak sklonil, 
že k nám bude moci mluvit lidskou řečí, 
aby nás mohl co nejvíce uvést do tajemství  
Božího života a naší spásy. Současně nám 
tím dá ten nejlepší příklad, jaký má a může 
být lidský život, obnovený Boží milostí. 
Přijetí lidské přirozenosti Božím Synem 
umožní, že on bude podroben i utrpení, 
a tak za nás a naše hříchy a nevěrnosti může 
přinést svému Otci oběť a tato oběť bude mít 
nekonečnou cenu, protože Ježíšovo lidství 
je spojené s Božstvím. Touto obětí svého 
Syna nám Bůh opět nabízí své přátelství, 
Syn svým zmrtvýchvstáním překonává smrt 
a zve nás k účasti na plnosti svého věčného  
života.

Advent – doba přípravy na velkou událost
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Advent je tedy přípravou na Vánoce, 
kdy si budeme připomínat narození Božího 
Syna Ježíše Krista, avšak velikost a dosah 
této události hlouběji pochopíme pouze 
v kontextu velikonočního tajemství.

Advent nás tedy má disponovat k tomu, 
abychom zakusili pravou lidskou a duchovní 
radost při pohledu do jeslí. Pohled na malé 
dítě i nás dospělé naplňuje radostí. Proč? 
Pro jeho čistý pohled, protože malé dítě 
ještě není schopné hříchu a současně malé 
dítě v sobě nese dynamiku nového života. 
Dítě, které se narodilo v Betlémě, přišlo na 
svět proto, aby umožnilo, aby pohled i ži-
vot nás dospělých byl tak čistý jako pohled 
malého nevinného dítěte. Současně nás zve 
do plnosti života – nejen přirozeného, ale 
i pozvednutého do Boží blízkosti. K účasti 
na Božím životě jsme byli pozvednuti ve 
svátosti křtu a tento dar obnovujeme ve 
svátosti smíření. K naplňování života lás-
kou se posilujeme ve svátosti eucharistie. 
Jen očištěné srdce je schopné vidět velikost 

tohoto Dítěte, a poznat tak i vlastní velikost, 
k níž jsme byli pozváni, když jsme se stali 
Božími dětmi a dědici nebe. Ne nadarmo 
říká Ježíš: „Nebudete -li jako děti, jistě do 
Božího království nepřijdete.“

Zbavme se tedy té nesprávné velikosti, 
zbavme se své pýchy a domnělé soběstačnos-
ti, abychom mohli být Bohem obohaceni, 
abychom mohli zakusit pravou vánoční 
radost s těmi, kteří mají duši Božího dítěte – 
s Pannou Marií a sv. Josefem, abychom se 
mohli v duchu přidružit ke zpěvu a jásotu 
celého sboru andělů, abychom prožívali 
radost vánoční noci s pastýři a uviděli po-
hledem víry velikost tohoto Dítěte, i když 
leží v ubohých jeslích. A abychom se mu 
s mudrci z východu klaněli a snad mu i při-
nesli své malé dary.

Požehnané prožití adventní doby, abyste 
mohli zakusit pravou vánoční radost při 
pohledu do jeslí, vám i vašim rodinám vy-
prošuje n P. Jiří Šolc, SJ

s celou komunitou

Snímek Jiří Koleček
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CO NOVÉHO NA SVATÉM HOSTÝNĚ PŘINESL ROK 2018

 LEDEN
• Zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie na Nový rok byl obohacen prvním novoroč-

ním charitativním koncertem, jehož výtěžek byl věnován na Tříkrálovou sbírku Charity 
České republiky.

• Bankomat slouží poutníkům i turistům od konce roku 2017.
• Zakoupeno 120 židlí do přednáškového sálu a do poutního domu č. 3.
• Vláda na svém zasedání koncem ledna schválila návrh ministerstva kultury na prohlášení 

19 významných poutních míst za národní kulturní památky včetně Svatého Hostýna.

 ÚNOR
• S městem Bystřice pod Hostýnem vyřízeno povolení o umístění automatu na povolenky 

k výjezdu.

 BŘEZEN
• Zemřel P. František Měsíc, SJ, kněz – důchodce na Svatém Hostýně od roku 1999 

(2. března).

 DUBEN
• Na dubnové schůzi výboru Matice svatohostýnské stanoven seznam a harmonogram 

priorit rozvoje Svatého Hostýna.
• Účast zástupců Matice svatohostýnské na společné pouti moravských Matic v Zašové 

(15. dubna).
• Před zahájením poutní sezony opraven kamenný chodník od baziliky kolem poutního 

domu č. 3.
• Zástupci výboru Matice svatohostýnské navštívili farnost Vlčnov.

 KVĚTEN
• Na valné hromadě Matice svatohostýnské byla mimo jiné schválena úprava stanov 

Matice a prodloužen mandát členům výboru na 5 let.
• Jako výraz poděkování se uskutečnil duchovní koncert pro členy Matice svatohostýnské 

v rámci konání valné hromady.
• Připomněli jsme si 150. výročí položení základního kamene Národního divadla v Praze.
• Propagace Matice svatohostýnské na mezinárodním setkání diecézí Katholiken Tag 

v Mnichově.
• V bazilice instalována výstava prací z dětské aktivity „Život ve farnosti“.
• Po úmrtí bývalého nájemce získal penzion Ovčárna výběrovým řízením v květnu nového 

nájemce, který zahájil provoz restaurace i penzionu prvním červencovým dnem.

 ČERVEN
• Mgr. Lubomír Vývoda podal rezignaci na funkci předsedy výboru Matice svatohostýnské 

z osobních důvodů.
• Proběhl první duchovně turistický relaxační pobyt pro seniory na Svatém Hostýně.
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• Opraveny schody před vstupem do restaurace poutního domu č. 2.
• Provedeny nátěry venkovních lavic a zábradlí v celém areálu.
• Zakoupeny nové matrace na pokoje 3. poschodí poutního domu č. 3.
• Na parkovišti u hřbitova v Bystřici pod Hostýnem byl nainstalován automat na povo-

lenky k výjezdu na Svatý Hostýn.
• Ukončena realizace grantu „Řešení zeleně na Svatém Hostýně“.
• Realizováno posílení Wi–Fi signálu v poutních domech.
• Uskutečněno vybavení baziliky defibrilátorem pro potřeby poutníků i turistů.
• Dva automaty na pamětní mince ve svatohostýnském areálu.
• Výstava „Tomáš Baťa pohledem studentů“ v Jurkovičově sále (18. června až 29. čer- 

vence).

 ČERVENEC
• Platnost prohlášení Svatého Hostýna národní kulturní památkou (1. července).

 SRPEN
• První svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů v ČR na Svatém Hostýně (11. srpna)
• MUDr. Mořic Jurečka byl zvolen v srpnu novým předsedou výboru Matice svatohos-

týnské.
• MUDr. Zdislava Tělupilová se stala novou členkou výboru Matice svatohostýnské.
• Herní prvky, stolní hry a sportovní potřeby k dispozici pro rodiny s dětmi na recepci.
• Výstava „ Orel a jeho historie (P. Bula, P. Drbola, P. Toufar)“ v Jurkovičově sále.
• Na arcidiecézní pouti rodin prezentována Matice svatohostýnská ve dvou stáncích.
• Propagace Matice svatohostýnské na Světovém setkání rodin v Dublinu.

 ZÁŘÍ
• P. Josef Čunek, SJ, se stal superiorem, duchovním správcem a rektorem baziliky.
• P. Ing. Jiří Šolc, SJ, ukončil funkci superiora, duchovního správce a rektora baziliky.
• Jako výraz poděkování se uskutečnil duchovní koncert pro důvěrníky Matice svatohos-

týnské v rámci jejich setkání.
• Proběhl druhý duchovně turistický relaxační pobyt pro seniory na Svatém Hostýně.

 ŘÍJEN
• Vedení kroniky Matice svatohostýnské předáno do péče výboru Matice svatohostýnské.
• Vyměněny všechny koberce v poutním domě č. 2.
• Renovovány dveře do kaple Svatého kříže na rozhledně.
• Provedena sanace exponátů a revize vitrín v Jurkovičově sále Svatohostýnského muzea.
• Revize stavu a provozu větrné elektrárny konstatovala provozuschopnost objektu, byly 

vyčleněny finance k opravě některých částí elektrárny na jaře 2019.
• Na základě revize vodovodního zařízení Leopold vytvořen harmonogram naléha-

vých a plánovaných servisních prací (podzim 2018, jaro 2019). Provizorně opravena  
Leopoldova studna.

• Opraveny schody k venkovním záchodům.
• Instalován dataprojektor a promítací plátno v Jurkovičově sále.



8 LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ 4 • 2018

BUDE VÁS ZAJÍMAT

 LISTOPAD
• Rekonstrukce kotelny, instalace nového kotle na dřevoplyn včetně zásobníků, vyvlož-

kování komína v penzionu Ovčárna.
• Matice svatohostýnská má nové logo a grafický manuál k použití do všech správních 

a propagačních materiálů.
• Na základě nabídkového řízení má restaurace poutního domu č. 3 nového nájemce.
• Opravena a restaurována řada sakrálních předmětů, včetně hřbitovní brány.
• Propagace Matice svatohostýnské na řadě církevních akcí: Katholiken Tag v Mnichově.
• V roce 2017 připravován a v roce 2018 schválen projekt přeshraniční spolupráce Svatý 

Hostýn – Turzovka pod názvem „Poselství z hor“.
• Dlouholetá členka Matice svatohostýnské darovala Matici svatohostýnské svou nemo-

vitost.

Na začátku a na konci poutní sezony probíhá pravidelně úklid svatohostýnského areálu, 
hrabání listí, sběr ulomených větví, zametání prostor atd. Poděkování patří všem, kteří 
se zapojili do těchto prací, zejména farníkům a poutníkům z Francovy Lhoty, Střelné, 
Nedašova, Brumova-Bylnice, Lidečka, Horní Lidče, Prahy, žákům ze Základní školy Pod 
Dubičkem z Bystřice pod Hostýnem a také nejmenším brigádníkům z farnosti Bystřice 
pod Hostýnem pod vedením paní Jakubcové. Pán Bůh zaplať za vaši bohulibou aktivitu 
a pomoc!  n Mořic Jurečka
   předseda výboru MSH
   n Dagmar Fojtů
   vedoucí hospodářské správy MSH

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, 9.30 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, 9.30, 11.15 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod. je 
modlitba růžence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.
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OPRAVA KAPLÍ

Kaple Panny Marie plačící a sv. Jana Sarkandera
V minulém čísle Listů svatohostýnských jsme vás informovali o začátku stavebních 

a restaurátorských pracích na kaplích Panny Marie plačící a sv. Jana Sarkandera. Ty zatím 
úspěšně pokračují. Počasí nám 
mimořádně přálo, takže jsme 
dokončili vnější odvětrání zá-
kladů, jejich opravu a vyztužení. 
Uvnitř kaple právě dokončujeme 
základní betonovou vrstvu, na 
kterou bude položena izolace, 
hadice pro podlahové tempe-
rování kaplí, vrchní betonová  
vrstva a položení dlažby.

Nicméně na kontrolním dnu 
s památkáři a pracovníky krajské-
ho úřadu byl vznesen požadavek 

na restaurování malby a nástěnných obrazů 
v kapli sv. Jana Sarkandera. A to ještě před 
montáží prvků dřevěné architektury. To by 
ale značně posunulo otevření této kaple, 
protože se jedná o práce mimořádně časově 
i finančně náročné. Bez dotací bychom se 
do toho vůbec nemohli pustit, protože toto 

restaurování bude v řádech několika milionů 
korun. Takže nyní čekáme, jestli uspějeme 
v programu „Záchrana architektonického 
dědictví“, které vypisuje ministerstvo kul-
tury. Pokud ne, tak platí, co jsem napsal 
minule, že obě kaple otevřeme v příštím 

roce a na restaurování vnitřních výmaleb přijde řada později. Pokud dotaci dostaneme, 
otevření kaple sv. Jana Sarkandera se minimálně o rok odloží. n Petr Janek

technický administrátor 
na Svatém Hostýně

Snímky Petr Janek
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OBRÁZKY UKÁZALY, JAK DĚTI PROŽÍVAJÍ VÍRU

Letos jsme dostali od nejmenších sva-
tohostýnských poutníků řadu pěkných 
obrázků, které zaslali do soutěže „Život 
farnosti“. Po skončení výstavky v bazilice 
jsme nejhezčí z nich zarámovali a vyzdobili 
jimi chodby poutního domu č. 3, aby nadále 
těšily ty, kdo tyto prostory navštíví.

Moc pěkné výtvarné ztvárnění motivů 
Svatého Hostýna jsme mohli vidět také na 
výstavce Základní umělecké školy Bystřice 
pod Hostýnem v tamějším zámku. Proto nás 
potěšilo, že její vedení vyhovělo naší prosbě 
a darovalo několik prací nadaných bystřic-
kých dětí pro stejný účel. Můžete je vidět 
na stěnách poutního domu č. 3. Tato ZUŠ 
se nám představí i výstavou prací mladých 
talentů v Jurkovičově sále v příštím roce.

Přejme si i do dalšího roku, aby se nám 
činnost s dětmi a mládeží dařila a přinášela 
dobré plody. n Zdeňka Jančíková
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SVATOHUBERTSKÁ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ PODVACÁTÉ

V sobotu 20. října 2018 se již podvacáté na Svatém Hostýně sešly stovky myslivců, 
lesáků, přátel přírody, lesa a myslivosti a poutníků, aby uctili památku svého patrona – 
svatého Huberta. Slavnostní atmosféru pouti tradičně svým vystoupením navodili Trubači 
OMS Přerov, kteří se svými hosty – Trubači zámku Holešov, přivítali poutníky ukázka-
mi lovecké hudby a troubených 
mysliveckých signálů. S malým 
zpožděním se poté vydal liturgický 
průvod k obrázku svatého Huber-
ta, který se po požehnání obrázku 
a modlitbě k našemu patronovi 
odebral do baziliky ke slavení  
mše svaté. Jubilejní poutní bo-
hoslužbu celebroval biskup  
Antonín Basler. Ve své promluvě 
zdůraznil, že tak, jako za poora- 
ným polem musíme vidět oráče,  
za namalovaným obrazem malíře, 
tak za krásou všeho, co bylo stvořeno na této Zemi, musíme vidět Stvořitele – Boha. Bůh 
nám dal přírodu, zvěř, rostliny a jejich plody a zároveň velkou důvěru, že se o tyto dary 
budeme dobře starat. Za to je třeba mu neustále děkovat a svojí poctivou prací dokazovat, 
že si takovou obrovskou důvěru zasloužíme.

Na rozdíl od uplynulých poutí letos při mši svaté nezazněly tóny Hubertské mše od 
autorů Petra Vacka a Josefa Selementa, ale nově byla na Svatém Hostýně uvedena Hubert-
ská mše od Františka Macka v podání Trubačů OMS Přerov a pěveckého sboru Svatopluk 
z Uherského Hradiště, který řídil Filip Macek. Silný duchovní zážitek tak byl umocněn 
i perfektně provedeným hudebním doprovodem. Po skončení mše svaté následoval do-
provodný program, kde byly předvedeny komentované ukázky výcviku loveckých dravců, 
ukázky vábení zvěře, ukázky práce koně při přibližování dříví. Zejména pro rodiče s dětmi 
pak byla v rámci lesní pedagogiky připravena naučně zábavná stezka „Putování za svatým 
Hubertem“ a ukázky lovecké lukostřelby. Ani v letošním roce pak nechyběly výstavky umě-
leckých prací myslivců a možnost doplnit si své myslivecké vybavení v prodejních stáncích.

Letošní pouť byla jubilejní, konala se podvacáté a tak mi závěrem dovolte poděkovat 
všem, kdo se zasloužili o vznik této krásné a smysluplné tradice, všem, kdo se v průběhu těch 
dvaceti let jakoukoliv měrou zapojili do organizace této pouti, všem celebrujícím za jejich 
posilující a povzbuzující slova a vám všem, kdo na tuto pouť přicházíte a tím dokazujete, že 
nám myslivcům a lesákům není stav naší přírody lhostejný a že skutečně chceme být těmi 
dobrými správci, poctivými hospodáři a věrnými služebníky. n Josef Dostál

za organizátory pouti místopředseda Matice svatohostýnské

Snímek Ivo Buráň
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NAVŠTIVTE OVČÁRNU NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Trochu stranou od hlavního poutního ruchu na Svatém Hostýně se nachází stylový 
penzion Ovčárna, který poskytuje stravování a ubytování zejména turistům. Najdeme jej 
pod autobusovou točnou v místě, kde v roce 1912 došlo k přestavbě staré ovčírny (salaše) 
na útulnu pro poutníky. Dnes je to jeden z objektů, který pronajímá Matice svatohostýnská 
zájemcům o poskytování restauračních služeb pro poutníky a turisty.

Ovčárna má od jara 2018 nové nájemce, jsou to Andrea Stloukalová Janováčová a Mi-
roslav Stloukal, kteří zde taky bydlí. Služby penzionu byly zahájeny 5. července a v sou-
časné době je to klasická restaurace v přízemí celého objektu s kapacitou asi 100 míst 
u stolů ve třech prostorách (přes léto byla v provozu taky venkovní zahrádka). Novým 
nájemcům se podařilo vkusně zrenovovat vnitřní zařízení a zdá se, že hosté odcházejí 
spokojeni s kvalitou jídla i obsluhy.

Penzion nabízí výběr hotových jídel a taky minutky, po předchozí domluvě je mož-
nost připravit jídla dle přání. Nahlédnutím do jídelního a nápojového lístku se zdejší 

ceny podobají těm 
v restauracích v pout-
ních domech a občas 
se zde vyskytne jídlo 
i pod 100 Kč. Pivo 
je zde z přerovského 
pivovaru Zubr.

Proběhlo už zde 
i několik rodinných 
oslav a firemních akcí. 
V této praxi chtějí sou-
časní nájemci i nadále 
pokračovat. Penzion 
bude pro veřejnost 
otevřen i v mimose-
zonu denně (kromě 
pondělí) od 10 do 16 

hod., o sobotách a nedělích od 9 hod. V případě potřeby a zájmu je možno dohodnout 
i delší provozní dobu. Dotazem bylo zjištěno, že je možno obsloužit opozdilé návštěvníky 
i v mimo uvedenou provozní dobu.

Ubytování je možné ve dvou, tří a nebo pětilůžkových pokojích v prvním patře Ovčárny. 
Je k dispozici 21 lůžek. Příslušenství je společné na chodbě. Cena lůžka je 350 Kč/osoba 
a noc, cena zahrnuje i snídani.

Telefonický kontakt je 730 964 173 nebo 722 316 507. Ovčárna má i svoje stránky na 
adrese: http://hostyn -ovcarna.cz  n Ivo Buráň

Snímek Ivo Buráň
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OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SVATÝ HOSTÝN

Zdánlivě nelogické spojení, někomu se může zdát, že poutní místo a obnovitelné 
zdroje (dále OZ) – to nejde dohromady. Jistě víte, že na Svatém Hostýně máme větrnou 
elektrárnu o výkonu 225 kW a že pod dlažbou v bazilice je podlahové vytápění, a to s vy-
užitím 100 metrových vrtů a tepelných čerpadel.

Podle definice se OZ rozumí nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, 
slunečního záření, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly, energie vody, biopaliva 
a další. Celý tento komplex přírodních zdrojů vděčí za svou existenci slunečnímu světelné-
mu a tepelnému záření, které vzniká termo-
nukleární reakcí. Naše republika ve využití 
OZ zaostala (k tomu přispěly i nesmyslné 
dotace, které byly v minulosti schváleny 
gigantickým farmám se slunečními kolek-
tory). Připravuje se ale novela příslušných 
zákonů o podpoře využívání OZ, abychom 
se přiblížili nejvyspělejším státům, které už 
dnes pokrývají podstatnou část spotřeby za 
pomoci OZ a tím taky čistých a k přírodě še-
trných zdrojů. Rozdíl oproti minulosti bude 
zejména v tom, že se přechází na využití 
vyrobené elektrické nebo tepelné energie lokálně s využitím akumulace v místě spotřeby.

Taky Svatý otec se vyslovuje pro OZ, důrazně varuje před klimatickou změnou, pro-
sazuje čistou energetiku a ve svých vystoupeních taky akcentuje sociální aspekty této 
problematiky.

V rámci výboru Matice svatohostýnské byla ustanovena odborná komise, která bude 
sledovat to, co se v oblasti OZ děje a připravuje. Mnohé věci vyplývají ze zpřísňování 
požadavků EU. Zdá se, že investoři budou mít zlepšené podmínky pro realizaci těchto 
záměrů. V podmínkách Svatého Hostýna je to udržení a prodloužení životnosti větrné 
elektrárny v té podobě, jak ji známe, rozšíření a využití zkušeností s tepelnými čerpadly 
pro vytápění nebo přitápění i dalších objektů. Chceme taky vyzkoušet využití slunečních 
kolektorů (i když pro tento účel nemáme mnoho vhodných střech, ty naše mají severojižní 
hřebeny). V rámci projektu dopravní obslužnosti a elektromobility taky chceme pořídit 
vozidlo, určené k přepravě hůře pohyblivých poutníků z autobusové točny k bazilice.

Ke zvýšenému využití OZ máme na Svatém Hostýně dobré podmínky – vytápění pout-
ních domů a celoroční potřeba teplé vody, stejně je tomu u kláštera a restaurací. Pokud 
jsou mezi čtenáři Listů svatohostýnských odborníci, kteří se chtějí zapojit radou nebo 
i projekčně, tak to uvítáme. Víme i to, že celou situaci s využitím OZ může zkomplikovat 
skutečnost, že Svatý Hostýn je národní kulturní památka, ale jsme přesvědčeni, že si po-
radíme i s tím.  n Ivo Buráň

Snímek Petr Janek
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POMOC PANNĚ MARII

V sobotu 13. října opět přijeli na 
Svatý Hostýn naši brigádníci od Mat-
ky Boží před Týnem z Prahy, členové 
Matice svatohostýnské, aby pomohli 
tam, kde toho bylo třeba. Vzhledem 
k příznivému počasí šlo především 
o venkovní práce. Lesoparkovou 
zeleň v okolí schodiště a křížových 
cest příkladně vyčistili od náletů a po-
padaných větví, podobně i bezpro-
střední okolí hřbitova, kde navázali 
na loňskou etapu. Další ochotní po-
mocníci vyčistili ochranná plexiskla 
jednotlivých zastavení křížové cesty 
a umyli dopravní značení. Zbytek dne 
pak společně vyklízeli z hospodář-
ských budov nepotřebné haraburdí 
a již léta vyřazený nábytek určený 
k odvozu do odpadu. I přes leckdy 
vyčerpávající práci panovala dobrá 
nálada umocněná pocitem z dobře 
vykonaného díla ke cti Panny Marie.

Opakovaně jsme avizovali, že 
rádi přivítáme další dobrovolníky. 

Třeba někteří přijdou 
v příštím roce. Dík pa-
tří i místnímu údržbáři 
Marku Bělíkovi, který 
po většinu dne obsluho-
val nezbytnou techniku. 
Večer již zbývalo jen 
v pořádku ujet oněch 
300 km a také se dobře 
vyspat na nadcházející 
oslavu dne Páně ve vlast-
ní farnosti…

n P. Vladimír Kelnar

Snímky Vladimír Kelnar
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SPOLEČNÉ DÍLO

Spolupráce duchovní správy a Matice svatohostýnské byla na Svatém Hostýně vždy 
k prospěchu věci. Jejím výrazem v poslední době byla i oprava oltáře v kapli sv. Josefa. 
Tuto kapli poutníci vnímají spíše jako adorační, protože se zde koná pravidelný výstav 
Nejsvětější Svátosti. V jejím čele stojí novogotický oltář pocházející z 80. let 19. století. 
Původně byl zhotoven z měkkého dře-
va a opatřen lakovou úpravou imitující 
ušlechtilé dřevo se zlacenými dekory. 
V posledních letech však byl již značně 
sešlý. Během letošního roku proto ol-
tář prošel nákladnou obnovou, kterou 
Matice svatohostýnská iniciovala a du-
chovní správa finančně podpořila: byla 
zpevněna dřevěná konstrukce mensy, 
vyměněny dožilé a uhnilé části, nově 
dořezány poškozené dekorativní fiály 
s kraby a obnovena povrchová úprava. 
Původní zlacení bylo vyčištěno, retu-
šováno plátkovým zlatem a na chybě-
jících a odřených místech doplněno. 
Oltář tak po více než sto letech má 
před sebou další budoucnost a může 
i nadále důstojně sloužit liturgickým 
účelům.

V závěru loňského roku byl péčí 
Matice očištěn a divoké vegetace zba-
ven ústřední kříž Myslbekova typu na 
místním hřbitově. Především však bylo 
třeba opravit zrezlou kovovou vstup-
ní bránu. Podle návrhu jezuitského 
bratra Julia Šimůnka ji v roce 1913 zhotovil zámečník Rudolf Šimůnek z Prahy. V horní 
části je nápis: Odpočiňte v pokoji nablízku té, kterou jste za živa milovali, na kterém bylo 
obnoveno původní zlacení.

Proměnou prošel také nápis na desce ze švédské žuly na podstavci kříže obsahující 
prosbu k Panně Marii, aby se přimlouvala za tamní zesnulé. Matice svatohostýnská jej 
nechala nově vyzlatit. Nechceme pominout ani hrob zesnulého otce arcibiskupa Fran-
tiška Vaňáka situovaný u kaple 14. zastavení křížové cesty. Do kamene vytesaný nápis je 
na hrobní desce už málo čitelný, a proto – jakmile to umožní klimatické podmínky – při-
stoupíme rovněž k jeho pozlacení.  n P. Vladimír Kelnar

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

ZÁŘÍ 2018
1. 9. • Muklovská pouť s kardinálem Dominikem 

Dukou z Prahy
8. 9. • Noční pouť • Gender s P. Mariánem Kuffou, 

farářem ze Žákovců na Slovensku
11. 9. • Pouť farnosti Němčice na Hané
14. 9. • Pouť Církevní základní školy z Kroměříže
15. 9. • Farní pouť farností Bílovice a Březolupy
19. 9. • Pouť farníků z Uherského Brodu
24. 9. • Tři autobusy poutníků z Olomouce a okolí
25. 9. • Devadesát poutníků z farnosti Dolní Němčí
28. 9. • Pěší pouť z Břestu
30. 9. • Farní pouť z Valče u Hrotovic, Dalešic 

a okolí

ŘÍJEN 2018
2. 10. • Adaptační kurz studentů Arcibiskupského 

gymnázia v Kroměříži
3. 10. • Dva autobusy poutníků z farností Hustopeče 

nad Bečvou, Černotín a Bělotín • tři autobusy 
poutníků z Valašského Meziříčí a Lešné

4. 10. • Pouť seniorů z Vyškova
5. 10. • Farní pouť ze Zborovic
6. 10. • Autobus poutníků z Lanžhota
12. 10. • Emeritní biskup plzeňský Mons. František 

Radkovský s 25 kněžími na závěr exercicií

13. 10. • Pouť z farnosti Pružina ze žilinské diecé-
ze na Slovensku • poutníci z farností Vícov, 
Ohrozim a Kostelec na Hané • poutníci z Os-
travy • podvečerní dušičková pouť za zemřelé 
s pomocným biskupem olomouckým Mons. 
Josefem Nuzíkem

14. 10. • Autobus poutníků z Vlčnova a Veletin
16. 10. • Dva autobusy poutníků z farnosti Lidečko
19. 10. • Poutníci z farností Vřesovice a Výšovice
20. 10. • Dvacátá myslivecká svatohubertská pouť 

s pomocným biskupem olomouckým Mons. 
Antonínem Baslerem

26. 10. • Skupina sester Matky Terezy z Ostravy

LISTOPAD 2018
2. – 4. 11. • Rekolekce pro trvalé jáhny olomoucké 

arcidiecéze, kandidáty trvalého jáhenství a pro 
zájemce o formaci a pro jejich manželky a dětí 
s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem 
Graubnerem

5.  11. • Setkání děkanů olomoucké arcidiecéze 
s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a po-
mocným biskupem Mons. Josefem Nuzíkem

10. 11. • Pouť farnosti Velehrad
11. 11. • Kurz ANIMARO
18.  11. • Na Svatý Hostýn „přijel opožděně na 

bílém koni“ svatý Martin

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V zimním období (do neděle 21. dubna 2019) jsou slouženy mše svaté:
 ve všední dny: 7.15, 9.30
 v sobotu: 7.15, 9.30, 11.15
 v neděli: 7.15, 9.30, 11.15, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
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Jezuitský řád si v průběhu listopadu zvolil nového představeného v ČR. Stal se jím 
velehradský farář a superior zdejší jezuitské komunity P. Petr Přádka, kterého schválil 
generál jezuitského řádu Arturo Sosa. Nový provinciál českých jezuitů by měl úřad převzít 
na začátku února 2019 a v úřadu nahradí P. Josefa Stuchlého.

P. Petr Přádka, SJ, se narodil 16. dubna 1961 v Če-
ladné. Do jezuitského řádu řádu vstoupil tajně 31. čer-
vence 1980. Teologii vystudoval na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a kněžské svěcení 
přijal v Olomouci 27. června 1987 z rukou biskupa – apo-
štolského administrátora olomouckého Josefa Vrany.

Jeho prvním kaplanským místem byl Frýdek 
(1987–1990), od 1. 2. 1990 do 3. 9. 1991 byl admi-

nistrátorem v Mohelnici, pak pět let spirituálem Biskupského gymnázia v Brně. Dva 
roky studoval postgraduálně pastorální teologii v Innsbrucku a poté se přesunul na 
půl roku do filipínské Manily, kde absolvoval závěrečnou část své řeholní formace.  
Poslední sliby složil 8. prosince 1999 a tři roky pak zastával funkci rektora pražského kos-
tela sv. Ignáce na Karlově náměstí. Od 1. dubna 2003 působí jako farář římskokatolické 
farnosti při bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a jako 
superior tamní jezuitské komunity.  n Pavel Skála

U příležitosti 70. narozenin olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera jubilanta 
navštívila v Olomouci 21. listopadu delegace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
které vedl PhDr. Josef Juráň, člen výboru Matice svatohostýnské. Zástupci hasičů mu po-
děkovali za spolupráci a pomoc. Připomněli jeho slova, která vždy pronáší při tradičních 
hasičských poutích na Svatém Hostýně. Jubilantovi předali medaile Zlínského a Moravsko-
slezského kraje a také dřevěný kříž se srdcem uprostřed, který vyrobil sochař Jan Vitásek.

Při setkání bylo vzpomenuto také na dlouholetého starostu Sdružení hasičů Čech,  
Moravy a Slezska Ing. Karla Richtera, který náhle zemřel 18. srpna 2018 ve věku 67 let. 
Byl přirozenou osobností, pracovitým – jak sám říkával – obyčejným hasičem. Navštěvoval 
hasiče i v těch nejmenších vesnicích. Rád vzpomínal na Svatý Hostýn, kde se pravidelně 
účastnil hasičských poutí. V době, kdy mělo být vybráno jiné místo pro tuto mezinárodní 
pouť, si připomínáme jeho moudrá slova: „Za mého vedení se budou hasičské pouti konat 
na Svatém Hostýně.“  n Josef Juráň

NOVÝ PROVINCIÁL ČESKÝCH JEZUITŮ

HASIČI BLAHOPŘÁLI OLOMOUCKÉMU ARCIBISKUPOVI
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ, SEMINÁŘE A RELAXAČNÍ POBYTY 2019

8. 2. – 10. 2. 
Víkendová duchovní obnova, vede Ing. Mgr. Vác-
lav Čáp
Téma: Blízkost Boha v Písni písní

19. 2. – 23. 2. 
Ignaciánské exercicie vede P. František Lízna, SJ
Téma: Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího 
milosrdenství

17. 3. – 22. 3. 
Duchovní cvičení pro kněze, vede P. Josef Čunek, SJ 

30. 4. – 4. 5. 
Ignaciánské exercicie vede P. František Lízna, SJ
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista

17. 5. – 19. 5. 
Víkendová duchovní obnova pro seniory

2. 6. – 7. 6. 
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem (kněz kato-
lické církve východního obřadu)
Téma: Vnitřní uzdravení

9. 6. – 14. 6. 
Relaxační pobyt pro seniory: společné setkání, 
výlety

30. 7. – 3. 8. 
Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Josef  
Čunek, SJ

14. 8. – 17. 8. 
Duchovní obnova, vede biskup Mons. Pavel Posád

19. 8. – 24. 8. 
Duchovní obnova pro mladé 15 – 40 let s P. Jiřím 
Pleskačem (kněz katolické církve východního 
obřadu)

1. 9. – 6. 9. 
Relaxační pobyt pro seniory: společné setkání, 
výlety

22. 9. – 24. 9. 
Duchovní pobyt –  Senioři na Hostýně 

25. 10. – 27. 10. 
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem (kněz kato-
lické církve východního obřadu)
Téma: O mši svaté

10. 11. – 15. 11. 
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem (kněz kato-
lické církve východního obřadu)
Téma: Vnitřní uzdravení

19. 11. – 23. 11. 
Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ
Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným 
a trpícím

29. 11. – 1. 12.
Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svato-
hostýnské, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký (I. skupina)

6. 12. – 8. 12.  
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, 
vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
(II. skupina)

10. 12. – 14. 12. 
Ignaciánské exercicie, vede P. František Lízna, SJ
Téma: Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvých-
vstalým, kontemplace o lásce

Organizační informace
Matice svatohostýnská je pořadatelem veřejně pří-
stupných duchovních cvičení, do kterých se může 
přihlásit každý věřící člověk, který je ochoten se 
podřídit zavedené tradici těchto cvičení. 
Na Svatém Hostýně probíhají i další duchovní 
cvičení pro uzavřená společenství, 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.

Přihlášky a bližší informace
Osobně na recepci v poutním domě č. 3, Matice 
svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Chval-
čov, tel. 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz
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Číslo účtu MSH, na které můžete poukazovat své dary: 13430691/0100
Určeno pro vnitřní potřebu
MK ČR E 15211

ZEMŘELÍ ČLENOVÉ MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

ZEMŘEL P. VOJTĚCH CIKRYT

Ve věku 94 let zemřel 30. října 2018 P. PhDr. Vojtěch Cikryt, dlouholetý duchovní 
správce v Prostějově (1963–1990) a druhý nejstarší kněz olomoucké arcidiecéze. Naši 
vzpomínku si zaslouží proto, že v nelehké době komunistické diktatury, kdy byly v dubnu 
1950 likvidovány řeholní domy, byla také na Svatém Hostýně zrušena duchovní správa 
Tovaryšstva Ježíšova a na čtyřicet let byla nahrazena vedením diecézními kněžími. A právě 
jedním z nich byl i P. Vojtěch Cikryt, který na Hostýně působil jako duchovní správce od 
1. května 1959 do 30. června 1960.

Rozloučení se zesnulým knězem se uskutečnilo 10. listopadu 2018 v prostějovském 
kostele Povýšení svatého Kříže a poté bylo jeho tělo uloženo do hrobky na městském 
hřbitově. Pohřební obřady vykonal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. n Josef Pala

František Mikulec, Vlčnov, 79 let
Miloslava Gjondlová, Slopné, 49 let
Marie Králíčková, Vlčnov, 94 let
Květoslava Čadová, Březová, 85 let
Jiřina Hasalová, Starý Jičín, 87 let
Terezie Foltýnová, Nezamyslice, 98 let
Anna Dobešová, Jarošov, 79 let
Helena Šivelová, Kvasice, 54 let
Marie Bařinová, Dědice, 75 let
Ludmila Staňová, Šardice, 91 let
Veronika Urbancová, Březová, 86 let
Marie Adamcová, Strážnice, 93 let
Anna Staroštíková, Nezamyslice, 94 let
Anna Macháčková, Sedlnice, 91 let
Marie Poláchová, Lužná, 86 let

Miroslav Štětka, Dolní Bojanovice, 75 let
Alžběta Konrádová, Chropyně, 97 let
Alois Ernest, Zlín, 91 let
Veronika Kurková, Lysůvky, 88 let
Marie Svobodová, Vnorovy, 89 let
Marie Čechová, Vnorovy, 83 let
Jarmila Kuchařová, Lubina, 84 let
Františka Borková, Troubky, 73 let
Ludmila Blahová, Jarošov, 94 let
Jan Ševčík, Březová, 85 let
Rostislav Daněk, Lhotka, 45 let
Marie Veverková, Dolní Bojanovice, 77 let
Antonín Ciprys, Lanžhot, 86 let
Jan Lekavý, Dolní Bojanovice, 82 let
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