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PŘEHLED POUTNÍCH SLAVNOSTÍ V ROCE 2019

 PÁ – SO 16. – 17. 3. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
 NE 17. 3. Svatojosefská pouť mužů
 PÁ – SO 5. – 6. 4. Pěší pouť farnosti Louka – Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
 SO 27. 4. Dvacátá šestá celostátní pouť hasičů
 NE 28. 4. Pouť moravských Matic
 ST 1. 5. Čtrnáctá prvomájová pouť rodin
 NE 5. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské
   Pouť Klubu křesťanských žen
   Dvanáctá pouť bohoslovců za povolání
 ST 8. 5. Druhá pouť Marys’Meals (proti hladu ve světě)
 NE 12. 5. Sedmnáctá pouť podnikatelů
 SO 18. 5. Sarkanderovská pouť
 NE 19. 5. Sedmnáctá pouť včelařů
 SO 1. 6. Pouť dobrodinců díla Dona Boska v Havířově
 SO 8. 6. Devátá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
 NE 9. 6. Druhá pouť krojovaných
 PO 10. 6. Devatenáctá pouť píšících křesťanů
 SO 15. 6. Šestá pouť přátel autoveteránů
   Pátá pouť schól
 SO 22. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
 SO 22. 6. Desátá pouť zrakově postižených
   Pouť obce Jankovice
 ÚT 25. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
 PÁ 28. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
 SO 29. 6. Pouť dětí na začátku prázdnin
 NE – PO 30. 6.–1. 7. Pěší pouť Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn
 ÚT – ČT 2. – 4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Štípa – Velehrad
 SO 13. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
 NE 4. 8. Sedmá pouť dechových hudeb
 SO 10. 8. Druhá pouť kuchařů a cukrářů
 ČT 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost
 SO 17. 8. Jedenáctá pouť pedagogů
 NE 18. 8. Hlavní pouť
 NE 25. 8. Tradiční orelská pouť
 SO 31. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
 NE 1. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
 SO 7. 9. Dvacátá sedmá muklovská pouť
 SO 14. 9. Dvacátá devátá františkánská pouť
 NE 22. 9. Pouť Charit
 SO – PO 28. – 30. 9. Pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn
 NE 6. 10. Růžencová pouť
 SO 12. 10. První den dušičkové pouti
 NE 13. 10. Druhý den dušičkové pouti
 SO 19. 10. Dvacátá první svatohubertská myslivecká pouť
 ÚT 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku
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ZMĚNA VE VEDENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY NA SVATÉM HOSTÝNĚ

KOLIK KNĚŽÍ PŮSOBÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Rektor baziliky na Svatém Hostýně P. Josef Čunek, SJ, který vedl duchovní správu na 
Svatém Hostýně pět měsíců, byl jmenován k 1. 2. 2019 administrátorem římskokatolické 
farnosti na Velehradě.

Svatohostýnskou duchovní správu od 1. 2. 2019 opět 
vede P. Ing. Jiří Šolc, SJ.

K 1. 2. 2019 na Svatý Hostýn nastoupil ještě nový kaplan 
P. Mgr. Ing. Jiří Obruča, SJ.

Pochází z Litomyšle, kde se narodil 1. dubna 1964.  
Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil 14. srpna 1993. Kněžské 
svěcení přijal 10. listopadu 2001 v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Brně z rukou pomocného biskupa brněnského Petra 
Esterky, který byl pověřen péčí o české katolíky v zahraničí 
a trvale žije v USA.

Otec Jiří vystudoval teologii na univerzitách v Innsbrucku 
a Londýně. Po vysvěcení působil dva roky jako kaplan pro 
vysokoškolskou mládež v Akademické farnosti u Panny Ma-
rie Sněžné v Olomouci, další rok byl kaplanem v jezuitském 
kostele sv. Ignáce v Praze.

V roce 2004 odešel na studia filozofie do Mnichova, kde 
zároveň působil v tamní farnosti sv. Karla Boromejského.  
Dalších pět let (2010–2015) působil ve vysokoškolské pastoraci 
na univerzitě ve švýcarském Lucernu, kde také učil křesťanskou 
spiritualitu. Následoval roční pobyt v jezuitském terciátu (třetí 

probace) v Dublinu a sociálně pastorační stáž při OSN v Ženevě (Caritas Internationalis). 
Před příchodem na naše poutní místo působil bezmála tři roky na univerzitě v Basileji, 
kde také vedl katolický studentský dům s vysokoškolskou kolejí, kterou se mu podařiloza 
120 milionů korun sanovat.  n Josef Pala

(Stav k 1. 3. 2019)
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. Mgr. Ing. Jiří Obruča, SJ (1964), kaplan
P. Ing. Václav Ježík, SJ (1948), výpomocný duchovní
P. Stanislav Peroutka, SJ (1933), výpomocný duchovní

P. Jiří Obruča, SJ
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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU MSH

SVATÝ HOSTÝN PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ROCE 2019

Valná hromada Matice svatohostýnské se koná na Svatém Hostýně v neděli 5. květ-
na 2019. Slavnou mši svatou slouží v bazilice v 9.15 hod. olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner.

Prezentace členů Matice svatohostýnské od 8 hod., zahájení valné hromady v 10.30 
hod. v Jurkovičově sále. Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná (dle článku VIII., 
odst. 3 Stanov Matice svatohostýnské, z. s.), zveme vás tímto zároveň na náhradní valnou 
hromadu konanou v neděli 5. května 2019 v 11 hod. tamtéž.

Program:
• Přivítání, zahájení a vedení jednání
• Modlitba a slovo otce arcibiskupa
• Zpráva o činnosti Matice svatohostýnské a návrh činnosti v roce 2019
• Zpráva o hospodaření Matice svatohostýnské
• Zpráva kontrolní a revizní komise
• Sdělení členů výboru
• Diskuze
• Vyznamenání členů, důvěrníků, osobností
• Usnesení valné hromady Matice svatohostýnské
• Závěrečné požehnání otce arcibiskupa a svatohostýnská píseň

Odpolední program:
 13.00 svátostné požehnání v bazilice
 13.30 duchovní koncert: Podhostýnská mše Ladislava Moravetze (Pěvecký sbor ECHO 

Zlín)
 15.15 mše svatá

Pozvánka pro rodiny s dětmi a pro mládež na Svatý Hostýn
Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská společně podporuje 

duchovní aktivity pro rodiny s dětmi a mládež.
Zveme na:
• 5. svatohostýnskou pouť schol a scholiček (sobota 15. června)
• dětskou pouť u Panny Marie na začátku prázdnin (sobota 29. června)
• 11. pouť pedagogů (sobota 17. srpna)
• arcidiecézní pouť rodin a dětskou pouť na konci prázdnin (sobota 31. srpna)
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MSH OPĚT VLASTNÍKEM HISTORICKÝCH NEMOVITOSTÍ

Členové výboru Matice svatohostýnské se často při svých jednáních dotýkají složitých 
majetkoprávních vztahů a vazeb na Svatém Hostýně. Zdaleka přitom nejde jen o poutní 
stánky.

Většina pozemků na vrcholu kopce byla Maticí zakoupena od barona Loudona hned 
po jejím založení v roce 1895, a to z prvních matičních financí a darů věřících. Chybějící 
peníze musely být kryty nezbytnou půjčkou. Spolek totiž od počátku nechtěl stavět na 
cizích pozemcích. Po přestavbě a rozšíření prvního hostince tak byly na náklady Matice 
opraveny krámky a přístupová cesta a tehdy ještě holý vrch zalesněn.

V proměnách času 20. století byly zakoupené nemovitosti Matici odňaty, po roce 1990 
většinou navráceny a některé z nich z důvodu lepšího ošetření jejich nezcizitelnosti poté 
darem přešly na Arcibiskupství olomoucké. Tento 
stav byl ovšem z hlediska našeho spolku dlouhodobě 
nevyhovující, protože pozemky měla Matice svatohos-
týnská pouze ve výpůjčce, a to do budoucna kompli-
kuje možné investice, zejména velký projekt dopravní 
obslužnosti. Matice totiž chce a musí do některých 
pozemků i budov dále investovat, současně tím však 
nechce zatěžovat arcibiskupství.

Po doplnění stanov v roce 2018, zejména nově 
formulovaném ustanovení o nezcizitelnosti nemovi-
tostí bez předchozího souhlasu arcibiskupa, a vložení 
tohoto omezení do veřejného rejstříku, odeslal výbor 
podání žádosti Arcibiskupství olomouckému na zpět-
né darování některých nemovitostí.

Konkrétně šlo o pozemky pod stavbami, které Ma-
tice již vlastní, zejména pod poutním domem č. 2 nebo 
objektem sociálního zařízení sloužícího poutníkům.

Po předchozím projednání s otcem arcibiskupem arcibiskupství této prosbě v závě-
ru roku 2018 vyhovělo a Matici svatohostýnské se tak v únoru 2019 tyto pozemky opět 
vrátily do vlastnictví.

Předmětem darovací smlouvy byla i oblíbená rozhledna a pozemek pod ní. V přízemí 
této stavby založené z iniciativy podnikavého P. Cibulky roku 1897 samotným císařem 
Františkem Josefem I. se nachází poutníkům méně známá kaple Svatého kříže. V loňském 
roce Matice zařídila obnovu ručně kovaných vstupních dveří (na snímku), které jsou dílem 
uměleckého kováře Skřehoty z Bystřice pod Hostýnem. Po zhruba 120 letech se zaskvěly 
v původní kráse i s obnovenou originální barevností. V brzké době by se mělo pokračovat 
opravou východního vstupu, povrchu přístupové cesty a instalací nového zábradlí.

n P. Vladimír Kelnar

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

Mnozí z vás, kteří v minulém roce přijeli 
na Svatý Hostýn po myslivecké pouti, si 
mohli všimnout, že je zavřená kaple Panny 
Marie plačící a kaple sv. Jana Sarkandera. 
V obou se provádějí opravy a my doufáme, 
že alespoň kaple Panny Marie plačící bude 
během května opět otevřena.

Můžeme se zamyslet nad tím, proč 
Panna Maria v La Salettě při svém zjevení 
19. září 1846 před dětmi Maximem (11 let) 
a Melanií (15 let) pláče. Když se zjevila těmto 
chudým dětem, vybízí je, aby všechny lidi 
povzbudily k opravdovému a pravidelné-
mu prožívání dne Páně, tedy aby se zbožně 
účastnili nedělní mše svaté a vyvarovali se 
ten den zbytečných prací – aby si udělali 
čas na setkání s Bohem, na své nitro a na 
své rodiny. Panna Maria rovněž povzbuzu-
je, aby se všichni věřící snažili o modlitbu 
ráno a večer – třebas krátkou, ale upřímnou 

DUCHOVNÍ SLOVO

a pravidelnou. Neposkvrněné Srdce Panny 
Marie velmi bolí, když my lidé tak málo 
chápeme velikost Boží lásky a svými hříchy 
se vzdalujeme Bohu, a tím i pozemskému 
a věčnému štěstí.

Jak málo chápeme lásku Panny Marie 
vůči nám! Vždyť ona nás přijala za své děti, 
a to pod křížem. Ježíš slovy: „Hle syn tvůj, 
hle matka tvá“ – svěřuje z kříže své matce 
nejen apoštola Jana, ale v Janovi svěřuje do 
její mateřské péče všechny lidi, zvláště ty, 
kdo uvěří a skrze svátost křtu se stanou Bo-
žími dětmi, Božími přáteli. A Janovi, a s ním 
i nám všem Ježíš říká, abychom Pannu Marii 
přijali za svou nebeskou Matku a s důvěrou 
se k ní obraceli ve všech duchovních těžkos-
tech a zápasech, protože ona nás s radostí 
přijme pod svůj ochranný plášť. S důvěrou 
se k ní tedy obracejme a ona nám bude uka-
zovat správnou cestu životem tím, že se za 
nás bude přimlouvat, abychom se správně 
rozhodovali a snažili se následovat Ježíše, 

protože on nám dal pří-
klad nejlepšího možného 
naplnění a zhodnocení 
lidského života v tomto 
čase i v rozměru věčnosti.

Panna Maria si v La 
Salettě dětem stěžuje, že 
jen s velkými obtížemi 
a s velkým a dlouhotrva-
jícím utrpením zadržuje 
rámě svého Syna, aby 
spravedlivě nepotrestal 
lidstvo hřešící znesvě-
cováním nedělí, klením, 
neukázněností v životě 
i jídle a posměchem tomu, 

Mariánské poutní místo La Saletta ve francouzských Alpách
Snímek Josef Pala
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PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA NA SVATÉM HOSTÝNĚ V ROCE 2019

co pro nás vykonala Boží láska. Nejsme na 
tom nyní ještě hůře než tehdy? Neprovoku-
jeme svou nevírou, vzájemnou neláskou, 
pýchou, sobectvím a konzumním způsobem 
života Boží spravedlnost k tomu, aby nám 
přestala žehnat a ponechala nás jen na na-
šich vlastních silách? Tehdy Panna Maria 
varovala před zkažením úrody a následným 
hladem, jestliže se lidé neobrátí. To může 
nastat i v současné době a stačí k tomu 
např. sucho nebo jiná živelná pohroma. Ale 
největším nebezpečím pro člověka je člověk 
sám, neboť ve své pýše a ve svém sobectví 
může zničit celé lidské pokolení i celou pří-
rodu – ať již nezodpovědným rabováním 
přírodních zdrojů, ale i znovu hrozícím 
atomovým sebezničením.

Obraťme svá srdce k Bohu a otevř-
me se darům Boží milosti, aby nám Bůh 
mohl žehnat, protože uvidí, že jeho dary 
nám nebudou ke škodě, ale povedou nás 
k vděčnosti Bohu a ke vzájemné lásce. 
V La Salettě se nachází kříž, který má na 
jednom rameni hřeb a na druhém kleště.  
Je to krásný symbol. – K jakému společenství 

V letošním roce od května do září bude opět na Svatém Hostýně průvodcovská služba, 
která se zapsala do paměti návštěvníků našeho poutního místa pod názvem „Otevřené 
brány“. Tento projekt v roce 2019 vstoupí do desátého jubilejního roku. Tato služba je 
poskytována zdarma. Poutníkům a turistům je přednesen výklad o historii poutního mís-
ta. Průvodcovskou službu, o kterou je stále velký zájem, si můžete také objednat, a to na 
recepci Matice svatohostýnské. Financování projektu doposud podporoval Zlínský kraj, 
Město Bystřice pod Hostýnem a Obec Chvalčov. V současné době Matice svatohostýnská 
vyjednává podporu financování na tříleté období se stejnými partnery jako dosud. Věříme, 
že návštěvníci budou i nadále tuto poměrně velmi zajímavou službu využívat.

n Dagmar Fojtů

lidí se připojím já? Budu mezi těmi, kteří 
svými hříchy, nevírou, vzdorem, neláskou 
a sobectvím vrážejí další hřeby do Ježíšova 
svatého těla i do jeho Nejsvětějšího Srdce, 
nebo se přidám k těm, kteří vytahují hřeby 
a chtějí Pánu Ježíši, Panně Marii i bližním 
dělat radost tím, že uvěří v Boží lásku a budu 
se snažit žít ve věrnosti Bohu a ve vzájemné 
lásce, ohleduplnosti, pravdivosti, pomoci 
a službě vůči bližním?

Postní doba je výzvou, abych se zno-
vu rozhodl a otevřel své nitro Boží lásce, 
která pro mne a mou spásu šla až na kříž.  
Využijme tuto dobu, očistěme svá srdce  
ve svátosti smíření a znovu nasměrujme 
svůj život ke Kristu. Můžeme ho dokon-
ce skrýt v ráně Ježíšova Srdce. Tím jistě 
uděláme i velikou radost Panně Marii a též 
otevřeme pravé velikonoční radosti nejen 
svá nitra, ale i naše rodiny, komunity a far-
ní společenství, abychom s pravou radostí 
mohli zazpívat Pánu slavné Aleluja.

To vám všem ze srdce přeje a vyprošuje

n P. Jiří Šolc, SJ, s komunitou
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JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK

Doufejme, že toto lidové rčení nebude u nás na 
Svatém Hostýně platit, neboť začátek nového roku 
nebyl pro nás zrovna lehký.

Po silvestrovské oblevě napadl na Hostýně 
v prvním týdnu sníh a začalo mrznout. Násled-
ně na to v úterý 8. ledna 2019 přestala téci voda.  
Po prohlídce vodovodu jsme zjistili poruchu ve dvou 
místech u venkovního podia. Poškozené vodovodní 
potrubí bylo opraveno a 23. ledna byl vodovod opět 
v provozu. Poměrně dlouhý termín opravy byl způ-
soben mrazivým lednovým počasím.

Podobná porucha, ale v jiném místě, se řešila 
také při loňské zimě a lze předpokládat, že se na 
stávajícím potrubí tyto poruchy budou opakovat. 
Vzhledem k tomu, že vodovodní řád je proveden 
z litinového potrubí v poměrně složitých geologic-
kých podmínkách, pro projednání v únorovém výboru Matice svatohostýnské byla odsou-
hlasena výstavba nového zásobovacího řádu v plastovém potrubí, které snese podstatně 
větší geologickou zátěž.

S touto poruchou může souviset i porucha druhá. Při opravě vodovodního potrubí 
jsme zjistili, že přímo na potrubí jsou položeny kabely elektrického vedení mezi pout-
ními domy, vodojemy a rozhlednou. Ve středu 30. ledna 2019 nastal výpadek elektrické 

energie v objektu rozhledny. Bylo zajištěno náhradní 
propojení mezi rozhlednou a vodojemem a dodávka 
proudu byla obnovena 2. února.

Aby tomu nebylo málo, tak jak praví přísloví – 
do třetice všeho dobrého nebo zlého – došlo při 
větrném počasí v noci z pátku 1. na sobotu 2. února 
k poškození vedení vysokého napětí mezi Slavkovem 
pod Hostýnem a Hostýnem a k přerušení dodávky 
elektrické energie. Na víkend jsme měli obsazené 
prakticky všechny pokoje a s napětím se očekávalo, 
kdy bude porucha opravena, abychom nemuseli rušit 
pobyty. V týž den kolem poledne nám byla příslušnými 
pracovníky firmy E ‑ON přistavena elektrocentrála 
a náhradní dodávka elektrické energie pro celý Svatý 
Hostýn byla zajištěna. n Dagmar Fojtů

vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnskéSnímky Dagmar Fojtů
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Snímek: www.cirkev.cz

PODĚKOVÁNÍ VÝBORU MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

Za zvládnutí krizových situací na Svatém Hostýně, kdy byla přerušena dodávka pitné 
vody pro poutní domy, a dodávky elektrické energie pro celý areál našeho poutního místa 
vyslovujeme velké poděkování zaměstnancům hospodářské správy, ale především její 
vedoucí paní Dagmar Fojtů za velké úsilí při zvládání několikadenních krizových situací, 
a to i na úkor osobního volna. Porozumění pro vzniklou situaci určitě měli i jejich rodinní 
příslušníci. Při hledání těch, kteří se mohli podílet na eliminaci dalších dopadů, bylo vy-
užito i osobních kontaktů mezi většinou staršími řemeslníky, kteří věděli, že na Svatém 
Hostýně jsou a nebo budou ubytovaní poutníci a turisté, a proto vše musí fungovat. Výbor 
bude hledat možnosti, jak do budoucna zajistit stabilní dodávky těchto médií.

Za výbor Matice svatohostýnské  n Ivo Buráň a Mořic Jurečka

PODĚKOVÁNÍ VÝBORU MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

MSH NA VELETRZÍCH CESTOVNÍHO RUCHU

Na brněnském výstavišti se každoročně koná veletrh zabývající se turistickým ruchem, 
na kterém je již po několik let zastoupena i církevní turistika. Rovněž letošní Mezinárod-
ní veletrh turistických možností v regionech Regiontour 2019 konaný ve dnech 17. až  
20. ledna byl tradičním místem setkání lidí, kteří se profesně věnují cestovnímu ruchu 
a domácí turistice – ať už na úrovni státu, krajů, měst a obcí či jednotlivých poskytova-
telů služeb, mezi nimiž nemohou chybět ani církevní subjekty. Vždyť církevní památky 
nezastupitelným způsobem všude zvyšují celkový zájem o cestovní ruch a přispívají k jeho 
růstu. Snahou přítomných zástupců Matice svatohostýnské bylo přiblížit naše poutní místo 
zvláště těm, kteří ho dosud neznali, a vyvolat zájem o jeho návštěvu. Úspěch sklízely jak 
Listy svatohostýnské, které si návštěvníci s sebou mohli zdarma odnést, tak i oblíbený 
poutní kalendář. Přítomní se mohli seznámit i s bohatou nabídkou duchovních akcí, které 
na Svatém Hostýně každoročně probíhají.

Pod hlavičkou České biskupské konference byla Matice svatohostýnská přítomna i na 
dalším mezinárodním veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD, který se konal ve 

dnech 21. až 24. února v areálu holešo-
vického Výstaviště v Praze. Na rozdíl od 
Brna se ukázalo, že v Praze je naše poutní 
místo méně známé. Do budoucna se proto 
musíme více zaměřit na jeho propagaci 
vhodnými tiskovinami. Návštěvníci na-
opak oceňovali nový leták s podrobnými 
informacemi o letošních poutích i o mož-
nostech ubytování.

n P. Vladimír Kelnar
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LOGO MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ ODĚNO DO NOVÉHO HÁVU

Většina organizací má své logo, tedy grafické ztvárnění názvu instituce, které může 
být obohacené o grafickou značku. S logem Matice svatohostýnské jste se již přibližně 
deset let mohli setkávat v některých našich dokumentech či propagačních materiálech. 
Případně na služebním vozidle. Časem ale vyvstala potřeba rozšířit jeho užití v šíři, s níž 
se dosud nepočítalo:

• dopisy, oznámení, obálky, vizitky, pečeť, razítko
• tiskoviny (letáky, knihy, kalendáře), pohlednice, turistické známky, magnetky
• web, elektronická korespondence
• informační tabule, směrovky, mapy, orientační systém
• označení různých předmětů, vozidel, turistických a poutních upomínek

Bezprostředním podnětem pak byla skutečnost, že na tiskových materiálech vydá-
vaných Maticí svatohostýnskou docházelo k nejednotnému a často výrazně odlišnému 
grafickému vyznění. To bylo předmětem oprávněné kritiky. Bylo proto nutné rozšířit po-
dobu kruhového loga i do podélné varianty a k tomuto logotypu dotvořit grafický manuál. 
V praxi se projevilo, že je vhodné se vyhnout světlým a tmavším odstínům, které mohou 
být v černobílé verzi poněkud problematické. Také bylo třeba reagovat na postupující po-
žadavky doby. Po konzultaci s odborníky a grafickými studii se přistoupilo k přepracování 
loga tak, aby odpovídalo dnešním požadavkům i významu poutního místa

Logo dle zadání mělo vycházet ze stávajícího a zachovat určitou kontinuitu. V kruho-
vém tvaru s nápisem se jevilo vhodné nadále pokračovat. Několik oslovených grafických 
studií se shodně vyjádřilo, že stávající logo požadovaný rozvoj neumožňuje, a navrhli proto 
vytvoření nového logotypu. V první fázi byl tvůrcům ponechán prostor pro vlastní návrh. 
Výsledky byly různorodé, k žádanému cíli ovšem nevedly. Matice svatohostýnská si proto 
vybrala dvě nejúspěšnější studia a vznesla požadavek, aby se při tvorbě loga více pracovalo 
se siluetou poutní baziliky jako hlavní dominantou místa. Ta ostatně byla již ve starším lo-
gotypu a bylo by nesmyslné ji opouštět. Současně bylo žádoucí mít na zřeteli i její duchovní 
střed, a tím je unikátní zobrazení milostné sochy Panny Marie s Ježíškem. Obojí se tvůrci 
měli pokusit sladit do jednotného vizuálního celku. V praxi bylo třeba zajistit, aby bylo 
logo čitelné a rozpoznatelné i ve velmi malých velikostech. Tedy zjednodušit symboliku. 
Značka by měla mít výrazný kontrast vůči pozadí, na kterém se bude nejčastěji vyskytovat. 
V neposlední řadě by měla být snadno zapamatovatelná. K tomu může podstatně přispět 
nejen její výraznost, ale i jednoduchost. Z těchto úvah nakonec vítězně vzešel návrh studia 
Kleinwächter holding, s. r. o., který byl rovněž spojen s příznivou cenou.

Dominantním prvkem kulaté pečetní verze je mohutná kopule spojující výrazné ná-
rožní věže hlavního průčelí. V náznaku zůstává několik stupňů schodiště z roku 1911, 
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které ústí u chrámových dveří. Pro Svatý Hostýn je toto schodiště velmi charakteristické. 
Obvodový kruh s nápisem je doplněn dvěma zlatými hvězdami. V podélné verzi určené 
především pro úřední korespondenci je silueta baziliky obklopena věncem dvanácti zlatých 
hvězd. Tato hvězdná aureola symbolizuje jistou dokonalost a současně odkazuje k nebes-
kému znamení „ženy oděné sluncem s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy“ (Zj 12,1).  
V invokacích je Panna Maria někdy označována za Hvězdu mořskou (Stella maris). Je tou 
nejjasnější a nejskvělejší hvězdou zářící ctnostmi a svítící příkladem. V této souvislosti 
snad i dodejme, že podobné úvahy před více jak půlstoletím vedly duchovní architekty 
sjednocené Evropy k dnešnímu symbolu EU – modré vlajce s dvanácti zlatými hvězdami, 
která poprvé slavnostně zavlála 13. 12. 1955.

Základní barvy našeho nového logotypu jsou dvě: zlatá a modrá. Zlatá barva užitá 
v kombinaci s modrými obrysy chrámového průčelí ukazuje na velikost a dějinný význam 
tohoto mariánského poutního místa. Modrá vstoupila do křesťanské ikonografie jako barva 
Mariina pláště. Symbolizuje nebeské milosti, které nám Panna Maria zprostředkovává. 
Současně je tradiční barvou oblohy (nebe). Maria je totiž obrazem člověka nebeského 
(1 Kor 15,49). Zlatá barva představuje nejvyšší čistotu, ušlechtilost a dokonalost.

Snažili jsme se, aby logo bylo samo o sobě dostatečně čitelné a nepotřebovalo složitý 
výklad, jako tomu někdy bývá. Věříme, že příznivci starého loga novou značku odpovídající 
současným grafickým požadavkům časem přijmou za svou a budou si s ní Svatý Hostýn 
podvědomě spojovat.  n P. Vladimír Kelnar

 Podélná varianta s nápisem

 Kruhová varianta s grafickým symbolem
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SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLADÉ V ROCE 2019

SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLADÉ v roce 2019: Téma

„Za našich mladých let, býval svět jako květ…“ 

ANEB:

 „JAK SE ŽILO V MINULOSTI – DĚTSTVÍ NAŠICH BABIČEK A DĚDEČKŮ. “

„Rodina je nejvíc ze všeho“, tak nějak zněl nápis, který mě zaujal. Myslím, že trefil „do černého“.

Rodina je bohatství, které nelze koupit.

Milé děti, 

tak tomu odjakživa bylo, že svou rodinu si lidé uchovávají v paměti i v srdci po celý život. I když se

dnešní svět a život hodně změnil, toto trvá: pro každého z nás je rodinný život velmi důležitý. 

Jistě Vám rodiče i prarodiče o svém dětství a rodinách v dávných časech vyprávěli. Také Vám možná

ukázali staré fotografie. Pokud ne, můžete je o to poprosit.

I dříve se chodilo na poutě, na Svatý Hostýn i na jiná poutní místa, ale bývaly to poutě trošku jiné než

v současné době. Většinou se chodilo pěšky v procesích. Nebo když se chodilo v minulosti do kostela,

také to bývalo malinko odlišné. Zkuste to zjistit, jaké byly ty odlišnosti. Poptejte se, vypátrejte, jaké to

měly doma Vaše maminky, (pra)babičky, Vaši tatínci a (pra)dědečkové, když byli ještě malí. 

Na denním pořádku bývaly rozmanité domácí i  polní práce, práce v dílně, ve chlévě. Tam, kde to

zvládly, děti pomáhaly. I škola bývala jiná. A také si kluci a děvčata hráli úplně jiné hry a zábavy. Třeba

když pásli krávu či kozu…   

Všechno, co se z minulosti rodiny dozvíte, můžete porovnat se současností. A o té staré době nám co

nejdříve  NAPIŠTE  A  NAMALUJTE.  Těšíme  se  na  popisy  a  poutavá  vyprávění,  k  nim  namalujte

obrázek. Můžete také poslat fotografie (kopie fotografií): DŘÍVE A NYNÍ, a tyto fotografie podrobně

popište. 

Vše, co vytvoříte, nezapomeňte podepsat. Napište svůj email a telefon. Obálku označte SOUTĚŽ DĚTÍ

2019. 

Adresa: Matice svatohostýnská, Poutní dům č. 3, SVATÝ HOSTÝN 115, 768 61 Chvalčov. 

Slohové práce (vyprávění) můžete zaslat také emailem: matice@hostyn.cz

Téma: „JAK SE ŽILO V MINULOSTI – DĚTSTVÍ NAŠICH BABIČEK A DĚDEČKŮ. “ 

Vaše práce očekáváme od 1. března do 30. června 2019. Nejpěknější vyprávění, obrázky či fotografie

s pečlivým popisem, co zobrazují, budou odměněny věcnými cenami. První místo - vítězové v každé

kategorii - obdrží víkendový pobyt v poutním domě na Svatém Hostýně pro celou rodinu.

Těšíme se na Vaše soutěžní práce. 
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POUŤ PEDAGOGŮ 17. SRPNA 2019

POSELSTVÍ Z HOR

Srdečně zveme na tradiční srpnovou pouť nejen pedagogy, ale i vás, kdo se snažíte 
o zušlechťování mladé generace. Vždyť malým či větším dílem my všichni, kdo pro své 
(nebo i cizí) děti, vnoučata, mladé žijeme, máme vliv na to, jaká bude budoucnost blízké 
rodiny i celé společnosti.

Proto o pouti svěřujeme školní vzdělávání, ale hlavně výchovu mladé generace Matce 
Boží a po mši svaté při setkání v Jurkovičově sále sdílíme své zkušenosti z tohoto velkého 
úkolu.

Letos se nám podařilo získat pro přednášku opět velmi zajímavou osobnost. Její neoká-
zalé a působivé vyprávění zaznělo nedávno i v TV Noe. Je to skromná, moudrá a na životní 
zkušenosti velmi bohatá dáma, paní Kamila Bendová. Profesí matematička, manželka již 
zesnulého disidenta Václava Bendy, matka sedmi dětí, babička a prababička.

Po vědcích, profesorech, duchovních otcích představí svůj pohled na záležitosti 
„všedních dnů“ i výchovy žena. Jak ona vidí současnou mladou generaci, co potřebuje? 
Co shledává v životě jako důležité, jak to ve své rodině naplňuje? I vy můžete k připravo-
vané přednášce vznést své dotazy nebo náměty, rádi je paní Bendové předáme: e ‑mail: 
matice1@hostyn.cz  n Lubomír Vývoda

Přeshraniční projekt Svatý Hostýn – Turzovka 
s názvem Poselství z hor

V roce 2017 jsme připravovali a v roce 2018 byl schválen projekt přeshraniční spo-
lupráce pod názvem „Poselství z hor“. Do tohoto projektu byla zapojena poutní místa 
Svatý Hostýn a Turzovka. Cílem projektu je seznámit veřejnost s aktivitami a posláním 
spolku Matice svatohostýnské. Jako nejvhodnější forma pro propagaci činnosti Matice 
svatohostýnské byla navržena výroba asi dvacetiminutového filmového dokumentu.  
Dalšími aktivitami projektu jsou výroba tiskovin, zakoupení projektového zařízení, zvu-
kové a počítačové techniky a společná setkání poutníků na Svatém Hostýně a na Turzovce. 
Filmový dokument by měl sloužit Matici svatohostýnské k její propagaci ve farnostech 
a v křesťanských médiích a ke zvyšování zájmu veřejnosti o členství a práci v Matici.  
Měl by být příkladem dobré praxe spolku Matice svatohostýnské s využitím na jiných 
poutních místech česko ‑slovenského příhraničí.

Celkový rozpočet 20 680 €, dotace 17 578 € (85 %), vlastní zdroje 3 102 € (15 %), 
realizace projektu rok 2019.  n Josef Tkadlec

člen výboru MSH
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OHLÉDNUTÍ ZA ATMOSFÉROU DUCHOVNÍCH VÁNOČNÍCH AKCÍ

Vánoční koncert VUS Ondráš
V podvečer svátku sv. Jana Evangelisty (27. 12.) se uskutečnil na Svatém Hostýně 

vánoční koncert „Radujme se, veselme se“ Vojenského uměleckého souboru Ondráš 
z Brna. Zvukomalebným akustickým prostorem mariánské baziliky zněly adventní a vá-
noční skladby, staročeské, moravské a slovenské koledy i působivé duchovní slovo. Soubor 
vytvořil neopakovatelnou vánoční atmosféru vánočního oktávu ve zcela zaplněné bazilice 
nejen slovem, zpěvem a hrou, ale i citlivými světelnými efekty. Několik autobusů a četné 
hloučky pěších poutníků se po koncertě postupně ztrácely v noční tmě na cestě ke svým 
domovům stejně tak, jak se před koncertem na poutním místě vynořovaly z večerního šera.

Živý betlém z Horní Lidče
Na schodišti před svatohostýnskou bazilikou se krátce po silvestrovském poledni sešly 

desítky malých a velkých koledníků a účinkujících z malebné obce Horní Lideč. Stovky 
poutníků i turistů pod schodištěm a kolem dokola, jedním slovem stovky lidí dobré vůle, 
sledovaly děj betlémského příběhu vloženého do valašského prostředí. Hornolidečská 
schola a mládež, cimbálová muzika, valašská rodina u tradičního vánočního stolu, sva-
tá rodina s andělem, tři králové, pastýři, koledníci a všichni ostatní vytvořili příjemné 
vánoční společenství obohacené o proměnlivé zimní počasí. Zpočátku sněžilo, pak se 
vyjasnilo a nakonec zasvítilo sluníčko. Nakonec byl všem odměnou nádherný výhled do 
okolí. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci 
této dnes již tradiční akce.

Novoroční koncert s Cimbálovou muzikou Soláň
„Vinšujem vám štěsti a zdravi, svaté Boži požehnáni, ni na ten novo nastavajici rok, 

ale na mnoho let, abystě ve zdravi žili…“ Po slovech lidového přání o slavnosti Panny 
Marie, Matky Boží po poslední dopolední mši svaté a před svátostným požehnáním, 
zazněl interiérem mariánské baziliky novoroční charitativní koncert vánočních koled 
v podání Cimbálové muziky Soláň z Rožnova pod Radhoštěm a jejich sólistů. V Lukášově 
evangeliu čteme na Nový rok: „Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala 
o tom.“ Všichni přítomní tak mohli ve svých srdcích rozvažovat nejen o slovech a písních 
vánočních koled, ale – slovy P. Josefa Čunka na závěr koncertu – rozvažovat o Božích 
darech hudby, zpěvu a hry na hudební nástroje, a tak věnovat zpět tyto dary Ježíškovi, 
narozenému Božímu Slovu a Lásce v betlémských jeslích.

Velké poděkování všem, kteří dobrovolným finančním darem přispěli na charitativní 
akci, Tříkrálovou sbírku 2019, během novoročního koncertu. Zvláště srdečné poděkování 
pak Cimbálové muzice Soláň, která věnovala polovinu svého honoráře na tuto bohulibou 
akci. Díky aktivitě Matice svatohostýnské se vybrala částka 16 400 Kč, která byla odeslána 
Arcidiecézní charitě Olomouc.  n Mořic Jurečka
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NA VELEHRADĚ SE SLAVILO, NA VELEHRADĚ SE VOLILO…

NOVÁ KNIHA O JANU KÖHLEROVI

V neděli 17. února 2019 se konala na posvátném Velehradě zimní pouť a volební 
valná hromada Matice velehradské. Pozvání přijal i předseda Matice svatohostýnské 
MUDr. Mořic Jurečka. Pontifikální mši svatou celebroval otec arcibiskup Mons. Jan 
Graubner. V promluvě hovořil k výročí 1150 let od úmrtí svatého Cyrila. Zdůraznil, že od-
kaz soluňských věrozvěstů bychom měli naplňovat i v současnosti a jako správní křesťané 

napomoci aktivně při evangelizaci současné 
Evropy. Mši svatou v přímém přenosu vysí-
lala televize NOE.

Volební valnou hromadu zahájil v Zim-
ním sále Stojanova gymnázia předseda 
Matice velehradské Mons. Jan Peňáz. Na 
úvod promluvil otec arcibiskup. Členové 
Matice velehradské byli seznámeni se zprá-
vou o činnosti a o hospodaření na minulý 
rok a proběhla volba nového výboru, který 

je šestičlenný, spolu s pětičlennou kontrolní komisi. Volba ukázala, že členská základna 
je s prací stávajícího výboru spokojena. Jeho členové své pozice obhájili i do dalšího vo-
lebního období.

V následující diskuzi se představil nový duchovní správce poutního místa Velehrad 
P. Josef Čunek, SJ. O instalaci křesťanského kříže v Evropském parlamentu, dílu sochaře 
Otmara Olivy z Velehradu, promluvila europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová. S krátkou 
zdravicí vystoupil MUDr. Mořic Jurečka.  n Lubomír Vývoda

Setkání u příležitosti vydání knihy „Jano Köhler“ se uskutečnilo v pondělí 28. led-
na 2019 v arcibiskupském paláci v Olomouci. Novou knihu za přítomnosti zástupců 
podporujících institucí, autorů, rodinných příslušníků umělce, hostů a všech, kdo se na 
přípravě knihy podíleli, požehnal arcibiskup Jan Graubner.

S pozdravem vystoupil hejtman Olomouckého kraje a zástupci měst Olomouc a Prostě-
jov. Hudební doprovod zajistili studenti Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. 
Odborné zhodnocení významu Jano Köhlera přednesl Ivo Barteček, univerzitní profesor 
z Olomouce. Hlavní osobností akce byl PhDr. Karel Kavička, vedoucí projektu. Pro zájemce 
byly připraveny k zakoupení výtisky nové knihy, které pak podepisovali spoluautoři v malé 
autogramiádě po skončení programu. Na akci byla zastoupena i Matice svatohostýnská, 
která poskytla ze svého archivu fotografie zastavení Jurkovičovy křížové cesty na Svatém 
Hosýně s mozaikami Jano Köhlera. Výpravná publikace bude k zakoupení i na Svatém 
Hostýně.  n Ivo Buráň

Snímek František Ingr / Člověk a víra
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DR. JOSEF JURÁŇ OSLAVIL SVÉ OSMDESÁTINY

Připomeňme si při této příležitosti jeho dlouholeté působení v Matici svatohostýnské, 
ale také některá důležitá období jeho života.

Narodil se v Ratiboři 24. února 1939. Jeho otec pocházel z 11 sourozenců. Byl ob-
chodníkem a až do velmi vysokého věku vedl obchod. I jeho syn Josef byl cíleně veden 
k obchodnickému řemeslu. Po absolvování základní školy 
studoval na obchodní škole ve Valašském Meziříčí. Po je-
jím úspěšném ukončení nastoupil do tehdejšího Pramene. 
Bez ohledu na svou inteligenci a školní výsledky začínal 
v podniku od píky. Od příjmu zboží, přes skladníka a mno-
ho dalších pozic se vypracoval až do vedoucích funkcí. 
Již jako ředitel celého podniku začal dálkově studovat 
Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 
Svá studia nejen řádně ukončil, ale v roce 1988 na této 
Alma mater získal ještě doktorát filozofie.

Otcův vliv se projevil nejen Josefovým profesním za-
měřením, ale měl i dosah v oblasti duchovní. Pan Juráň 
starší byl dlouholetým členem Matice svatohostýnské 
a jeho velkým přáním vždy bylo, aby i syn kráčel po této cestě. Již v roce 1992 vstoupil 
tedy Dr. Juráň do Matice svatohostýnské a zapojil se aktivně do nelehkého období jejího 
rozvoje po dlouhých letech nucené odmlky. Již v roce 1993 se stal členem výboru a v ně-
kterých obdobích působil jako její místopředseda.

Nebyl to však jen „ouřada“. Aktivně a velmi tvořivě stál u prvopočátků některých 
„profesních“ poutí. Spolu s bratry Kozubíkovými z Polanky stál u zrodu Muzikantských 
poutí. S panem Zaoralem se podílel na vytvoření tradice Hasičských poutí, které dnes mají 
dokonce mezinárodní přesah. Jeho původní povolání sehrálo svou roli při vzniku Pouti 
podnikatelů. Kromě toho vedl 26 valných hromad MSH, byl ratibořským důvěrníkem, 
ale hlavně se zúčastňoval po dlouhá léta schůzí výborů Matice. Jen ten, kdo se jich někdy 
zúčastnil, ví, jak náročná a vysilující to někdy bývají jednání.

To, jak se dnes Matice svatohostýnská prezentuje, jak úspěšně zvládla počáteční ob-
dobí a jak velkoryse se dnes stará o svatohostýnské poutníky, i to je do velké míry zásluha 
Dr. Josefa Juráně. Dnes je oslavenec omezován svými zdravotními potížemi a své aktivity 
také postupně omezuje. Přesto si však za své odvedené dílo zaslouží naše uznání a ob-
div. Kéž by měla Matice svatohostýnská více takových zanícených, tvůrčích a oddaných 
spolupracovníků!

Kéž Tě, Josefe, Panna Maria provází a chrání jako svého věrného a upřímného ctitele!
Ad multos annos!  n Pavel Malének
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NAŠE MILÁ JUBILANTKA

V neděli 31. března 2019 oslaví své 80. narozeniny paní Mgr. Marie Špalková.  
Narodila se jako nejmladší z pěti dětí manželům Horákovým v malé vesničce Kanovsko 
(dnes součást obce Vlkoš), nedaleko Přerova. Přestože vyrůstala v prostředí věřící, ze-
mědělské rodiny, studium ji zavedlo nejprve na gymná-
zium do Přerova, a potom na Vyšší pedagogickou školu 
v Opavě. S aprobací matematika  a fyzika pro 2. stupeň 
základní školy nastoupila v roce 1959 na Osmiletou střední 
školu v Troubkách nad Bečvou. Po třech letech se provdala 
a s manželem se přestěhovali do Horní Moštěnice, kde za-
čala učit na místní ZDŠ. Strávila zde dlouhých 22 let, které 
nebyly mnohdy lehké, a i přes její schopnosti a dovednosti 
ve výuce, nebyly často ani patřičně ohodnoceny. Sama se 
proto rozhodla odejít a požádala o přeložení na základní 
školu do Přerova. I dnes s vděčností vzpomíná na milé 
prostředí, na krásné přijetí v novém učitelském kolektivu, 
který jí pomohl překonat těžké chvíle, zejména po úmrtí 
manžela, který jí opustil ve věku 47 let. Sama se pak starala 
o dva syny, které dobře vychovala. Dnes, když už nemá na všechno tolik síly, jí zase oni se 
svými rodinami pomáhají. Nadevše miluje svých pět vnuček a jednu malou pravnučku.

Aby zahnala smutek po ztrátě manžela, začala se více věnovat svému koníčku – his-
torii. Navštěvovala archivy, knihovny, půjčovala si a studovala kroniky. Při různých pří-
ležitostech a oslavách výročí se setkávala s mnoha lidmi a ráda si zapisovala vzpomínky 
starších spoluobčanů. Na požádání pana starosty Zdeňka Vrány napsala 1. díl Kroniky 
obce Horní Moštěnice. V dalším volebním období s prací pokračovala a na přání nového 
starosty Ing. Vladimíra Martinka byl napsán 2. díl Kroniky. Své historické informace 
o okolních obcích shromáždila v knihách Kanovsko a Beňov ‑Prusy. Aktivně uspořádala 
15 besed s historickou tématikou, z toho čtyři o Svatém Hostýně.

Od roku 1993 je členkou Matice svatohostýnské. Jako důvěrnice milým slovem a krás-
ným úsměvem potěší každého, koho jí, jak sama říká, posílá do cesty Bůh. Mnozí jsou 
jí vděčni za společné „popovídání“ a společnou modlitbu. V roce 2015 obdržela od otce 
arcibiskupa Jana Graubnera Svatohostýnskou medaili jako projev uznání a vděčnosti 
za mnohaletou a obětavou práci pro Matici svatohostýnskou. V loňském roce svým kra-
sopisným rukopisem zachytila vzpomínky některých členů v Kronice vzpomínek MSH.  
Pro zájemce bude její kopie k dispozici na recepci v poutním domě č. 3.

Naše milá paní učitelko, máme Vás moc rádi. Za všechno, co jste pro Pannu Marii 
a jejího Syna Ježíše na Svatém Hostýně vykonala, za Vaši práci a čas, který věnujete dru-
hým, Vám ze srdce děkujeme. Přejeme Vám hodně zdraví, Božího požehnání a ochranu 
naší nebeské Maminky.  n Marie Loučková
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MGR. LUBOMÍR VÝVODA JUBILANTEM

V mariánském měsíci květnu letos oslaví významné životní jubileum Mgr. Lubomír 
Vývoda, předseda výboru Matice svatohostýnské v letech 2009 až 2018. Narodil se v Pří-
lepech u Holešova, základní a středoškolská studia absolvoval v Gottwaldově, nynějším 
Zlíně. V letech 1978 až 1983 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity 
v Brně – obor matematika a biologie. Působil 
jako učitel a pak jako zástupce ředitele na Zá-
kladní škole ve Slušovicích, následně jako ředitel  
Základní školy v Trnavě u Zlína a poté jako ředi-
tel Základní školy Emila Zátopka ve Zlíně. Nyní 
pracuje jako učitel na Základní škole v Trnavě 
u Zlína, kde vyučuje matematiku a tělesnou 
výchovu. Dlouhá léta byl členem Asociace ředi-
telů základních škol ČR. Jeho velkým koníčkem 
je sport. Je předsedou volejbalového oddílu  
v Trnavě, trenérem mládeže ve volejbalu (trenér 
III. třídy) a v roce 1995 se s žáky 5. ročníku stal 
přeborníkem republiky ve florbalu (největší 
sportovní úspěch). Byl členem Lyžařského 
klubu Trnava a je předsedou Sokola Trnava.  
Od mládí až dosud je vášnivým organizátorem 
dětských táborů. Několik volebních období 
působil v obecních zastupitelstvech v Neubuzi 
a v Trnavě u Zlína. Dalším jeho koníčkem byla 
činnost redaktora a šéfredaktora v redakčních 
radách studentského časopisu, v obecních novinách v Neubuzi a v Trnavě. Aktivně praco-
val ve své trnavské farnosti a ve farní radě. V Matici svatohostýnské se angažuje od roku 
2005 a v současné době je členem redakční rady Listů svatohostýnských. Je ženatý, má 
tři děti, tři vnuky a jednu vnučku. Nyní s manželkou pečuje o svoji maminku, která ho po 
celý život podporuje ve všech aktivitách pro Matici svatohostýnskou.

Jménem členské základny Matice svatohostýnské i jménem výboru mu děkujeme za 
jeho bohulibou a obětavou práci, za jeho plné nasazení pro naše mariánské poutní místo 
a vyprošujeme do dalších let Boží požehnání a milosti, dary Ducha Svatého, ochranu 
Matky Boží Panny Marie, zdraví na těle i na duši, neutuchajícího sportovního ducha, 
hodně štěstí a radosti v rodinném kruhu uprostřed svých dětí a vnoučat.

n Mořic Jurečka

Snímek Josef Pala
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DALIBOR KOLBINGER SEDMDESÁTNÍKEM

Skromnost Dalibora Kolbingera předurčila k tomu, že ho veřejnost příliš nezná. 
A přece ho můžeme dnes považovat za jednu z nejpozoruhodnějších postav současného 
místopisu, amatérské archeologie a historie podhostýnského kraje.

Narodil se 3. května 1949 v Hulíně. Svému rodišti, stejně jako rodinné železničář-
ské tradici, zůstal po celý život věrný. Po absolvování 
přerovské střední všeobecně vzdělávací školy nastou-
pil k železnici. Prošel mnoha pracovními zařazeními, 
z nichž se některá svou náročností podepsala na jeho 
zdraví. Železnice ovlivnila také jeho soukromý život. 
V roce 1960 se D. Kolbinger sešel s tehdy již emeritním 
přednostou hulínské stanice Jaroslavem Krylem, ama-
térským archeologem. Toto a ještě mnohá další setkání 
nasměrovala jubilanta na celoživotní cestu amatérského 
archeologa. Jak sám říká, jeho zájem o dávnou historii 
našeho regionu prošel několika obdobími. Vždy jsme 
však mohli pana Kolbingera potkat v terénu, kdy po 
cestách i necestách procházel náš kraj, všímal si zvlášt-
ností krajiny, sbíral povrchové archeologické materiály a hlavně studoval, konzultoval 
a vyhodnocoval své poznatky. Odtud byl jen krůček k publikování svých nálezů, bádání 
a hypotéz. Ač člověk uzavřený, snažil se seznamovat širokou laickou veřejnost s výsledky 
svých výzkumů a soustřeďovat podobně zaměřené nadšence k širší spolupráci s profesi-
onálními archeology.

Jeho zájem o pravěk Hostýna vzbudil svými pracemi profesionální archeolog Dr. Karel 
Ludikovský. Dalibor Kolbinger navázal na jeho nálezy a zajímal se více o jednu z největ-
ších staveb tehdejší doby – hradební val. Nyní se zaměřil na výzkum těžby železitých rud 
na hostýnském úpatí. Používání železných předmětů v této době na východní Moravě 
považuje za naprosto unikátní.

Na dotaz, jak vnímá Svatý Hostýn, zcela spontánně odpovídá, že se jedná o místo 
zvlášť výjimečné. Považuje jej za nejposvátnější horu starých Moravanů nejen díky jeho 
významné geografické poloze, ale také pro jeho relativní přívětivost. I proto byl asi osídlen 
dávno před příchodem jeho dnes nejslavnějších keltských obyvatel.

A tak popřejme Daliboru Kolbingerovi do dalších let mnoho elánu, zdraví a pokoje 
k jeho dalším objevným výpravám. Ať rozšíří desítky, možná i stovky svých článků v od-
borném tisku a jeho nové výzkumy ho naplní uspokojením a radostí z nových objevů.

	 	 n Pavel Malének

Snímek Josef Pala
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SENIORSKÝ RELAX S OSVĚŽENÍM DUCHA I TĚLA

LISTOPAD 2018

25. 11. až 2. 12. • Duchovní obnovu pro členy 
Matice svatohostýnské vedl olomoucký 
arcibiskup Mons. Jan Graubner

LEDEN 2019

1. 1. • Půlnoční novoroční mši svatou na Svatém 
Hostýně sloužil olomoucký pomocný biskup 
Mons. Antonín Basler

11. 1. • Exercicie Sekce pro mládež

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

Matice svatohostýnská připravila i v letošním roce dva pětidenní pobyty na Svatém 
Hostýně spojené s autobusovými výlety do blízkých poutních míst a turistických cen-
ter. Jedná se o termíny od 9. do 14. června a od 1. do 6. září. Vždy je to neděle až pátek. 
Pobyty jsou vhodné pro chodící seniory. V rámci výletů bude zařazena i nenáročná  
pěší turistika.

Z dalšího programu: denně individuálně mše svatá, modlitba růžence, prohlídky pa-
mětihodností v okruhu do 80 km s průvodci, večerní posezení u ohně, společná sdílení. 
Mohou se přihlásit i menší společenství seniorů.

Cena pobytu je 3200 Kč za šestidenní pobyt (pět noclehů). Zahrnuje ubytování v po-
kojích s příslušenstvím, 4x polopenzi, 1x plnou penzi, 3x celodenní autobusový zájezd, 
kuchyňky k dispozici, průvodce pobytem, WiFi. Náklady nezahrnují vstupné do navští-
vených objektů, případnou další stravu a nápoje.

Informace a závazné přihlášení na adrese: Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn 
115, 768 72 Chvalčov, tel. 573 381 693, e ‑mail: matice@hostyn.cz

Měsíc před nástupem obdrží každý účastník informační e ‑mail nebo dopis s pokyny 
k zálohové platbě. Pobyt objednejte co nejdříve.

Další informace: www.hostyn.cz/aktuality_19.html#2xse (jsou zde tipy na výlety 
i fotografie a video z minulých pobytů)

Na setkání s týmem realizátorů se těší  n Ivo Buráň
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

STRUČNĚ Z JEDNÁNÍ VÝBORU MSH

 14. prosince 2018
• Darování pozemků pod budovami Matice svatohostýnské a objektu rozhledny Matici 

svatohostýnské olomouckým arcibiskupstvím, příprava darovací smlouvy a příslušné 
administrativní kroky

• Knihovničky pro malé a velké poutníky ve společenských místnostech poutních domů
• Darování nemovitosti od dlouholeté členky MSH

 11. ledna 2019
• Tříkrálová sbírka 2019
• Příprava pouti moravských Matic na Svatém Hostýně
• Pracovní setkání zástupců stánkařů s výborem
• Prezentace olomoucké tiskárny Exa Print, s. r. o.
• Budoucnost větrné elektrárny
• Prezentace architektonického studia
• Zvýšení cen za ubytování v poutních domech

 8. února 2019
• Rekonstrukce zábradlí venkovního kamenného schodiště
• Havarijní lednové situace na Svatém Hostýně (porucha dodávky vody a elektrické energie)
• Rekonstrukce a provoz restaurace v poutním domě č. 3
• Návrhy na vyznamenání členů Matice svatohostýnské
• Filmový dokument „Poselství z hor“
• Zadání architektonické Studie venkovního mobiliáře a informačního systému na Svatém 

Hostýně
• Svozové vozidlo pro hendikepované poutníky n Mořic Jurečka

zapisovatel MSH

Bohoslužby na Svatém Hostýně
V letním období (od pondělí 22. dubna do neděle 20. října 2019) jsou slouženy mše svaté:
 ve všední dny: 7.15, 9.30, 11.15
 v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
 v neděli: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.15
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.
V letním období je každou první sobotu v měsíci ve 14 hod. u Vodní kaple (pod hlavním 
schodištěm) Mariánské večeřadlo. 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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Ceník ubytování
od 1. března 2019 (osoba/noc v Kč)

Poutní dům č. 1
Určen pro rodiny s dětmi.
Pokoje se sociálním zařízením na pokoji.

1 - 2 noci 3 a více nocí

Dospělí 280 230

Dítě do 15 let 180 150

Poutní dům č. 2
Určen pro skupiny (mládež, skauti, společenství, školy). Vícelůžkové pokoje,
společné sociální zařízení na chodbě.

1 - 2 noci 3 a více nocí

Dospělí/dítě 180 150

Postel a spací pytel 120 100

Poutní dům č. 3
Určen pro duchovní cvičení, jednotlivce.

1 - 2 noci 3 a více nocí

Jednolůžkový pokoj s příslušenstvím 400 350

2-3lůžkový pokoj s příslušenstvím 350 300

Přistýlka na pokoji s příslušenstvím 150 130

Duchovní cvičení s knězem – sleva 10%

Ubytování pro skupiny
1 - 2 noci 3 a více nocí

Spací pytel na zemi 80 80

› K ceně je nutno připočítat poplatek obci 6 Kč.
› Ubytování v den nástupu je možné od 13:00 do 18:00 hod. 

Pozdější nástup je nutné ohlásit telefonicky nebo písemně recepci.
› V den odjezdu je nutno opustit pokoj do 9:00. 
› Všechny ceny jsou za osobu a noc.
› Sleva pro členy MSH: 30 Kč/osoba/noc.
› Duchovní cvičení s knězem, sleva 10 %.
› Pronájem sálů: 200 Kč/hod., max 1000 Kč/den.

tel.: 573 381 693-4  /  e-mail: matice@hostyn.cz  /  číslo účtu (KB): 13430691/0100
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Ludmila Kupčáková, Kozlovice, 81 let
Božena Pijáčková, Hradčovice, 94 let
Ludmila Korgerová, Zábřeh, 76 let
Jarmila Herzigová, Zábřeh, 83 let
Františka Hruškovská, Valašské Meziříčí, 90 let
Miluše Chalupová, Kroměříž, 87 let
Anastázie Vetišková, Vnorovy, 93 let
Marie Kristová, Milotice, 84 let
Marta Kotková, Jestřabice, 88 let
Marie Durďáková, Hostětín 76 let
Vladimír Kohoutek, Lidečko, 73 let
Alžběta Fišerová, Mistřín, 80 let
Anna Julinová, Lukov, 71 let
Karel Zbranek, Kašava, 86 let
Mons. Josef Maňák, Místek, 68 let
Františka Šebáková, Vlčnov, 89 let
Miroslav Krejčíř, Brno, 91 let
Marie Diatková, Horní Moštěnice, 85 let
Cyril Martinek, Brno, 91 let
Růžena Šušlíková, Cetechovice, 73 let
Veronika Smetanová, Nivnice, 79 let
Božena Chvátalová, Vacenovice, 77 let
Marie Mudříková, Lhota, 88 let
Bedřiška Chrastinová, Horní Moštěnice, 88 let
Marie Vitovská, Jarošov, 87 let
Vojtěch Jurčík, Holešov, 66 let

Snímek Leoš Hrdlička
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VI. 
 POUŤ MORAVSKÝCH MATIC  

neděle 28. 4. 2019 
(neděle Božího milosrdenství) 

na Svatém Hostýně 
 

 

10:15 … HLAVNÍ MATIČNÍ MŠE SVATÁ 
celebruje otec arcibiskup Jan Graubner 

13:00 … SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v bazilice 
13:30-14:15 … PŘEDNÁŠKA v Jurkovičově sále 

Misijní poslání moravských matic (Mons. Jan Graubner) 
14:30-15:10 … DUCHOVNÍ KONCERT v bazilice 

Mariánský kult v duchovní a lidové písni na Svatém Hostýně  
(ZUŠ Bystřice pod Hostýnem) 

 (cimbálová muzika Bukovinka z Bystřice p.H.) 
15:15 … MŠE SVATÁ a ukončení pouti 

 
 

 
...zvou Matice svahostýnská, spolu s Maticemi velehradskou, 

cyrilometodějskou, radhošťskou, svatokopeckou, 
svatoantonínskou a zašovskou 

 
. 

 


