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Slovo otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
Listy svatohostýnské
Milí čtenáři a přátelé Svatého Hostýna,
všechny nás spojuje láska k Panně Marii, která nás přitahuje na Hostýn.
Ona z nás dělá přátele, ba mariánskou rodinu. Jsem rád, že jsem mohl
poznat mnohé z vás. Největším povzbuzením jsou pro mě ti z vás, kteří dovedou radostně sloužit druhým a ještě je přivádět k Panně Marii. Děkuji vám za
všechno, co děláte pro růst Matice svatohostýnské jako mariánské rodiny i pro zvelebení
poutního místa.
Jak víte, papež František mě přeložil do Prahy. Proto se nebudeme tak často vídat, ale
věřím, že si zůstaneme blízko, když budeme pokračovat v životě s Marií a jako ona budeme říkat Bohu na každé jeho přání svoje ano.
Všem ze srdce žehná
								

arcibiskup Jan

„Quod dixerit vobis, facite“
Biskupské heslo otce arcibiskupa Jana Graubnera se
v minulých dnech doslova
prorocky naplnilo. „Co vám
řekne, učiňte,“ špitla v Káni
Galilejské Ježíšova matka
učedníkům ve chvíli, kdy už nebylo kde brát
víno na svatební hostinu. Poslechli. Nalili
obyčejnou vodu do kádí a získali ještě lepší
víno, než si mohli vůbec představit.
V den valné hromady se ve svatohostýnské bazilice četlo evangelium o zázračném
rybolovu. Učedníci celou noc vyhazovali
z loďky sítě a nechytli ani sardinku. Když
to zkusí ještě jednou, když poslechnou
Ježíšovu radu, mají ji plnou. Síť vhozená
na správnou stranu loďky byla nacpaná až
k prasknutí.

Obě evangelijní situace v sobě nesou poselství důvěry. Obě odrážejí poselství
biskupského hesla protektora Matice svatohostýnské, který na přání Ježíšova nástupce – papeže Františka, mění směr svého
rybolovu a začíná působit na novém místě.
Bude nám na Moravě chybět. Poselství jeho
biskupského hesla však můžeme přijmout
jako dědictví našeho „arcitaťky“.
Příběh na břehu Tiberiadského moře však
u ryb nekončí. Ježíš pozve učedníky ke snídani a touží slyšet Petrovo vyznání lásky.
„Miluješ mě více než ti zde?“ Když třikrát odpoví kladně, dostane těžký úkol – vést církev.
Přejeme otci arcibiskupovi do dalších let
následování Krista hodně zdraví a mocnou
ochranu Panny Marie Vítězné.
Pavel Siuda
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Modlitba anděla z Fatimy
„Můj Bože, věřím v Tebe,
klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě.
Prosím za odpuštění pro ty,
kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí,
v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“
„Nejsvětější Trojice,
Otče, Synu a Duchu svatý,
hluboce se Ti klaním
a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev,
duši a Božství Pána Ježíše Krista
přítomného ve všech svatostáncích světa,
na usmíření za urážky, rouhání
a lhostejnosti, kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy
Jeho Nejsvětějšího Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina
Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“
Amen
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Výroční zpráva o činnosti Matice svatohostýnské
Výbor MSH se sešel od poslední valné hromady (neděle 5. září 2021) celkem
osmkrát.
1. Dopravní obslužnost

2. Duchovní aktivity MSH
Podpora duchovních cvičení a poutí, aktualizace internetových stránek, edice informačních letáků, nový design a obsah Listů
svatohostýnských.

Do konce roku 2021 byly
realizovány všechny finální administrativní a organizační záležitosti stran přípravy
realizace prvních dvou etap projektu Dopravní infrastruktury a informačního centra na Svatém Hostýně. V úterý 15. března
2022 byla zahájena stavba. Ve středu dne
23. března 2022 byla stavba požehnána otcem arcibiskupem Janem Graubnerem za
účasti všech zainteresovaných stran. Termín
ukončení stavby je 15. prosinec 2022.

3. Ubytování

Byl položen nový asfaltový povrch na komunikaci od baziliky k Poutnímu domu č. 3 a na
části nevyhovujícího chodníku.

5. Volnočasové aktivity

Byla vytvořena nová parkovací místa před
Cestou světla a u rozhledny. Byl dostavěn
a zkolaudován vodovod.
Priority v dopravní obslužnosti:
- Realizace první a druhé etapy projektu
Dopravní infrastruktury (rekonstrukce
a rozšíření autobusové točny, nová přístupová cesta k PD3)
- Příprava realizace třetí a čtvrté etapy
Dopravní infrastruktury (parkoviště pod
točnou, parkoviště u PD3)
- Příprava realizace páté a šesté etapy Dopravní infrastruktury (přístupová cesta na
levé straně od schodiště, informační centrum)

Péče o ubytovací kapacity ve všech poutních
domech, postupná modernizace interiérů
ubytovacích zařízení, nová recepce.
4. Stravování
Otevření nové kavárny pod bazilikou, nový
pronájem restaurace v Poutním domě č. 3
s rekonstrukcí interiéru stravovacích prostor, příprava dvouetapové rekonstrukce
střechy penziónu a restaurace Ovčárna.
Provoz nového dětského hřiště, nová klubovna pro poutníky a návštěvníky v prostorách Poutního domu č. 2.
Priority v roce 2022
1. Rekonstrukce točny a nová přístupová
cesta
2. Dvouetapová rekonstrukce střechy na
Ovčárně
3. Modernizace ubytovacích prostor
4. Stavební úpravy starých vodojemů, schodů k Ovčárně a k veřejným WC, rozhledny, areálu kolem Vodní kaple, řešení náhle vzniklých situací
Za výbor Matice svatohostýnské
Mořic Jurečka
předseda výboru MSH
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Duchovní slovo rektora poutního místa
Milí přátelé,
nové číslo Listů svatohostýnských dostáváte do rukou již v plném běhu nové
poutní sezóny. Opět se nebude odehrávat v lehkých
časech. Ale i od toho tu Svatý Hostýn
ostatně je – aby poskytoval útěchu a útočiště v těžkých časech osobních i společných.
Ne úplně lehké časy nastanou i dosavadní
hlavě olomoucké arcidiecéze, otci arcibiskupovi Janovi, který byl povolán do české
metropole. Určitě se bude na Svatý Hostýn
v těžších chvílích utíkat i on, alespoň v duchu, a jistě bude i v Čechách cítit pomoc
„naší moravské“ Madony. To mu každopádně vyprošujeme a děkujeme mu za jeho přízeň a otcovskou starost i o toto poutní místo
a o jeho příznivce a návštěvníky.
Souběžně s otcem arcibiskupem mění působiště i otec Richard Greisiger, kterému
tímto děkuji za dlouholetou obětavou službu na Svatém Hostýně. Do komunity nově
přichází otec Jiří Kovář, který dosud působil
v Děčíně. Bohužel se jedná o shodu příjmení
s holešovským kaplanem Dominikem Kovářem, což asi občas povede k nedorozumění
vzhledem k relativně časté výpomoci otce
Dominika na Hostýně.
Věřím, že navzdory smutné mezinárodní
situaci i ekonomickým těžkostem se i v letošní sezóně přiblížíme Pánu Bohu a načerpáme mnoho krásných zážitků a vzpomínek. Kromě Matice svatohostýnské se to

opět bude snažit umožnit i Duchovní správa.
Kromě obvyklé duchovní služby i péčí
o místo samotné. Co se týče větších věcí,
měla by být dokončena oprava Jurkovičovy
křížové cesty a maleb v Sarkandrově kapli
(ta tedy ještě ani letos přístupná nebude).
Bazilika byla opatřena novým LED osvětlením včetně centrálního kruhového dvanáctilampového lustru ve vrcholu kopule, který
nahradil letitý „provizorní“ průmyslový reflektor a který velkoryse zasponzoroval sám
projektant a dodavatel (pan Lukáš Dvouletý a firma Smartlux). Samotnou montáž
provedli šikovní pracovníci bystřické firmy
Elpset. Novým prvkem osvětlení jsou svítidla umístěná na ochozu kolem kopule,
z nichž některá osvětlují samu kopuli. Běží
projekt nových lavic. Ratibořská firma Jelínek začala s nátěry některých vstupních dveří do baziliky a některých dalších omšelých
povrchů. V úvaze je zřízení dětského koutku
v kapli svatého Josefa, kam by byly i živě
přenášeny bohoslužby. Průběžné úpravy
a opravy probíhají i v domě duchovní správy
a přilehlých prostorách.
Jsme si vědomi, že pokud se na Hostýně
podaří všechny tyto plány včetně nové cesty
realizovat v termínu, tedy do konce roku
2022, bude to tak trochu zázrak. Nicméně věříme, že u Boha není nic nemožného,
že Panna Maria je mocná přímluvkyně, že
jsme podporováni mnoha dobrými lidmi
a že příjemné překvapení opravdu může nastat. Každopádně přejeme zainteresovaným
mnoho zdaru v práci a vám všem požehnané
léto 2022!
P. Ladislav Nosek SJ
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Stavební úpravy na Svatém Hostýně byly zahájeny

Stavební stroje navážejí materiál na novou přístupovou cestu k poutním domům. Největší investiční akce Matice svatohostýnské byla zahájena v březnu a bude dokončena v prosinci letošního roku. Foto: Ivo Buráň

Požehnáním stavby a pamětní desky o. arcibiskupem Janem Graubnerem
byly ve středu 23. března
2022 slavnostně zahájeny
práce na prvních dvou etapách v rámci řešení projektu „Dopravní infrastruktury na Svatém Hostýně“.
Hned v následujících dnech pak generální
dodavatel stavby, firma STRABAG a.s.,
zahájil práce na úpravě prostoru stávající autobusové točny a vybudování nové
příjezdové komunikace k poutnímu domu
č. 3. Jak to na staveništi vypadá, jsme si
povídali s členem výboru Matice svatohotýnské Ing. Josefem Dostálem.
Co všechno jste museli připravit a zařídit
ještě předtím, než na místo přijel první
bagr?
V období před vlastním zahájení prací bylo
nutné provést nejdůležitější přípravné prá-

ce. Byly vytyčeny průběhy všech známých
podzemních vedení a byla provedena revize
jejich technického stavu. Z důvodu dodržení termínu vegetačního klidu byly vykáceny
stromy, které se nacházely v trase budoucí
cesty. Většina dříví byla převezena na farní
dvůr a bude sloužit k vytápění fary a baziliky.
Na místě se také objevil plot a značky se
zákazem vjezdu. Dá se na Svatý Hostýn
dostat v nějaké omezené míře autem?
Kdo může okolo staveniště projet?
První nezbytnou nutností před zahájením
vlastních prací bylo zajištění bezpečnosti
stavby. Prostor stavby byl oplocen z důvodu eliminace pohybu nepovolaných osob
a bylo instalováno přechodné dopravní
značení tak, aby byl v maximální možné
míře zajištěn přístup a příjezd na Svatý
Hostýn nejen pro všechny poutníky a ubytované, ale i pro ty, kdo se starají o zajištění
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chodu Svatého Hostýna – duchovní správa, zaměstnanci, stánkaři apod.

Na co se mají připravit poutníci, kteří se
během léta vydají na Svatý Hostýn?

Narazili jste během příprav a po zahájení stavby na nějaké komplikace?

Současný stav se zajištěním příjezdu
i přístupu není pro návštěvníky Svatého
Hostýna moc příjemný. Komplikovaný
průjezd přes staveniště i po objízdné trase, problémy s parkováním, fyzicky náročnější chůze ze spodního parkoviště,
prach a hluk strojů v průběhu pracovních
dnů a spoustu dalších drobných nepříjemností určitě ke spokojenosti poutníků
nepřispívají. Nicméně si touto cestou dovoluji vás všechny, kdo jste Svatý Hostýn
v uplynulých dnech navštívili nebo se jej
v blízké době chystáte navštívit, poprosit
o maximální možnou dávku tolerance,
porozumění a přizpůsobení se aktuální
situaci. Všichni věříme, že se stavbu s pomocí Boží a Panny Marie podaří do konce
letošního roku dokončit a nová cesta přispěje k větší spokojenosti všech návštěvníků Svatého Hostýna.

Souvisely se stavem a celkovou situací podzemních vedení. Bylo zjištěno, že některá
jsou ve špatném technickém stavu a bude
nutné je před zakrytím stavbou dát do pořádku. Za zmínku stojí nutnost výměny kabelu elektrické přípojky pro Ovčárnu a oprava kanalizační přípojky ze stávajících WC.
Co se od března již podařilo z nové přístupové cesty zrealizovat?
Stavba byla zahájena bouráním opěrné
zídky u autobusové točny. Zídka byla
rozebrána a kameny z ní byly očištěny
a uloženy, aby mohly být jako místní materiál využity při dalších stavbách v rámci
Svatého Hostýna. Potom už najely na stavbu bagry a nákladní auta a byly zahájeny
zemní práce na trase budoucí cesty. Dnes
je již zemní pláň ve stadiu, kdy si s určitou
dávkou fantazie dokážeme domyslet, kudy
nová cesta povede a jak asi bude vypadat.

Děkuji za odpovědi.
Pavel Siuda

Bankovní účet pro dary na novou cestu
Dovolujeme si uctivě poprosit všechny naše milé podporovatele, členy MSH i ostatní případné dobrodince poutního místa, o pochopení pro tento projekt a dle možností i obětavou
podporu. Takové dary můžete směřovat na speciálně k tomuto účelu zřízený účet Matice
svatohostýnské u Equa bank.

č. účtu 1036432627/6100, VS 12.
Na všechny dobrodince pamatujeme v modlitbách a při mši svaté. Ať dobrotivý Bůh odplatí
vaši štědrost a Panna Maria Svatohostýnská, jejíž přímluvy se na počátku tohoto projektu
dovoláváme, vás ochraňuje na všech vašich cestách.
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Valná hromada zvolila staronové vedení
Konečně bez roušek, respirátorů a desinfekce a v pravidelném májovém termínu se mohla po dvou letech sejít Valná
hromada Matice svatohostýnské. Neděle
1. května však pro ty, kdo se jí rozhodli
zúčastnit, nebyla sváteční, ale spíše pracovní.
Mši svatou celebroval tradičně otec arcibiskup Jan Graubner, aniž by kdokoli v bazilice tušil, že jeho přítomnost na setkání
přátel mariánského poutního místa již
nebude samozřejmostí. Olomoucký arcibiskup se jen necelé dva týdny po zasedání
valné hromady stal na přání papeže Františka arcibiskupem pražským a primasem
českým. O jeho nástupci v čele olomoucké
arcidiecéze nebylo zatím rozhodnuto. Arcidiecézi spravuje jako apoštolský administrátor až do 2. července 2022, kdy se ujme
nového úřadu v Praze.
Hlasovalo 158 členů
V den zasedání Valné hromady Matice
svatohostýnské však stejně jako další
členové zamířil do Jurkovičova sálu. Na
programu byla volba členů výboru a kontrolní komise na příštích pět let. O funkci
se ucházeli všichni dosavadní členové výboru a zájem o zapojení do práce ve vedení sdružení měla také bývalá vedoucí
hospodářské správy Matice svatohostýnské paní Dagmar Fojtů. Do tajného hlasování se zapojilo celkem 158 členů. Volební
lístky zpracovala volební komise. Výsledek volby potvrdil ve funkcích celý výbor
z minulého období. Jeho členové jsou: Ivo
Buráň, Ing. Josef Dostál, Ing. Vít Gorej,

O složení výboru a kontrolní komise rozhodla volba přítomných členů MSH. Foto: František Ingr/Člověk a Víra

Dr. Zdeňka Jančíková, MUDr. Mořic Jurečka, P. Vladimír Kelnar, P. František
Král, Josef Pavelec, MUDr. Zdislava Tělupilová a Josef Tkadlec. Předsedou Matice svatohostýnské si nově zvolení členové
opět zvolilo MUDr. Jurečku a místopředsedou Ing. Dostála.
Hospodaření kontroluje komise
Součástí programu byla také volba členů
kontrolní komise, jejímž posláním je kontrola hospodaření Matice svatohostýnské.
Minulý tým, který se pod vedením Ing. Jindřicha Pokorného scházel čtyřikrát ročně,
seznámil přítomné členy s výsledkem své
činnosti. Komise nezjistila žádné pochybení v účetnictví organizace výboru a hospodářské správy. Neeviduje ani žádné
stížnosti. Výsledek hospodaření skončil
v kladných číslech a jmění Matice svatohostýnské je ve výši 13 806 332 Kč uložena
na účtu č. 901.
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Porostou výdaje za energie

Aktivity pro děti a mládež

O tom, jak se na Svatém Hostýně hospodaří s příspěvky členů a výnosy z pronájmu restaurací, prodejních stánků, ubytovacích služeb nebo větrné elektrárny,
podal zprávu vedoucí hospodářské správy
Josef Kužel. Mzdové náklady v roce 2021
oproti roku 2020 poklesly o 250 tisíc korun na částku 2 miliony 750 tisíc. Pokles
způsobil menší počet brigádníků. Starostí hodpodáře jsou rostoucí ceny energií,
které se negativně odrazí na výdajích.
Na příspěvcích a darech bylo vybráno
v roce 2020: 2,037 milionu a v roce 2021
pak 2,300 milionu korun. Mezi ostatní
dary je nutno započítat velkorysý dar olomouckého arcibiskupství ve výši 13 milionů korun na stavbu nové přístupové
cesty. Ostatní výnosy z hospodaření také
meziročně vzrostly z 8,695 tisíc Kč v roce
2020 na 9 128 885 Kč v roce 2021. Lidé se
po opadnutí covidové pandemie začali na
Svatý Hostýn zase vracet a také utrácet za
služby, které jim Matice Svatohostýnská
poskytuje.

Při čekání na výsledek voleb byla příležitost informovat shromážděné členy o dalších činnostech Matice svatohostýnské.
Dr. Zdeňka Jančíková představila aktivity
pro děti a mládež, které zahrnují každoroční soutěž s následnou výstavou obrázků
v bazilice, vydávání publikací a stánek na
Pouti rodin na sklonku prázdnin.

Členové a důvěrníci. Kolik nás je?
Příspěvek na téma „Členská základna
a důvěrníci“ představili Marie Loučková
a Lubomír Vývoda. Seznámili přítomné
s aktuálním stavem počtu členů. K datu
1. 1. 2021 měla Matice svatohostýnská
6 778 členů, k datu valné hromady jejich
počet poklesl na 6 476. V evidenci však
chybí řada údajů, podle nichž by bylo
možné jednotlivé členy dohledat, kontaktovat a ověřit jejich existenci. O úmrtí
členů se Matice svatohostýnská dozví jen
tehdy, když organizaci rodina zesnulého
kontaktuje.

Řešení dopravní infrastruktury
P. Vladimír Kelnar informoval o investičních plánech Matice svatohostýnské při
řešení dopravní infrastruktury, která byla
zahájena stavbou nové přístupové cesty
k poutním domům. První dvě etapy – zahrnující úpravu autobusové točny a novou
asfaltovou silnici k poutním domům, budou dokončeny do konce roku 2022. Další
4 etapy – zahrnující stavby záchytného
parkoviště pro osobní automobily, parkoviště pro zázemí poutních domů, úpravu pěší
zóny a nové informační centrum budou realizovány postupně podle možnosti financování. Při zahájení stavby přislíbil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš dotaci
ve výši 10 milionů korun. Přes půl milionu
korun se již podařilo shromáždit na účtu,
který Matice svatohostýnská zřídila k financování dopravní infrastruktury a počítá také s úvěrem a využitím dotačních
titulů. Část prostředků však bude muset
investovat ze svých zdrojů, mezi něž patří
také dary členů.
Příští valná hromada je naplánována na neděli 7. 5. 2023. Mše svatá v 9.30. Zasedání
v Jurkovičově sále v 10.30 a v 11.00 hodin.
Pavel Siuda
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Do výsadby „našeho“ lesa se zapojili studenti
Matice svatohostýnská
vlastní okolo Svatého Hostýna necelé 3 hektary lesa,
který nám v minulých letech napadl v okolí přemnožený kůrovec. Kůrovcové dříví jsme vytěžili a zužitkovali. Větší
část byla prodána na pily a menší část
bude sloužit pro vytápění fary a baziliky
na Svatém Hostýně.
Po uklizení větví a přípravě ploch jsme na
letošní jaro naplánovali výsadbu nového
lesa. Prostřednictvím internetu byla první
brigáda svolána na sobotu 2. 4., kdy jsme
chtěli zasadit alespoň část z plánovaných
cca 4.000 stromků. Bohužel na výzvu reagovali pouze čtyři lidé, z toho tři členové
výboru Matice svatohostýnské. Brigáda
se nakonec z důvodu nepříznivého počasí
neuskutečnila.
S nastupujícím suchým jarním počasím
hrozilo, že se nám nepodaří nakoupené
stromky včas zasadit, stromky uschnou
a promeškáme celý jeden rok, kdy les mohl
růst. Společně s vedoucím hospodářské
správy, panem Josefem Kuželem, jsme proto s prosbou o pomoc oslovili studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, kteří
nám pomáhali s výsadbou již na podzim,
a také žáky Střední odborné školy svatého
Jana Boska v Kroměříži.
Obě školy nám vyšly vstříc a v období
před a těsně po velikonočních svátcích
studenti a žáci pod vedením svých učitelů
Josefa Grepla a Stanislava Černocha vysadili bezmála 4.000 malých smrčků, buků

S výsadbou lesa pomohli studenti z Kroměříže.

a jedliček a přispěli tím k založení „našeho“ nového lesa. Za to jim patří velký dík
nás všech.
Ing. Josef Dostál, místopředseda MSH

Děkujeme brigádníkům
Brigádníci z farnosti Francova Lhota
a Jablůnka přijeli 26. 3. na tradiční odklízení starého listí z Jurkovičovy křížové
cesty. Do práce se zapojil i rektor baziliky
P. Ladislav Nosek. Svatý Hostýn je důstojným moravským poutním místem a potřebuje každou pomoc. „Skláníme se před
celodenní rektorovou prací s otázkou, co
bude s Hostýnem až tito naši služebníci
Boží nebudou mít sílu? Kde budeme chodit pro duchovní pomoc?“ Ptá se organizátor brigády Josef Kliš a dodává: „Aby
to bylo v nedohlednu, pomáhejme jim co
nejintenzivněji.“
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Co se skrývá pod terénem?
Opakované havárie vodovodu na Svatém Hostýně si v uplynulých dvou letech
vyžádaly celkovou rekonstrukci vodovodního řadu. Původní ocelové potrubí
vedoucí od vodojemu k poutním domům
bylo nahrazeno plastovými PE trubkami, a to v přibližně stejné trase. Výkopovým pracem pro položení nového potrubí předcházel záchranný archeologický
výzkum realizovaný pracovníky Ústavu
archeologické památkové péče Brno se
sídlem v Kroměříži. Hostýnský vrchol je
totiž významnou archeologickou lokalitou pravěkého hradiště s časově různými fázemi osídlení.
Výzkum se zaměřil především na středovou
část trasy mezi vodojemy a basilikou, kde
byla na louce provedena částečná skrývka
ornice. Viditelné úlomky staré keramiky
naznačovaly, že zde mohou být i další zajímavé nálezy dokládající starší osídlení.
Výsledkem průzkumu byl nález početné
kolekce mincí a drobných předmětů zejména z posledních dvou století, které svědčí
o čilém poutnickém ruchu. Poutníci ztrátou mincí nechtěně obdarovali posvátnou
horu a zanechali tak zde viditelné svědectví
své doby. Nalezená keramika byla zařazena jak do doby bronzové, tak i starší doby
železné (přeslen), mladší doby železné
(grafitová keramika) a nakonec i novověké
(zlomek nožky z přenosné pánve). Mezi kovovými nálezy to byl kupř. barokní měděný křížek nebo bronzová přezka či secesní
brož. Mimořádným objevem však byla teprve v pořadí třetí na tomto místě doložená
keltská mince, tzv. stříbrný obolus, který se

vyskytuje v pozdní době laténské. Naopak
nejmladší mince pocházely z období komunistické diktatury z let 1948–1976.
Všechny nálezy byly předány k uložení
Muzeu Kroměřížska v Kroměříži.
P. Vladimír Kelnar

Vystavujte v muzeu
V Muzeu Matice svatohostýnské v Jurkovičově sále je kromě stálé expozice o historii
a současnosti poutního místa a přírodě
Hostýnských vrchů také možnost uspořádat tematické výstavy. Během letní poutní
sezóny (červen–září) je muzeum otevřeno
denně mimo pondělí od 9.30 do 15.30 hodin. Máte-li zajímavou expozici, vystavte ji
právě zde na Svatém Hostýně.
Podrobnosti můžete projednat s vedoucím
hospodářské správy Josefem Kuželem.
Kontakt: matice@hostyn.cz.
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Mládežnické okénko představuje děkanát Vizovice

Vizovický děkanát tvoří 13 farností
a v jeho čele stojí P. Vít Hlavica, který sídlí přímo ve Vizovicích. Významným centrem mládeže je zde Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku a Komunitní centrum ve
Vizovicích. Mládež Vizovického děkanátu má k dispozici taktéž svého kaplana,
P. Pavla Martinku. Na práci s mládeží
však není sám – velí týmu animátorů,
v jehož čele stojí slečna Markétka Knápková. Jejím prostřednictvím se o životu
mládeže v tomto děkanátu dozvíme více.
Mládež se představuje
Společně s animátory chceme vytvářet takový program, který osloví dnešního mladého člověka a zároveň jej formuje jak ve
vztahu k Bohu, tak i k druhým kolem nás.
V některých našich farnostech nefungují
menší skupinky mladých, spolča apod.,
proto se snažíme setkávat na společných
akcích. Na těch se scházejí mladí zhruba
od 13 do 20 let, ale např. na Děkanátním
setkání mládeže, které se uskutečnilo

23. dubna ve Vizovicích, jsme se sešli i v širším věkovém složení. Mimoto každoročně
pořádáme také církevní silvestr, diskotéku,
volejbalový a florbalový turnaj, malé poutě,
páteční mládežnické mše a duchovní obnovu.
Mládež z Vizovic a Svatý Hostýn?
Ačkoliv máme v našem děkanátu dva poutní chrámy (Provodov a Štípu), většině mladých se jako to větší poutní místo vybaví
právě Svatý Hostýn, kde jsou pořádány
také každoroční poutě snad z každé z našich farností. Některé rodiny tam také jezdí
na společné dovolené a pokud mají i menší
skupiny v plánu jet na nějaké poutní místo, bývá to právě nejčastěji Svatý Hostýn.
Většinou se k Hostýnu trochu přiblížíme
autobusem, ale ti zdatnější jej zdolají i jako
ryze pěší poutníci.
Svatohostýnská výzva
Svatohostýnskou výzvou našeho děkanátu
bude vykonání poutí v rámci jednotlivých
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farních společenství. V našem děkanátu,
zejména v hostýnských horách, se nachází mnoho obrázků či soch s Pannou Marií
Hostýnskou, a tak mohou poutníci vyrazit
buď přímo na Svatý Hostýn, nebo právě
k těmto místům.
Ohlédnutí za minulou výzvou
Vůbec první Svatohostýnskou výzvu pro
nás vylíčila Anetka Rektoříková, hlavní animátorka holešovského děkanátu: „V sobotu
14. května se uskutečnila naše svatohostýnská výzva, kterou byla Sarkandrovská pěší
pouť z Holešova na sv. Hostýn. Původně
měla být naší výzvou křížová cesta, které
jsme se chtěli účastnit v rámci přespávání
na Hostýně s naší mládeží. Ale vzhledem
k tomu, že bylo na Svatém Hostýně poskytnuto ubytování pro lidi z Ukrajiny, nemohli
jsme zde naši plánovanou akci uspořádat,
a tak jsme naši výzvu změnili.
Na pouti nás doprovázely ostatky sv. Jana
Sarkandra, slavnostní atmosféru dodali

krojovaní a jel s námi také povoz tažený
koňmi. Počasí nám přálo a myslím si, že
pro mnohé to byl opravdu silný zážitek,
duchovní posilu jsme čerpali z modlitby
sv. růžence, který jsme se modlili při našich zastaveních. Toto naše putování jsme
zakončili mší svatou, kterou celebroval
P. Radomír Němeček, nynější farář z Žeranovic.“
Pavel Hanulík

Evidence dárců svatohostýnských schodů
Doslova mravenčí práci si dali Alois Tkadlec z Francovy Lhoty se skupinkou přátel,
když loni v srpnu zdokumentovali jména
dárců schodových stupňů vedoucích od
Vodní kaple až k bazilice. Evidenci se
161 jmény donátorů předali k dalšímu využití výboru Matice svatohostýnské.
Co jej k luštění jmen z více než stoletých
kamenných schodů vedlo? „Známý bednář
pan Fryzelka z Vlachovic, mě jako člena
Matice svatohostýnské požádal o zjištění
umístění schodu, který sponzorovala far-

nost Vlachovice. Evidence sponzorů jednotlivých schodů nebyla vedena na Matici
svatohostýnské ani na duchovní správě,
proto jsem se rozhodl soupis schodů za
současného stavu provést,“ vysvětlil Alois
Tkadlec. „Zamyslíme se nad tím, jak využít téměř úplný seznam dárců. Pokusíme
se zajistit zvýraznění těch, kteří se připomenou a přihlásí ke jmenům vytesaným
na schodech,“ uvedl člen výboru Ivo Buráň. Seznam donátorů na www.hostyn.cz/
historie/darci_schodiste.pdf.
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Na pouti kuchařů a cukrářů se bude podávat bigos
Když Asociace kuchařů a cukrářů Severní Moravy a Slezska zorganizovala před
čtyřmi lety první pouť pro ty, kdo se živí
vařením nebo pečením sladkých dobrot,
připutovalo na Svatý Hostýn jen pár zástupců kulinářského řemesla. Popularita
pouti rok od roku stoupá a ví se o ní i za
hranicemi. Letošní již 5. ročník bude
v sobotu 6. srpna také oslavou 20. výročí založení regionální pobočky asociace.
O pouti, která je otevřená všem, kdo milují gastronomii, jsme si povídali s předsedou AKC SMS Ing. Václavem Formanem.
Pro koho je pouť určena? Je pro profesionální kuchaře a cukráře nebo i pro ty,
kdo mají gastronomii jako hobby?
Tato akce je určena všem lidem dobré vůle.
Nejen profesionálním, ale i amatérským
kuchařům a cukrářům. Příznivci kuchařského a cukrářského umění jsou obzvláště
vítáni, a pokud budou v rondonech, pak
budou vzdávat čest tomuto krásnému
i když těžkému povolání a poslání. Vítáme
všechny nadšence bez omezení věku.
Čím je tato pouť specifická? Jaký má
průběh? Kolik se jí účastní poutníků?
Tato pouť je specifická tím, že vzdává hold
lidem, kteří se starají o naše spokojené žaludky každý den. Dobré jídlo uspokojí naše
životní potřeby a také pohladí po duši, pokud si pochutnáme a máme z dobrého jídla
ten nejlepší prožitek.
Pouť začíná v 9.30 shromážděním účastníků před bazilikou, v 10.15 následuje bohoslužba s požehnání tomuto krásnému

Předseda regionální pobočky Asociace kuchařů a cukrářů
Severní Moravy a Slezska Ing. Václav Forman je držitelem
Kříže sv. Vavřince a organizátorem pouti kuchařů a cukrářů. Foto: Milena Machálková/Spolek Člověk a Víra

řemeslu a modlitba za odborníky z gastronomické oblasti, kteří udělali za svůj život
hodně práce pro popularizaci české gastronomie doma i ve světě a již bohužel nejsou
mezi námi.
Po prvním ročníku, kdy se pouti zúčastnilo málo účastníků, což nás velice trápilo,
se každým dalším rokem počet kuchařů
a cukrářů zvyšuje a přicházejí i v rondonech, což činí pouť smysluplnou. Jsem rád,
že kuchaři a cukráři se přestávají stydět za
profesi a „koníčka“, který s láskou vykonávají.
Jak bude na místě probíhat oslava 20 let
pobočky Asociace kuchařů a cukrářů
Severní Morava a Slezsko?
Jsme mladá pobočka, dvacet let je sice
malé číslo, ale práce je po nás vidět opravdu hodně. Zajišťujeme vzdělávání všech
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kuchařů a cukrářů bez omezení věku.
Představujeme nové moderní trendy
v gastronomii a tomu věnujeme třikrát do
roka workshopy s kapitánem Národního
týmu kuchařů a cukrářů ČR Honzou Horkým. Podílíme se na vzdělávání mladých
kuchařů a cukrářů na středních školách
a vysokých školách v našem regionu. Připravujeme významné soutěže pro kuchaře
a cukráře jak amatéry, tak profesionály.
Považujeme naši pouť za vzdání úcty našemu patronovi Vavřincovi, který zemřel krutou smrtí. Myslím si, že důstojnou oslavou
dvacetiletého výročí založení pobočky Severní Moravy a Slezska je právě bohoslužba.
Po bohoslužbě bude probíhat řada doprovodných programů pro účastníky pouti.
Také bude k vidění výstava fotografií z naší
historie a historie pouti kuchařů a cukrářů.
Budou se letos udělovat nějaká ocenění? Např. Kříž sv. Vavřince? Za co se toto
ocenění uděluje?
V loňském roce jsem udělil řadu čestných
uznání, medailí všech kategorií Magdaleny Dobromily Rettigové a také Kříž
sv. Vavřince. Toto vyznamenání je nejvyšší vyznamenání, které Asociace kuchařů
a cukrářů ČR uděluje významným osobnostem české gastronomie za významný
přínos rozvoji a propagaci české gastronomie jak v České republice, tak i v zahraničí. Prvním z naší pobočky jsem byl oceněn
tímto křížem já, občan Holešova, za což
jsem patřičně hrdý. V loňském roce vyznamenání obdržel Karel Drápal. Ocenění
se neuděluje každý rok, ale jen jednou za
4 roky. Letos bude pro členy připraven pamětní list k založení pobočky.
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Po mši svaté přichází na řadu občerstvení, které kuchaři a cukráři připraví. Na
co se mohou poutníci letos těšit?
Tento rok bude připravena slezská specialita a to bigos připravovaný v kotlíku na
ohni, který uvaří pan Karel Drápal. Také
nabídneme více druhů zeleninových salátů, které připraví šéfkuchař mistr Radek
Vrána. Paní Marie Paprstkářová i připraví
moravské koláče a nabídneme také frgály.
Patronát nad poutí převzal švýcarský
kuchař David Geisser. Čím je mu Svatý
Hostýn blízký?
S Davidem dlouhou dobu jednáme a již
v loňském roce se chtěl pouti zúčastnit
osobně. Bohužel to nevyšlo a také tento
rok se nebude moci osobně zúčastnit. Dohodli jsme se alespoň s vydavatelem jeho
knihy Vatikánská kuchařka, že ji poutníkům představíme. Napsal ji během své
služby ve Švýcarské gardě. V knize najdete
to nejlepší z vatikánské kuchyně. Obsahuje
recepty různé náročnosti zahrnují jednoduchá jídla, ale i mistrovské kousky, připravované při svátečných příležitostech.
Vatikánské klasiky podávané na papežských stolech po celá staletí, ale i výjimečné pochoutky moderní gastronomie. Na
počest posledních tří papežů Jana Pavla
II., Benedikta XVI. a Františka do ní autor
zařadil jejich oblíbená jídla z Polska, Bavorska či Argentiny. Těchto kuchařských
knih se nám však na pouť podařilo sehnat
pouze deset kusů.
Děkuji za odpovědi a přeji vydařenou
pouť.
Pavel Siuda
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Jak na Svatý Hostýn v době stavby silnice?
Na Svatém Hostýně probíhá stavba nové
silnice k poutním domům a rekonstrukce
autobusové točny. Práce byly zahájeny
15. 3. a mají být ukončeny v polovině prosince 2022.
V době vydání LSH 2/2022 by už mělo být,
po vícerém jednání a čekání, upraveno dopravní značení stavby, kterým úřady bez
konzultace s investorem prakticky zcela
uzavřely obě příjezdové trasy na vrchol Svatého Hostýna.
Respektujte dopravní značení, dbejte zvýšené opatrnosti a buďte ohleduplní k sobě
navzájem. Parkovat lze pouze na vyhrazených místech.
Nouzová objízdná trasa
Na mapce je červeně vyznačena objízdná nouzová trasa pro osobní automobily.
Uplatní se tehdy, nebude-li možno použít
modře značenou trasu po obvodu dřívější
autobusové točny. Tato trasa je také určena
chodcům a pro ty, kteří přijeli nebo odjíždějí
linkovým autobusem. Nově budovaná silnice je naznačena zeleně.
Přemístění zastávek autobusové linky
Upozorňujeme na to, že byla přemístěna konečná a nástupní zastávka autobusové linky na Svatý Hostýn. Zastávka je cca o 30 m
níže na spodním parkovišti pod dřívější autobusovou točnou.
Organizátoři poutí a poutních zájezdů, dohodněte se na podmínkách výjezdu a parkování předem s vedoucím hospodářské správy nebo na recepci Matice svatohostýnské.

Červené značky na mapě vyznačují objízdnou nouzovou
trasu, pokud nebude možné využít modře značenou trasu.

Vjezd povoluje obec Chvalčov
Na Hostýn je zákaz vjezdu motorových
vozidel. Pod touto zákazovou značkou je
dodatková tabule upřesňující výjímky z dopravního značení, Jedna tato značka je za
křižovatkou u hřbitova a druhá před vjezdem do lesa nad místní části „Lázně“.
Automobily, motocykly a autobusy je
možno ponechat na záchytném parkovišti pod Hostýnem ze směru od Bystřice p. Host. (vedle hřbitova) a nahoru jít
pěšky, na kole, je možno použít linkový
autobus nebo taxi.
Trvalé povolenky k výjezdu na Svatý Hostýn
vydává obec Chvalčov.
Autobusy z Bystřice p. Hostýnem
Linka č. 242 dopravce Z-Group bus a.s.,
zajišťuje spojení autobusy z Bystřice pod
Hostýnem až na Hostýn. Odkaz na platné
jízdní řády najdete na www.hostyn.cz.
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Pozvánky na poutě
Přehled poutí na rok 2022 vyšel v 1. čísle Listů svatohostýnských a je k dispozici na stránkách poutního místa www.
hostyn.cz.
Po školácích zamíří na pouť učitelé
Během letních měsíců k Panně Marii Svatohostýnské míří tisíce poutníků z různých profesí. Za právě uplynulý školní rok
přijdou poděkovat děti již v sobotu 25. 6.
Mše svaté pro ně budou slouženy v 9.00
a 10.15. Učitelé mají v kalendáři poutí vyhrazený termín v sobotu 20. 8. Na programu XIV. pouti pedagogů je v 10.15 mše
svatá v bazilice, kterou bude celebrovat
P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ. Poutníci
z řad učitelů a pedagogických pracovníků se s ním setkají v 11.30 v Jurkovičově
sále na přednášce na téma „sv. Ludmila
a sv. Jan Nepomucký“.
Titulární slavnost poutního místa
Hlavní pouť na Svatém Hostýně bude
v neděli 14. 8. Pontifikální mše svatá začíná v 10.15. V den titulární Slavnosti

Nanebevzetí Panny Marie bude v pondělí
15. 8. mše svatá celebrovaná biskupem
v 10.15 hodin.

Bohoslužby v bazilice v letním období
všední dny – mše svatá 7.15, 9.30 a 11.15
soboty – mše svatá: 7.15, 9.00, 10.15 a 11.30; svátostné požehnání 13.00
neděle – mše svatá: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30 a 14.45; svátostné požehnání 13.00
Modlitba růžence denně v 18.45 a 20.00
Bohoslužby i modlitby růžence jsou snímány kamerami a vysílány na www.hostyn.cz.
Bazilika je v poutní sezóně z důvodu úklidu uzavřena každé pondělí od 13.00 do cca 15.30.
Pokud na pondělí připadne významný svátek, úklid se přesunuje na následující všední den.
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Hasiči po dvouleté pauze opět na Svatém Hostýně
Mezinárodní hasičská pouť na Svatém
Hostýně má za sebou již XXVII. ročník.
Největší a nejstarší hasičskou pouť u nás
si nenechalo v sobotu 30. 4. ujít okolo
2 000 uniformovaných hasičů z téměř
140 dobrovolných hasičských sborů. Připutovali hasiči z Čech, Moravy, Slezska,
Slovenska a Chorvatska, aby společně
oslavili svého patrona sv. Floriána.
Dva roky se tato slavnostní pouť z důvodu
pandemie nemohla uskutečnit. Stalo se tak
poprvé od založení pouti v roce 1994, že
hasiči poslední dubnovou sobotu nepřišli
na Svatý Hostýn.
Za uplynulé tři roky se v hasičských kruzích
stala řada událostí. Předně nás v roce 2019
opustil náš bratr pan PhDr. Josef Juráň, který převzal po smrti zakladatele hasičských
poutí bratra Antonína Zaorala z Kašavy
čestný úkol, přednes zdravice a představení
významných hostů před bazilikou.
Jednotlivé sbory byly registrovány pod
hlavním schodištěm pod krámky, kde byly
k dostání také nové pohlednice z hasičské
poutě. Po půl desáté se začal řadit slavnostní průvod na příjezdové komunikaci podél
křížové cesty, odkud pod velením Ing. Vladimíra Hanáka vyrazil směrem k bazilice.
V čele průvodu kráčeli nejvyšší představitelé
SH ČMS a hosté, následovali je zástupci sborů s historickými prapory (letos bylo registrováno 85 praporů) a samotní dobrovolní
hasiči. Po vystoupání schodů k bazilice
se průvod zastavil a Ing. Hanák provedl
slavnostní hlášení olomouckému arcibiskupovi Mons. Janu Graubnerovi.

Následně představil jednatel pořádajícího
9. okrsku Držková významné hosty, z nichž
promluvila starostka Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Ing. Monika Němečková,
za slovenskou delegaci promluvil čestný
prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany
PhDr. Ladislav Pethö a dále hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš.
Po zdravici otce arcibiskupa hasiči vstoupili do baziliky, praporečníci zaujali svá
místa po celém obvodu hlavní lodi. V závěru slavnostní bohoslužby byly žehnány
nové hasičské prapory a po skončení vyšel
otec arcibiskup s hasiči nesoucí prapory na
schody před baziliku, kde proběhlo tradiční
hromadné focení.
Množství hasičů i ostatních návštěvníků
potvrdilo silnou tradici této mezinárodní
hasičské poutě. Akci pořadatelsky zajišťoval
9. okrsek Držková s podporou OSH Zlín,
KSH Zlínského kraje a ústředí SH ČMS.
Ing. Lubomír Marušák
SH ČMS – Okrsek č. 9 Držková
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Informace o členech v brněnské diecézi
Děkanát

Celkový
počet
farností

Počet
farností se
členy MSH

Počet členů
MSH

Počet
důvěrníků

Blansko

12

4

7

Boskovice

22

2

8

Brno

26

10

99

1

Břeclav

13

5

27

2

Dačice

19

1

1

Hodonín

19

11

203

Hrušovany n. Jev.

9

Hustopeče

26

Jaroměřice nad R.

10

Jevišovice

14

Jihlava

20

1

1

Mikulov

24

Modřice

20

7

39

Mor. Budějovice

18

1

1

Mor. Krumlov

27

2

4

Velké Meziříčí

16

1

2

Slavkov

27

6

30

Telč

30

2

4

Tišnov

18

2

8

Třebíč

32

3

6

Vranov

18

Znojmo

36

2

7

Žďár n. Sázavou

26

3

5

Celkem

482

63

452

3

1

7

V příštím čísle najdete informaci o arcidiecézi pražské. Marie Loučková, Lubomír Vývoda
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Matice na cestách: Korytná, Nivnice a Nový Jičín
Krásný „pokovidový“ čas opět umožnil
v neděli 24. dubna výjezd mezi členy a příznivce Matice svatohostýnské a Svatého
Hostýna. Tentokrát to byl nádherný kraj
Bělokarpatského podhůří okolí říčky Nivničky, která vytéká zpod Velké Javořiny
a protéká Korytnou, která byla druhou
zastávkou na naší cestě. Osobně je mně
tento kraj velmi drahý, jelikož jsem zde
strávil nejkrásnější kněžská léta v Uherském Brodě a okolí.
V Korytné, v malebném kostele sv. Václava,
poinformoval po mši svaté člen výboru
Ing. Vít Gorej přítomné věřící o současném
dění na Svatém Hostýně a také o činnosti
Matice svatohostýnské.
Zjistili jsme, že zde není jediný člen rodiny
hostýnské a tak se nás ujal bývalý pan starosta Ing. Karel Stojaspal, původem z Dolního Němčí. Slíbil, že by si vzal na starost budoucí členy matice.
V Nivnici, kde P. František Král celebroval
dvě bohoslužby, setkání probíhalo obdobným způsobem. Něco malinko předeslal už
v kázání a po mši svaté pak další informace
tlumočil pan Gorej.
Přestože Nivnice je vzdálená od Uherského Brodu (který je známý velkými poutěmi
k Brodské Madoně – Panně Marii Růžencové a také nedaleká hora je zasvěcena poctě
sv. Antonína Paduánského), jen asi 8 km,
zdejší důvěrnice paní Cecilka Čechová má
na starosti asi 40 členů, kteří pravidelně
podporují Svatý Hostýn. Věříme, že naše
setkání rozšíří členy rodiny Panny Marie

Setkání s členy Matice svatohostýnské v Nivnici.

Svatohostýnské. Krásné také je, že v létě přijedou zdejší farníci třemi autobusy k Panně
Marii Vítězné Ochránkyni Moravy.
P. František Král a Ing. Vít Gorej
V pondělí 9. května navečer proběhlo setkání
zástupce výboru MSH MUDr. Mořice Jurečky s členy MSH novojičínského děkanátu na
faře v Novém Jičíně.
Za přítomnosti otce děkana P. Aloise Peroutky a nové důvěrnice paní Hany M. M. Heryánové jsme diskutovali stávajících i budoucích
prioritách činnosti výboru MSH. Přítomní
se zajímali o realizaci projektu nové dopravní obslužnosti svatohostýnského areálu.
Hovořili jsme o možnostech a způsobu
oslovování křesťanské veřejnosti ke členství
v Matici a o možnostech jakékoli pomoci
Matici při realizaci ekonomicky náročných
záležitostí na Svatém Hostýně.
MUDr. Mořic Jurečka
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Dědice, Vyškov, Ruprechtov a Malenovice u Zlína
Díky vstřícnosti kněží a dobré organizaci
místních důvěrníků jsme mohli v neděli
25. května zavítat na na Vyškovsko.
Krásného přivítání se mně a Ing. Ivo Buráňovi dostalo v Dědicích. Na bohoslužbu přišlo
okolo osmdesáti věřících, z nichž se většina
zúčastnila společného setkání. Zorganizovala jej místní důvěrnice Ludmila Boudná,
která pečuje o 40 členné společenství MSH.
Následně jsme se ve Vyškově zúčastnili boholužby v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde se shromáždilo okolo čtyř set
věřících. Zde jsem v kázání předeslal určitou
souvislost – v listě Židům čteme: „Přibližme
se k Bohu a Bůh se přiblíží k nám“ – můžeme
si totiž také říci: „Přibližte se k Panně Marii
a Panna Maria se přiblíží k Vám.“ Zároveň
jsem poprosil o podporu ať už finanční nebo
modlitbou, protože ona nově budovaná přístupová komunikace je určena především
nejstarším a hendikepovaným poutníkům,
kterým tak Pannu Marii Svatohostýnskou
lépe zpřístupníme.
Poslední zastávkou byl Ruprechtov, kde na
nás čekalo asi třicet věřících. Po mši svaté
následovalo krásné komorní setkání s věřícími a se členy MSH. Důvěrníkem je zde paní
Lucie, moje bývalá žačka z Kelče, kde jsem
léta působil. V Kelči je zase důvěrnicí její maminka Věra Valuchová.
Je třeba se modlit, aby tato májová návštěva nesla ovoce ať už v duchovní či hmotné
podpoře Svatého Hostýna a růstem členské
základny MSH.
P. František Král a Ivo Buráň

Poslední setkání členů výboru MSH před
létem proběhlo v Malenovicích. Místní
říkají, že právě zde končí Haná a začíná
Valašsko. Tato část krajského města se
rozkládá pod Malenovickým hradem.
Setkání proběhlo na přání důvěrnice Margity Laščákové nejprve v kostele sv. Mikuláše,
kde se sešlo asi 30 věřících. P. František Král
celebroval mši svatou za zdejší členy MSH.
V kázání vyšel z textů Svátku Panny Marie
Matky církve. Zamýšlel se nad vloženými invokacemi papeži posledních století, zvláště
nad titulem Matka církve, kterou po II. Vatikánském koncilu vložil papež Montini –
sv. Pavel VI. Možná, kdyby papež Celestýn
IV. věděl o moravské „Fulminatrix“ (Bleskometné Madoně), a sám neseděl na Petrově
stolci pouhých 17 dnů, snad by ji zařadil do
Loretánské litanie…
Po mši svaté pokračovalo setkámí na faře.
MUDr. Zdislava Tělupilová informovala o současném dění na Svatém Hostýně,
budování dopravní infrastruktury a s tím
spojené omezení. Zmínila se o koncertu na
podporu stavby, ale také o činnosti výboru
MSH. Přítomné zajímalo současné obsazení
restaurací a poutních domů. Poukazovali na
chybějící toalety u „točny“, většinou starší
lidé potřebují hned po vystoupení z autobusu na WC. Co nejdříve by se mělo vybudovat
infocentrum se sociálkama. Také je zajímala
průměrná výše příspěvku člena MSH.
Co na závěr? Každý sám si může přidat
(ostatně to dělám dlouhá léta) do litanií: „Vítězná Ochránkyně Moravy, oroduj za nás!“
P. František Král a Zdislava Tělupilová
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Důvěrníci jsou pilíře Matice svatohostýnské
S našimi čtenáři se podělíme o zkušenosti našich důvěrníků. Jsou hlavní oporou
matice. Spojují členy s Hostýnem, to oni ji „drží“ svou
prací, aby prosperovala.
Těší se důvěře věřících, jsou obětaví, věrní
a vědí, jak na to.
Když dojde po letech služby k výměně,
začínající důvěrník se zamýšlí, co je jeho
úkolem. Nahlédnutí do zvyklostí našich
důvěrníků může být proto inspirací.
Návštěva v Tlumačově
Dovolte mi nejprve popsat okolnosti setkání s důvěrnicí MSH v Tlumačově, protože
se domnívám, že tento „případ farnosti“
může čtenáře potěšit a povzbudit. Tak, jako
rozradostnil onoho večera i mě.
Náhoda či spíše Boží řízení mě zavedlo
k rozhovoru do farnosti Tlumačov ve Zlínském děkanátu. Po májové vcházíme s paní
Leou Špačkovou do starobylé fary. Čisto,
uklizeno, vítá nás úhledná místnost hned
vedle kuchyně. Ke stolu přisedají i její spolupracovníci, členové MSH. Nejdříve je mi
představena bývalá dlouholetá důvěrnice
paní Batoušková, která se věkem přiblížila
k devadesátce, ale stále s úsměvem sleduje
dění, a pomáhá dle možností. Přidává se
k vyprávění.
Fara ožila
Dozvídám se, že v Tlumačově je asi
2 500 lidí, členů MSH je k šedesátce. Do
farnosti s kostelem sv. Martina (jeden

z nejstarších ve Zlínském kraji) již přibližně 40 let kněz pouze dojíždí. Když se před
7 lety odstěhoval z fary tehdejší nájemník,
pustila se tato skupinka věřících do práce
s myšlenkou, aby se udělal pořádek a fara
byla funkční.
Práce lidi spojila
Říkají si velmi skromně „pracovní četa“,
já v nich však vidím především křesťany,
laiky, kteří s láskou a vnitřním zapálením
pro Boží věc dělají, co vnímají jako potřebné a co přineslo krásné plody. Při práci
společně také prožívají radostné chvíle,
i ta cesta k výsledkům, které již slouží celé
farnosti, je cenná.
V posledních letech se i v kostele díky současnému knězi P. Michalu Šálkovi hodně
opravovalo, takže kostel, ani fara již tlumačovským rozhodně nedělá ostudu, ba
právě naopak.
„Adoptujme si okna na faře“, padl tehdy na
počátku na poradě návrh pro 17 oken po
3 tisících. Místo toho se rozhodli sami pustit
se do díla: sklenář, tmelení, nátěry… úklidy,
pořádek. Opravila se celá fara i kostel. Nejdříve malování sakristie, chodby, dřevěné
obklady se odstranily, opravy stěn. Fasáda
na věži, potom loď, nátěry kostelních oken,
kytovali, přesklívali apod. V poslední době
pořídlili nový lustr v kostele a nový kondenzační kotel na faře. Pomáhá i pěkná spolupráce s obcí, je vstřícná a podporuje: příspěvek na opravu varhan, na zvony… Bylo
zavedeno, že se v adventu jde poděkovat
s pozorností na „obec“ za farnost.
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Farníci z Tlumačova na Zlínsku, mezi kterými je šedesát členů Matice svatohostýnské, se postarali o opravu prázdné
fary i zvelebení a osázení farní zahrady. Stala se pro místní místem setkávání a odpočinku. Foto: Zdeňka Jančíková

A zpět na faru: Vyklizení prostorů bývalých hospodářských stavení, úpravy dvora,
padal štít sousedovi – žádal opravu. Doplnění rozpadávající se kamenné zdi, práce
s kangem… Nebáli se, spojovalo je nadšení.
Nebyli to zedníci, ale věřící, většinou již v letech, kdy se odchází „na odpočinek“.
Zahrada jako rajské místo
Farní zahrada, tu musím vidět. Jdeme přes
uklizený prostorný dvůr, kde pobíhají hrající si ukrajinské děti. Obdivuji romantické
posezení s kamennou zdí. Vcházíme do zahrady za dvorem a žasnu: v májovém podvečeru je zalita sluncem, velká, téměř celá
porytá a upravená jako botanická zahrada.
Nikde plevel, vše jak „v nebíčku“. Je zde
moc příjemně, na tomto věky „promodleném“ místě, na tom se všichni shodujeme. Udivuje mě velká výsadba, aby byly
květiny pro výzdobu kostela. Vzpomínají,
jak začali s menší plochou, vždy postupně přiryli, přibral se další kus pozemku,
vysázeli stromky, víno, jahody, maliny,

ostružiny, růže, vistárii, astry, konvalinky,
jiřiny, mnoho druhů, vše v perfektním stavu. Bylo jim při práci líto to nechat ladem.
Říkali si: Kdysi to lidé dokázali vybudovat a my to nedokážeme udržet? Vedle
toho scházení se a pracovního nadšení –
a vzniklo centrum pro setkávání lidí, dřív
nebylo kde.
Pomoc uprchlíkům
Scházejí se pravidelně, když je potřeba.
Nyní například kvůli Ukrajincům, přesněji
dvaceti pěti uprchlíkům, jimž poskytla farnost v horním patře fary ubytování. Postaral se o to mladší člen farního společenství,
vše vyřídil, zajistil válendy, pračku, vyměnili bojler a místní lidé přinesli potřebné
vybavení.
Pravidelně v pondělí ráno od osmi pracují,
někdy i více dnů v týdnu. Někdy i odpoledne, nátěry podlahy v kostele např. lakování
si vyžádaly i odpolední směny, pracovali
až do večera, když bylo potřeba. Pomáhali
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rodinní příslušníci, přátelé. Vždy se našly
šikovné ruce těch, kdo ovládali řemesla,
byli lidmi dobré vůle a těmto pracovitým
farníkům fandili.
Setkali se postupně s pochopením památkářů, když viděli obětavost lidí, kteří téměř
ve věku, kdy by mohli odpočívat, namáhavě pracují…A mají z výsledků svého přičinění právem radost.
Zázemí pro farníky i hosty
Říkají opět to, co od věřících slýchávám již
tolikrát: Když není kde se sejít, před kostelem po bohoslužbě, to nic není. Bývají
tu farní akce: dny matek, zahájení i konec
prázdnin, děti z Tlumačova i z Mysločovic zde pobývají před farním táborem i po
něm, misijní neděle.
Místní rodák P. Stanislav Jonášek, SDB
přijíždí za svými krajany pravidelně v červenci na dovolenou, slavil zde narozeniny i výročí kněžství. P. Jonášek, SDB jim
pomáhá, podporuje, hecuje, motivuje,
nakládal s nimi i kontejner… Vzpomínají
tři kněze, kteří nad nimi drží ochrannou
ruku a dříve sem dojížděli z okolních farností: mimo P. Jonáška i P. Antonín Hráček
a P. František Král, který s nimi pobyl rok.
Vše na faře i kolem ní „spravili“, jak říkají, trochu „retro“, hlavně, aby vše sloužilo
a bylo funkční.
O co se stará důvěrník Matice?
Mnoho členů v Matici svatohostýnské
je starších, někteří již nemohou zajet na
poutní místo, ale mají je rádi a stále se o ně
zajímají.
A co má důvěrník přesně na starosti? Práce
je velmi rozmanitá. Vybírá příspěvky od

Členové Matice svatohostýnské na farní zahradě v Tlumačově. Foto: Zdeňka Jančíková

členů, vybírá i na Listy svatohostýnské (na
celý rok) a pak dává časopis do schránky. Začne obvykle obcházet v půlce ledna
a skončí těsně, než vyjdou Listy, v březnu.
Oznamuje na Matici úmrtí členů emailem
a posílá parte. Při té příležitosti dojde do
rodiny a ptá se, jestli někdo bude pokračovat po zemřelé babičce, dědovi. Většinou uspěje – daří se tak hledání nových
členů.
Oslovuje lidi, propaguje dobré jméno Hostýna. Je to jakási nit spojená s Hostýnem.
Pomoc a ochranu Matky Boží potřebujeme
všichni, většinou lidé reagují kladně. Navštěvuje nemocné, informuje o dění – např.
členy velmi oslovila oprava schodů s nápisy
jmen rodin, které je kdysi zaplatily.
Předává v Matici dary od členů, kupuje vše,
co koupit chtějí, například svíčky, křížky,
literaturu, figurky do betléma. Nosí jim
svaté obrázky, různé pozornosti. Někteří
členové dají na intence mší svatých, jejich
úmysl předá.
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Distribuce Listů svatohostýnských
Bere si na recepci Listy svatohostýnské
navíc a nosí je i nečlenům Matice až domů,
jindy zajede do domova důchodců. S každým si povykládá, což mnozí lidé potřebují, protože se nikam nedostanou. Komukoliv nabídne Listy, uspěje. O paní Špačkové
zde říkají: „Lea je člověk s velkým sociálním cítěním. Babičky si jí občas postěžují,
slíbí jim: Budu se za vás modlit. A opravdu
to udělá.“
„Kdybychom tě neměli…“, slyší občas,
když dostává pokyny: „Udělej, prosím, zařiď…“ A paní Lea dál rozvažuje: „Lidé jsou
pořád stejní. A když se důvěrník vymění,
než si na nového zvyknou, je to chvíli citlivé období…“ Co je tedy nejdůležitější?
„Lidé se na mě opravdu s důvěrou obrací, protože ví, že se vždy snažím jim jejich
přání splnit.“
Při návštěvě Hostýna vždy nese poselství
z tlumačovské farnosti kněžím, kteří jsou
pochováni na hostýnském hřbitově, protože farníci a členové MSH k nim měli vřelé
pouto a hezký vztah, zvláště když k nim
pravidelně chodili ke svátosti smíření.
Není to jenom o předání. Vyslechne přání:
„Leo, vezmi svíčku, posviť P. Chromečkovi, pomodli se tam.“ Slíbí a udělá to. Za
své bližní, kteří jsou doma a sami se tam
nedostanou. Je krásné, jak Svatý Hostýn
mají stále ve své mysli a srdci.
A ty, kdo chtějí přijet na Hostýn, vždy vezme s sebou. Jdou na mši svatou, projdou
křížovou cestu, navštíví hřbitov a posvítí
svíčkami k modlitbě. A vědí, že mají pořád
za co vděčit Panně Marii a být chvíli s ní.
Zdeňka Jančíková
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Jak hospodaříme?
Vážení členové Matice svatohostýnské,
díky vám a díky darům, které nám poskytujete, jsme mohli zvelebovat náš krásný
areál, ale i naše poutní domy. Dovolím si
zde alespoň pár řádky připomenout, co se
nám zde na Hostýně povedlo a co máme
v plánu v následujícím období.
Povedlo se:
- Úspěšné dokončenou a veřejnosti vřele
přijatou Kavárnu pod bazilikou
- Otevřít nově zrekonstruovanou restauraci za Poutním domem č. 3
- Zakoupit 20 nových matrací do pokojů
- Rekonstrukce recepce a její výmalba
- Do 40 pokojů jsme zakoupili věšákové
stěny
- Nový automobil pro potřeby Matice
- Zbudovat posezení s možností stanování
u rybníčku pod Ovčárnou
- Vysadili jsme 3 600 nových stromků
- Nové nátěry v celém areálu
Plánujeme:
- Částečnou rekonstrukci prodejního
místa na rozhledně
- Vodní kaple dostane nové posezení a zábradlí nový nátěr
- Plánujeme na podzim novou výsadbu
keřů a stromků v areálu
- Založit ovocný sad nad nově zbudovanou
točnou a cestou
Chtěl bych zde ještě jednou poděkovat za
vaši každodenní podporu.
Josef Kužel
vedoucí hospodářské správy
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Zemřelí členové Matice svatohostýnské
Josef Kočiš, Vnorovy ����������������������������������������������������� 74 let
Marie Králová, Paršovice ������������������������������������ 86 let
Drahomíra Patáková, Želechovice �������� 92 let
Zdislava Kratochvílová, ������������������������������������������ 85 let
Stará Ves nad Ondř.
Marie Indrová ������������������������������������������������������������������������ 92 let
Marie Foltýnová, Šardice �������������������������������������� 89 let
František Spáčil, Předmostí ����������������������������� 91 let
Josef Vávra, Lhota ���������������������������������������������������������� 90 let
Vladimír Chudáček, Prace ���������������������������������� 77 let
Anna Andrýsová, Loučka ������������������������������������ 86 let
Vlasta Gořalíková, Kroměříž �������������������������� 83 let
Veronika Žálková, Tlumačov �������������������������� 84 let
Františka Bajarová, Kněždub ������������������������ 95 let
Františka Othová, Spytihněv �������������������������� 84 let
Marie Sobotová, Zábřeh ���������������������������������������� 85 let
Marie Mrázková, Sazovice �������������������������������� 90 let
Božena Machová, Lípa �������������������������������������������� 84 let
Mgr. Oldřich Kovář, Vsetín ��������������������������������� 91 let
JUDr. Adolfina Horáčková, ������������������������������ 94 let
Olomouc
Ing. Jaroslav Ševčík, Holešov �������������������������� 90 let
Ludmila Serejová, Libhošť ��������������������������������� 81 let
Marie Krutilová, Paršovice �������������������������������� 79 let
Dagmar Plachá, Želechovice ��������������������������� 91 let
Marie Zapletalová, Olomouc �������������������������� 93 let
Jaroslav Klaška, Šlapanice ���������������������������������� 83 let
MUDr. Pavel Vojkovský, Místek ���������������� 83 let
Marie Bačová, Dolní Bojanovice �������������� 83 let
Josefa Blahová, Dolní Bojanovice ������������ 77 let
Miroslava Bravencová, �������������������������������������������� 89 let
Dolní Bojanovice
Zdeněk Pavlíček, Lukov ������������������������������������������ 84 let

Marie Černocká, Hulín �������������������������������������������� 85 let
Marie Přibylová, Kajlovec ������������������������������������� 81 let
Ludmila Jančová, Dolní Němčí ������������������ 82 let
Marie Zvářalová, Nivnice ������������������������������������ 90 let
Františka Skalková, Kněždub ������������������������ 95 let
Vladimír Brázdil, Malenovice ������������������������ 87 let
Ludmila Hlaváčková, Staré Město ���������� 83 let
Mgr. František Foltýnek, �������������������������������������� 85 let
Staré Město
Jaroslava Nebojsová, Nový Jičín ���������������� 94 let
Anna Křapová, Vlčnov���������������������������������������������� 88 let
Ludmila Kratochvilová, Rokytnice �������� 82 let
Jan Matula, Lubina-Větřkovice ��������������������� 71 let
František Hegar, Kelč�������������������������������������������������� 89 let
Marie Červínková, Šardice �������������������������������� 87 let
Josef Bečica, Trnava u Zlína ����������������������������� 91 let
Ludmila Mrkvicová, Kyjov���������������������������������� 97 let
Ludmila Vašků, Vsetín ���������������������������������������������� 77 let

Kalendář na rok 2023

Námětem kalendáře na rok 2023 jsou historické fotografie s popisky ze širokého spektra
existence poutního místa až do doby nedávno
minulé. Kalendář zakoupíte na recepci Poutního domu č. 3 nebo v bazilice.
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Vzpomínka na Ing. Jaroslava Ševčíka a Josefa Bečicu
Ve věku nedožitých 90 let
zemřel 22. března 2022 pan
Ing. Jaroslav Ševčík z Holešova. Narodil se 15. dubna
1932 v malé vesnici Žďár
v okrese Blansko jako sedmé
dítě z osmi sourozenců. Po ukončení měšťanské školy chtěl dále studovat, ale musel
pracovat u rodičů v hospodářství. Vysokou
školu zemědělskou pak dokončil v Brně až
po absolvování základní vojenské služby. Už
v průběhu studia vysoké školy začal učit na
zemědělské škole ve Velkém Meziříčí, kde
učila i jeho manželka, kterou poznal již na
střední škole. Kvůli své víře a křesťanskému
způsobu života však museli toto povolání
opustit. Celý život potom Jaroslav pracoval
na různých místech, naposledy jako agronom na Státním statku Kroměříž. Pracovně
činný byl i po svém odchodu do důchodu.
V roce 1993 se stal členem MSH, od roku
1996 obětavě pracoval dvanáct let v Matici
jako předseda revizní komise. Pravidelně se
účastnil všech schůzí výboru MSH, na kterých přítomné členy informoval o výsledcích
práce, hospodaření a kontrol revizní komise.
Jeho připomínky k činnosti byly vždy přesné
a podnětné.
Ve farnosti spolupracoval s kněžími, pomáhal při předávání Listů svatohostýnských,
kalendářů, drobné literatury, informující
o dění na Svatém Hostýně. Za jeho práci
pro zvelebení Sv. Hostýna mu patří velký
dík. A věříme, že největší odměnu již obdržel
z náruče naší nebeské maminky.
Marie Loučková

Ve středu 18. května 2022
se farní rodina v Trnavě rozloučila s panem Josefem Bečicou, dlouholetým členem
a důvěrníkem Matice svatohostýnské, jehož životní pouť
skončila na svátek Panny Marie Fatimské
13. května 2022.
Josef Bečica se narodil 6. prosince 1930 na
Vsetíně. Byl nejstarší ze 7 dětí. Se sourozenci vyrůstal na trnavských pasekách, zvaných
Luhy.
V roce 1955 se oženil. Společný život nebyl
vždy jednoduchý, ale pod ochranou Panny
Marie Hostýnské oslavili vloni 66 společně
prožitých let. Jeho žena Marie pečovala o rodinu a manžela celý život a Josef jí tuto službu
poslední dobou splácel.
S Boží pomocí postupně přijali a v křesťanské
víře vychovávali 8 synů.
Svůj život zasvětil víře v Pána Boha a službě kostelníka v trnavském kostele, neuvěřitelných 35 let. Svou houževnatostí se zasloužil o opravu kostela a křížů
ve farnosti. Společně s panem farářem
P. Janem Kristem se s celou svou rodinou zapojil do budování střediska pro bohoslovce.
Byl velkým ctitelem Panny Marie Hostýnské
i Turzovské a finančně přispíval na zvelebování těchto poutních míst. Více než 20 let byl
důvěrníkem Matice svatohostýnské. Po něm
štafetu přejal nejmladší syn Petr, který ho
také s láskou doopatroval.
Kéž ho Panna Maria Hostýnská přijme do
slávy nebe!
P. František Král
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