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Vážení členové Matice 
svatohostýnské, milí dů-
věrníci,

s blížícím se závěrem roku 
2021 se na vás obracím 
jménem Výboru Matice 

svatohostýnské s  upřímným a  srdeč-
ným poděkováním za vaši neutuchající 
duchovní podporu a  jakoukoli formu 
pomoci Matici v tomto nelehkém hektic-
kém období. 

Jsme si plně vědomi vašich modliteb a pro-
seb směřujících k Matce Boží svatohostýn-
ské a k  jejímu Synovi, kterého pevně tří-
má ve své ruce a který svou ručkou žehná 
činnosti Duchovní a Hospodářské správy 
na Svatém Hostýně a nám všem, členům 

Slovo předsedy Matice svatohostýnské
MSH. Nesmírně si vážíme a děkujeme za 
vaše finanční a materiální dary.

Jsme neustále obklopeni vlnami covido-
vé pandemie, nicméně v  roce 2022 stojí 
před námi významný úkol iniciovat změny 
v dopravní obslužnosti svatohostýnského 
areálu. Věříme, že společnými silami tuto 
mimořádnou a  časoprostorově obtížnou 
záležitost s  Boží pomocí a  s  přímluvou 
Panny Marie zvládneme.

Přejeme vám klidný adventní čas, milosti-
plné svátky Božího narození a požehnaný 
rok 2022.

Za Výbor MSH 

Mořic Jurečka
předseda MSH

Valná hromada Matice svatohostýnské 
je plánována na první květnovou neděli, 
tedy 1. 5. 2022.

Uskuteční se při ní volby do 11členného 
Výboru Matice svatohostýnské na další 
5leté období.

Pouť Matice svatohostýnské a Setkání 
důvěrníků jsou plánovány na první září-
jovou neděli, tedy 4. 9. 2022.

Výbor MSH

Pozvání na valnou hromadu v roce 2022

Členové Výboru MSH při jednání. Foto: Ivo Buráň
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Příspěvek na novou cestu jako vánoční dar
Vážení a  milí členové 
a  členky Matice sva-
tohostýnské, pomalu při-
chází adventní čas a s ním 
zvláště těmi nejmenšími 
dlouho očekávané Vánoce. 

Těší se, co bude pod stromečkem a vůbec 
na onu nádhernou atmosféru vánočních 
svátků v rodinách. Dobrý Bůh dal všech-
no – svého jediného Syna. Čím můžeme 
my obdarovat malého Ježíška a  Jeho 
Matku v našich blízkých? 

Tak jako ona, Matka Boží, měla ráda, když 
svého a Božího Syna chovala v náručí nebo 
jej držela na klíně, tak není pochyb, že i nás, 
své děti, chce mít ve své blízkosti. Chce mít 
blízko nejen ty nejmenší, nejmladší, rodi-
če – tyto především zdravé Boží děti, ale 
i ty nejstarší, kterým už zdraví třebas tolik 
neslouží a rádi by byli v  její nejbližší blíz-
kosti. Jistě také cítila bolest, když uvažovala 
o tom, co o Něm a o ní předpověděl stařič-
ký Simeon, nebo když chlapce Ježíše po tři 
dny hledá a nakonec najde, jak On sám řekl 
„v domě mého Otce“. 

Co můžeme dát my těmto nejstarším, ne-
mocným – nemohoucím, aby se bezpečně 
k ní a do domu svého Nebeského Otce co 
nejblíže dostali? 

Je to již nejen plán, ale i v nejbližší budouc-
nosti, někdy od poloviny února/března, 
budování komunikace téměř až na vrchol 
hostýnské hory před samotnou baziliku.

Díky požehnání arcibiskupa Jana Graub-
nera, metropolity moravského a protektora 

MSH, ale také díky Duchovní správě a naší 
Matici se začne na díle pracovat, aby kon-
cem příštího roku 2022 byla komunikace 
hotová. I  MSH, která je investorem celé 
této akce, musí svým dílem přispět. Mati-
ce – to jsme my všichni. 

Víme, že každoročně přispíváte svými 
členskými příspěvky a většinou darujete 
i víc, než je požadováno. Díky vám za to.

Nyní nás čeká v důsledku covid epidemie 
náročná ekonomická situace, která se jistě 
dotkne každého jednotlivce. Přesto, kdy-
by se nám podařilo během příštího roku, 
kdyby každý jednotlivý člen podle svých 
možností přispěl tisícikorunou, pokud jsou 
členy celá rodina, tak třeba jen jednou, my-
slím si, že by onen vklad nás členů stačil za 
celou MSH. 

Transparentní účet
Byl zřízen transparentní účet Matice 
svatohostýnské u  Equa bank, č. účtu 
1036432627/6100, VS 12. 

Přispět je možné také přímo cestou vašich 
důvěrníků. Pokud se situace zlepší, rádi 
zástupci Výboru MSH vaše farnosti, pří-
padně další obce, kde jsou filiálky navštíví. 
Jsme moc vděčni za vaši podporu.

Přibližme se k Panně Marii a Ona se při-
blíží k nám!

V modlitbách spojený

P. František Král
vsetínský děkan a farář


