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Slovo otce biskupa Mons. Josefa Nuzíka
Milí přátelé Svatého Hostýna a čtenáři Listů svatohostýnských
Řadu let přicházím na naše krásné a milé poutní místo k Panně Marii na
Svatý Hostýn na různé významné poutě jako poutník, posledních pět let
pak jako biskup. Odchodem otce arcibiskupa Jana na svatovojtěšský stolec na mě přešla také role zastupujícího protektora Matice svatohostýnské, a tak jsem začal Svatý Hostýn více poznávat i po stránce logistického
zabezpečení, které je běžným poutníkům skryto.
Rád bych poděkoval všem členům výboru MSH a zaměstnancům, díky jejichž práci se
na tomto poutním místě cítí všichni poutníci vítáni a mají zde potřebné zázemí – jak
duchovní tak lidské.
Děkuji rovněž všem důvěrníkům a každému členu MSH, že toto místo svou modlitbou
i službou podporujete. Věřím, že se nám s Boží pomocí podaří pokračovat ve všech
započatých projektech a udržet na tomto poutním místě duchovní klima, kde budeme
vnímat Boží blízkost a posilu.
+ Josef Nuzík
administrátor olomoucké arcidiecéze a protektor Matice svatohostýnské

„Nezapomeňte na nás!“
Každá mince má dvě strany.
Jedna určuje její nominální
hodnotu a druhá zemi, v níž
platí. A když ji vyhodíme
z dlaně, máme vždy 50 % jistotu, že padne její rub či líc.
Mladí kluci, z nichž se před více než 100 lety
z rozhodnutí mocných stali ze dne na den
vojíni Rakousko-Uherské armády, neměli
možnost volby. Ani si nemohli hodit mincí
a zůstat doma u svých rodin. Jistota, že se ze
svých pozic na bojišti vrátí v pořádku domů
byla nulová. Věděli to. Přesto se dál podíleli
na budování poutního místa. Mezi vojáky
se zrodila myšlenka, aby se z II. zastavení

křížové cesty, stal nejen symbol Ježíšova utrpení, ale současně i jejich památník. Proto
má jen toto zastavení již od svého dokončení
v roce 1919 dvě strany. Jako ta mince. Z čelní
stěny vidíme mozaikový obraz Ježíše, jak na
sebe bere těžký kříž. Zadní stěna kapličky
je osazena bronzovým reliéfem zobrazující
smutek nad ztrátou těch, kteří za svou zemi
zaplatili nejvyšší cenu.
S nadějí, že na ně budou jejich přátelé a další generace právě u tohoto zastavení vzpomínat, posílali ze zákopů ušetřené penízky.
Přišly tisíce drobných mincí od těch, kteří se
více než smrti, báli zapomnění...
Pavel Siuda
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Modlitba za padlé
Všemohoucí Bože, ty jsi Pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou
a prosíme:
Ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou
a sobectvím. Přijmi do své náruče všechny
ty, kteří svůj život obětovali při obraně života a svobody druhých lidí. Shlédni ve své
lásce na ty, které o život připravila věrná
služba, odvaha a statečnost. Smiluj se nad
těmi, kteří zemřeli ve válkách zbytečně a nesmyslně. Odpusť pro své milosrdenství také
těm, kteří ve své slabosti a omylnosti ztratili
život v boji za věci nespravedlivé. Otevři své
království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válek a násilí.
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho
Pána Ježíše Krista, neboť on jako první
z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých. AMEN

LISTY SVATOHOSTÝNSKÉ – čtvrtletník vydává Matice svatohostýnská, z. s. ve spolupráci s duchovní správou na Svatém Hostýně
Redakční rada: Ing. Ivo Buráň, Ing. Bc. Marie Černíčková, Mgr. Pavel Hanulík, PaeDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., MUDr. Mořic
Jurečka, Olga Kozlová, Mgr. Marie Loučková, Mgr. Pavel Malének, P. Ladislav Nosek SJ, Mgr. Lubomír Vývoda
Šéfredaktor: Mgr. Bc. Pavel Siuda Grafická úprava a tisk: © KLEINWÄCHTER holding, s.r.o.
Adresa redakce pro zasílání příspěvků: Matice svatohostýnská, z.s., Svatý Hostýn č. 115, 768 72, Chvalčov, tel.: 573 381 693-4
E-maily: redakce@hostyn.cz; sefredaktor@hostyn.cz; fara@hostyn.cz Internetové stránky poutního místa: www.hostyn.cz
Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy. Určeno pro místní potřebu a členy spolku Matice svatohostýnská.
Číslo účtu MSH, na které můžete zasílat dary: 13430691/0100, Registrační číslo MK ČR: E 15211. Datum vydání: 22. 9. 2022

4

Listy svatohostýnské

Cestička k domovu
V souvislosti s probíhajícím projektem zlepšení
dopravní obslužnosti na
Svatém Hostýně mě napadají slova spisovatele
Karla Václava Raise, která
známe ze školních lavic: „Cestička k domovu známě se vine. Hezčí je krásnější
než všecky jiné.“
Díky víře, naději a lásce, křesťanským
ctnostem, které nám byly dány, si každý
z nás buduje svou osobitou duchovní cestu
k Pánu Bohu. Tak, jak jsme se rádi vraceli
do tepla svých domovů, kde nás očekávala
naše maminka, tak se rádi a s láskou v srdci
vracíme do našeho moravského, duchovního, mariánského domova, na Svatý Hostýn,
kde nás stále očekává naše nebeská Matka
s otevřenou náručí třímající v ní Ježíška.
Všechny přístupové cesty a komunikace na
Svatý Hostýn vybudovali naši předkové. Po
nich nás vodívali k Matce Boží Svatohostýnské naši prarodiče, rodiče a my po nich
vodíváme naše děti, vnuky.
Je naší milou a bohulibou povinností tyto
cesty udržovat, zvelebovat a zdokonalovat
tak, abychom je v dobrém stavu byli schopni
předat našim potomkům.
Současný výbor Matice svatohostýnské
převzal od svých předchůdců zodpovědný
a náročný úkol realizace Projektu dopravní
infrastruktury na Svatém Hostýně v sociálně i ekonomicky velmi složité době.
Oslovujeme tedy neustále všechna otevřená
a široká srdce poutníků, věřících, turistů,

jednoduše všech lidí dobré vůle s láskyplným vztahem ke Svatému Hostýnu. Prosíme a žádáme o duchovní podporu modlitbou za nekomplikovaný průběh této časově
i prostorově složité aktivity a podle osobních
možností za drobný i větší materiální nebo
finanční dar nebo příspěvek za zdárné dokončení celé této stavební akce.
Děkujeme všem. Pán Bůh zaplať všem.
Na cestě k Pánu Bohu můžeme zaváhat,
zakolísat, zakopnout nebo občas i vybočit
z cesty. Na cestě k Pánu Bohu nás ale stále
Někdo provází, sleduje a hlídá. Je to Matka
Boží Maria. Pokud budeme chtít a vzpomeneme si na ni, vždy nám podá pomocnou
ruku, otevře ochrannou náruč, přimluví se
za nás. A to je obrovské požehnání a poděkování za naše pozemské snažení.
A závěrem několik dalších Raisových slov:
„A kdybych na světě bůhví kam zašel, tu
cestu k domovu vždycky bych našel.“
Mořic Jurečka
předseda výboru MSH
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Duchovní slovo rektora poutního místa
Milí čtenáři Listů svatohostýnských, jménem Duchovní správy vás srdečně
zdravím!
Přemýšlím, co napsat
v tomto slůvku o uplynulých i budoucích měsících. Zdá se mi
vcelku trefné přirovnat poutní sezóny
na Svatém Hostýně v posledních letech
k adrenalinovému sportu. Už běžný hostýnský provoz má daleko k poklidu. Nejde jen o poutě, ale i velké množství věcí
spojených s údržbou, opravami a podobně. K tradičnímu „mumraji“ pak poslední
roky přinesly covidovou pandemii a přes
její ústup bylo poslední léto klidné ještě
méně – jak všichni víme.
Zvláště kombinace ruské války proti Ukrajině, hrozby čínské války proti Tchajwanu,
nebývalého sucha a požárů v mnoha regionech světa včetně Česka nebo naopak
rekordních záplav například v Pákistánu
v člověku rozhodně nevytváří pocit bezpečí
a budí obavy z budoucnosti. Jak hospodářsky utáhnout plynem vytápěné hostýnské
poutní domy v zimním období, je příklad
jedné z nich. A aby toho nebylo málo, je
letošní rok na Hostýně poznamenán velkými stavebními pracemi na nové dopravní
infrastruktuře a mnoha starostmi a investicemi s nimi spojenými.
Přesto jsme mohli pociťovat, jak pravdivé je úsloví „Pán Bůh dopouští, ale neopouští“: Poutníci a turisté přicházeli ve
velkých počtech i letos, stavba nové cesty
viditelně postupuje „osudu navzdory“,

Hostýn neuschl ani neshořel, dál se dokončuje restaurování Jurkovičovy křížové
cesty a kaple sv. Jana Sarkandera, ledové
království se v zimě z Česka, zdá se, tak
úplně nestane, z Ukrajiny přicházejí v posledních dnech dobré zprávy a snad se to
do vydání tohoto čísla nezmění. Proběhl
velmi zdařilý, aktivními laiky organizovaný benefiční koncert, který mimo jiné připomněl díky přenosu televize Noe a velkému množství pozvánek existenci Svatého
Hostýna široko daleko.
To vše nás naplňuje vděčností vůči Pánu
Bohu i dobrým lidem. Teď už jen nezbývá
než doufat, že věřící lidé budou i nadále
nesobecky stát na straně nespravedlivě
trpících i za cenu určitých obětí a že ve
společnosti budou působit jako stabilizující prvek a nikoliv jako pátá kolona nepřítele.
Být optimistou v tučných letech není těžké
a není to ctnost naděje. Teprve v těžkostech
se ukazuje, zda má člověk opravdovou naději. My k ní důvody máme, tedy ji mějme.
Případně o ni poprosme.
Nenechme se ovládnout panikou ani zlostí. Rozhořčení může být spravedlivé, zlost
pochází od Zlého a signalizuje jeho blízkost. Nepomáhá dobře posuzovat a volit
ani v životě, ani ve volbách. Pamatujme na
to. I u zpráv nebo u piva.
K tomu ať nám dopomáhá Bůh a Panna
Maria Svatohostýnská.
P. Ladislav Nosek SJ
rektor poutního kostela
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Stavbu silnice podpořil benefiční koncert
V sobotu 10. září se v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie na Svatém Hostýně
konal benefiční koncert
pořádaný Maticí svatohostýnskou pod záštitou Arcibiskupství olomouckého.
Návštěvníkům koncertu a divákům televize Noe připravili všichni účinkující krásný
umělecký a duchovní zážitek.
Na začátku koncertu vystoupili mladí talentovaní hudebníci skupiny RB:ORCH
a Radek Blahuš, kteří zahráli skladby Jiřího
Pavlici a severských autorů. Velmi dojemné
bylo jejich společné vystoupení s nejmladšími účinkujícími sourozenci Všetečkovými
ze Slovenska, kteří zazpívali Hallelujah od
L. Cohena. Skupina Porta Benefica s Mariánem Jurečkou zahrála krásné klasické
skladby W. A. Mozarta, G. F. Handela a P. I.
Čajkovského, ale i skladby E. Morricone,
J. Pavlici a dalších v unikátním nástrojovém obsazení. Při zpěvu sólistky písně Ave
Maria se mnohým posluchačům tvořila
husí kůže. Na závěr všechny okouzlil svým
uměním vynikající houslista Pavel Šporcl.
Jeho virtuózní variace pro sólové housle na
naši hymnu „Kde domov můj“ byly skvělou
tečkou na závěr koncertu. Celým večerem
provázel hřejivým a vtipným slovem P. Marián Pospěcha.
Jménem výboru Matice svatohostýnské
velmi děkuji všem dárcům za jejich štědrost a finanční podporu, která pomůže
spolufinancovat stavbu cesty.

Předseda MSH MUDr. Mořic Jurečka děkuje za organizaci benefičního koncertu manželům Ing. Ladislavovi
a Barboře Denkovým. Foto: Fr. Ingr/Člověk a víra

Dále moc děkuji manželům Denkovým za
organizaci koncertu a materiální podporu
benefice včetně výborného občerstvení.
Velké díky patří rektorovi Baziliky Nanebevzetí Panny Marie P. Ladislavu Noskovi, členům Matice svatohostýnské a všem
dobrovolným pomocníkům.
Ing. Vít Gorej
člen výboru Matice svatohostýnské

Dary na novou cestu
Podpořit budování nové dopravní infrastruktury lze podpořit dary na účet Matice
svatohostýnské u Equa bank.
č. účtu 1036432627/6100, VS 12.
Děkujeme za vaše dary, oběti a modlitby.
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V dílně pod Hostýnem se rodí socha A. C. Stojana
Přímo pod Svatým Hostýnem se již několik měsíců rodí socha Antonína Cyrila
Stojana. Postava v nadživotní velikosti
je oděná v klerice, přepásaná cingulem
s vyobrazením sv. Cyrila a Metoděje
a Panny Marie Ochránkyně Moravy.
Oba motivy odkazují na poutní místa
Velehrad a Svatý Hostýn, na jejichž obnově Stojanovi velmi záleželo. Autorem
díla je sochař Jan Kozel, který měl na začátku srpna ve svém ateliéru v Bystřici
pod Hostýnem hotový sádrový odlitek.
Sochu si objednal zakladatel skanzenu
a muzea v Rapotíně na Šumpersku Milan Havlíček.
„Když se pan Havlíček dozvěděl o životě
a díle arcibiskupa Stojana, přál si svou rozsáhlou sbírku rozšířit právě o sochu, která
jej zpodobní,“ uvedl sochař Kozel, který
se obnově soch věnuje desítky let a řadu
objektů zrenovoval i na Svatém Hostýně.
V jeho dílně se zrodily také nové sochy andělů, Panny Marie, sv. Václava a dalších
světců.
Zhmotnit do sochařského díla arcibiskupa Stojana byla náročná výzva. Žádná
podobná socha totiž zatím nikde nestojí.
Umělec se snažil významnou postavu církevních dějin 19. a 20. století ztvárnit tak,
aby co nejvíce odpovídala jeho skutečné
podobě.
Podkladem mu byly fotografie, které horlivého kněze, zakladatele nejrůznějších
spolků včetně Matice svatohostýnské
a pozdějšího olomouckého arcibiskupa,

Sádrový odlitek sochy znázorňující olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana v dílně sochaře Jana Kozla
v Bystřici pod Hostýnem. Foto: Pavel Siuda

věrně zachycovaly. Inspirací mu byl i velehradský náhrobek a reliéf z pryskyřice se
Stojanovou tváří, který v minulosti zdobil
interiéry far.
Model sochy, na jejíž výrobu sochař spotřeboval 350 kilo sádry, se stane předlohou pro formu a následný odlitek z umělého pískovce. Socha arcibiskupa Stojana
bude držet v levé ruce knihu ozdobenou
dvojramenným křížem a větvičku s listy
lípy srdčité, která symbolizuje jeho vlastenectví. Pravou paži bude mírně pozvedat
k pozdravu či požehnání.
Od úmrtí Antonína Cyrila Stojana uplyne v příštím roce 100 let. Zemřel 29. září
1923 ve věku 72 let. Dodnes je na Moravě
velmi uctíván a probíhá proces jeho blahořečení.
Pavel Siuda
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100 let od pohřbu „neznámých vojínů“
„Nezapomeňte na nás!“, prosili vojíni
z bojišť 1. světové války. Byli to mladí muži
z řad Sdružení venkovské omladiny, kteří
se na přelomu století přímo zapojili do obnovy poutního místa. Mnozí z nich tušili,
že se ze zákopů domů nevrátí. A přáli si
mít na Svatém Hostýně aspoň památník,
který by jejich oběť připomínal. Ze svých
skromných žoldů posílali na jeho zbudování do vlasti ušetřené koruny. Na evropských bojištích jich padly tisíce. Jen čtyři
z nich mají na Svatém Hostýně hrob. Jejich
ostatky byly uloženy přesně před 100 lety
v těsné blízkosti památníku, který byl dokončen v roce 1919 na zadní straně II. zastavení Jurkovičovy křížové cesty. A jsou
tam dodnes. Málokdo o nich dnes něco ví.
Dušičková pouť 1922
První tři „neznámí vojíni“ byli postupně
pohřbeni při dušičkové pouti 6., 7. a 8. října 1922. Poslední pak o několik týdnů později 5. listopadu 1922. Událost podrobně
popsal rolník Antonín Štěrba z Kunovic,
který myšlenku na přenesení ostatků několika padlých dokonce inicioval. Inspiroval
se informacemi o vybudování hrobů neznámého vojína ve Francii, Itálii nebo Anglii.
O pohřbu vojínů se zmiňuje i životopisná
kniha o arcibiskupovi A. C. Stojanovi. Churavý metropolita jednoho z padlých sám
osobně pohřbil. Jeho nečekaný příjezd na
dušičkovou slavnost všechny překvapil.
Byla to jeho poslední návštěva na Svatém
Hostýně. Když stál u hrobu, plakal. Celý víkend bylo chmurné a deštivé počasí. Poutníky to však neodradilo. Památku padlých

Mezi vojáky R-U armády byly tisíce ctitelů Panny Marie
svatohostýnské a členů sdružení Omladina.

uctilo okolo 20 tisíc lidí. Přijeli z Moravy,
Slezska, Hlučínska i ze Slovenska.
Tradice dušičkových poutí vzešla z řad
Omladiny už v roce 1912. „První se konala v neděli 27. října. Byla to vzpomínková
pouť nejen za zemřelé členy, ale i za vojíny aktivní i záložní, kteří museli nastoupit
vojenskou službu, když už tenkrát hrozil
vybuchnouti požár světové války,“ napsal
Antonín Štěrba ve vzpomínkách, které
zpracoval k 20. výročí založení dušičkových poutí. Knížka „Pomněnky“ s podtitulem Kytička vzpomínek od hrobu „neznámého vojína“ na Sv. Hostýně vyšla v roce
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1932 a je cenným svědectvím o událostech,
které provázely vznik pietního místa.
Prosby u Ochránkyně Moravy
Po vypuknutí konfliktu se stal rovněž vojínem CK Rakousko-Uherské armády. Podobně jako mnozí další, se před odvelením
ke svému pluku vydal poprosit o ochranu
Pannu Marii Svatohostýnskou. „Sem putovali před odjezdem do války, komu to
bylo možné, sem jeli o své dovolené, sem
Královně a Vítězné Ochránkyni Moravy
adresovali své dopisy a prosili o mocnou
její ochranu a přímluvu u Boha. Sám též
jako 18letý chlapec, jsa odveden, sem jsem
putoval, v ochranu Matky Boží se odporučoval a slíbil, vrátím-li se kdy z války, zase
sem, pokud mi to bude možno, co rok putovati,“ napsal Antonín Štěrba.
„Než nestejně osud každému měří,“ napsal
po letech do Pomněnek. „Stejně jsme tam
mrzli, stejně parna a úpal sluneční snášeli, hlad, žízeň, nepohody trpěli, jen stejně
jsme se všichni zpět do svých domovů ke
svým drahým nenavrátili. Od tisíců druhů
milých vyžádána oběť největší, oběť krve,
oběť jejich života, bez ohledu na to, co řeknou tomu tam daleko – doma.“
Posílám uspořenou dvoukorunu
Jeho slova plná emocí dokumentují útržky
dopisů, které z fronty členové Omladiny
zasílali. Přímo v jejich řídnoucích řadách
přišla totiž myšlenka na vybudování pomníku na jejich památku jako součást
II. zastavení křížové cesty, při němž „Ježíš
na sebe bere těžký kříž“.
Jejich přání znělo jasně: „Když se domů
nevrátíme, ať na nás alespoň na Hostýně
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při modlitbě vzpomínají.“ Jejich dopisy
zveřejňovaly Hlasy svatohostýnské, které od roku 1915 informovaly o sbírce na
stavbu památníku. Do propagace se zapojily i další katolické časopisy. „Z čísel
‚Naší omladiny‘ dověděl jsem se o úmyslu vybudovati na posv. Hostýně zastavení
křížové cesty na památku padlých členů
omladiny. Na ten účel zasílám dvoukorunu, kterou uskrovněním jsem uspořil. Bude-li mi možnost, i dále něco pošlu. Kdybych se snad nevrátil z bojiště, na které se
asi také dostanu, vím, že spolučlenové se
budou u tohoto zastavení za mne modliti
a na mne pamatovati,“ napsal vojín dragounského pluku č. 6, který se podepsal
jen iniciály J. J.
V podobném duchu se domů z italské
fronty ozval i další z vojáků. „Dnes jsem
poukázkou polní pošty poslal na pomník
omladiny 10 K za sebe a za Hývnara. Prý je
zde nedaleko. Umluvili jsme se o tom dříve
a až s ním budu mluviti, sdělím mu to. Ať
stojí tedy na hoře té, na které za svobodu
Vneslav padl, pomník náš, a ať aspoň litera
poví, či prach rád by pod ní spočíval a rád
dřímal. Teď stojíme proti Itálii. Jsem zdráv
a dobře se mi vede. Proste za nás Vítěznou
Ochranu Moravy. Vás, celou Moravěnku
a vojíny čtenáře zdraví J. H.,“ který sloužil
u pěšího pluku č. 100.
Polní poštou se na Svatý Hostýn ozval
také J. Šimek z Veletin u Uherského Brodu, který sloužil u dělostřelců při c. k.
automobilové 30.5 cm hmoždířové baterii č. 7. „Zasílám Vám srdečný pozdrav
a zároveň zasílám 2 K na pomník našim
padlým hrdinům. Peníze jsem si zachoval
ze svých úspor a těším se s myšlenkou, že
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když nebude znám můj hrob v cizině, že
aspoň společný pomník na posv. Hostýně
dochová budoucím věkům mou památku.“
Drahota cenu pomníku znásobila
Přání nebohých vojáků se stalo skutečností. Se stavbou II. zastavení křížové cesty se
začalo již v červenci roku 1915. Rozpočet
byl 6 000 korun. Cena se kvůli drahotě nakonec zvedla až na 40 tisíc korun. Základní kámen kapličky posvětil polní superior
Msgre. Raf. Kozák. Při dušičkové pouti
v roce 1916 byl již rozestavěný pomník ozdoben věncem s velkými stuhami a nápisem „Padlým bratřím – Naše omladina!“
a kytice se stuhou a nápisem „Omladina
z Nové Říše padlé omladině“. Zastavit se
u pomníku neopomněla žádná další dušičková slavnost. Pomník se podařilo dokončit až v roce 1919. Z původního záměru
vytesat do pamětní desky jména padlých
členů Omladiny se muselo ustoupit. Tak
velká deska by se na zadní stěnu kapličky
nevešla. Mrtvých byly tisíce.
„Poněvadž po posvěcení základního kamene 15. srpna 1915 válka nebrala konce
a smrt kosila stále nové a nové životy, vidělo se, že bude nutno od původní myšlenky
zvěčniti jména padlých na mramorových
deskách upustiti pro jejich ohromný počet.
Usneseno jména jejich sepsati na pergamenovou listinu a uložiti ji do základního
kamene pomníku, místo desky pak poříditi
bronzový reliéf, který by příkladně vyjadřoval myšlenky živé omladiny, vzpomínající na své padlé bratry. Prací pověřen
osvědčený umělec, mistr Vinc. Vosmík,“
zdokumentoval vývoj podoby pomníku
Antonín Štěrba, který se z války šťastně

Bronzový reliéf byl na pomník padlým vojínům osazen
v roce 1919. Autorem byl umělec Vincenc (Čeněk)Vosmík.

vrátil a stal se členem výboru Sdružení
venkovské omladiny. Dohotovený pomník s instalovaným reliéfem byl posvěcen
14. září 1919.
Památky na 6 000 padlých vojínů
V srdci bývalého vojína z Kunovic však zrála myšlenka pomník povýšit na skutečné
pietní místo s ostatky padlých. Antonín
Štěrba ji vyslovil poprvé ve svém projevu
„Přátelství až za hrob“ o dušičkové slavnosti 9. října 1921. Udělat z památníku
hrob „neznámého vojína“ a povýšit tak pietní místo na skutečný hřbitov se podařilo
o rok později. Ostatky čtyř padlých bratří
z řad hostýnské Omladiny byly převezeny
z různých bojišť. Měly symbolizovat čtyři
světové strany a rozsáhlost konfliktu. Součástí pohřbu „neznámého vojína“ bylo při
10. dušičkové pouti také uložení speciální
kovové rakve s památkami na 6 000 dalších
padlých kamarádů. Dopisy vojáků, fotografie a předměty, které lidé přinesly, byly
uloženy do kamenného sarkofágu, který
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k tomuto účelu osobně navrhl architekt
Dušan Jurkovič.
„Neznámí vojíni“, kteří leží pochováni
v zemi pod reliéfem památníku, nejsou bezejmenní. Již před 100 lety se zaznamenaly
jejich jména, věk i místo, kde zemřeli.
Jména čtyř „neznámých vojínů“
Jan Novák (23 let), nar. v Rozseči u Dačic
15. 5. 1892, zemř. v nemocnici v Innsbrucku
2. 8. 1915 a jeho ostatky byly převezeny 6. 10.
1922 a byl znovu pochován opatem Fr. Bařinou, augustiniánem ze Starého Brna.
Josef Freiberger (32 let), nar. 4. 12. 1884
v Želči, o. Vyškov, zemř. 29. 6. 1916 v Podhajsách. Jeho ostatky zde byly uloženy 7. 10.
1922 opatem Petrem Hlobilem benediktinem z Rajhradu.
Antonín Zavadil (24 let), nar. 15. 1. 1891
– rolnický syn z Vítonic, padl 5. 7. 1915
v Kamience. Znovu pochován zde Dr. Ant.
Cyrilem Stojanem, arcibiskupem olomouckým, dne 8. 10. 1922.
Jan Doležel, (34 let) nar. v Osíčku 10. 12.
1881, zemřel jako vojín na ruské frontě,
padl v Polsku 9. 5. 1915. Byl znovu pochován zde 5. 11. 1922 P. Josefem Stryhalem,
superiorem.

Kaple II. zastavení Jurkovičovy křížové cesty byla postavena jako památník vojínům z řad hostýnské Omladiny,
kteří se nevrátili z 1. světové války. Foto: Pavel Siuda

Otčenáš za padlé
Až půjdete okolo II. zastavení Jurkovičovy křížové cesty, nezapomeňte kapličku
celou dokola obejít. Pohlédněte do ztrápených tváří zobrazených na bronzovém
reliéfu a v tiché modlitbě vzpomeňte nejen na čtyři pochované vojáky, ale také za
všechny ostatní oběti světové války, kteří
si tolik přáli, aby se na ně nikdy nezapomnělo.
Pavel Siuda

Dušičková pouť ve dnech 8. a 9. října
Dušičková pouť 2022, kdy si připomeneme naše drahé zesnulé, bude v sobotu
8. a v neděli 9. října na Svatém Hostýně.
Pouť bude zahájena v sobotu v 17.00 pontifikální mší sv. v bazilice. Hlavním celebrantem bude biskup Josef Nuzík. Následuje

světelný průvod a modlitba za zemřelé na
lesním hřbitově.
V neděli bude pouť pokračovat mší
sv. v 10.15 v bazilice. Hlavním celebrantem
bude biskup Josef Nuzík. V 13.00 bude Te
Deum a svátostné požehnání.
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Mládežnické okénko představuje děkanát Hranice
Vydáme-li se ze Svatého Hostýna na sever, narazíme na pomezí Hostýnských
vrchů a Nízkého Jeseníku na děkanát
Hranice. Ten se sestává z 22 farností,
které má pod palcem děkan P. František
Antonín Dostál; ochrannou ruku nad
zdejší mládeží pak drží P. Pavel Fiala,
kaplan pro mládež. O společenské vyžití
se zde stará skupinka animátorů, které
nově velí Eva Zbončáková. O životě hranické mládeže nám toho více prozradí
Karolína Strnadelová, bývalá vedoucí.
Mládež hranického děkanátu
Centrem děkanátu jsou Hranice, kde se
aktuálně uskutečňuje většina setkání.
V našem děkanátu má dlouholetou tradici
Studentská mše. Avšak jen za minulý rok
jsme zvládli společně prožít také Vycházku k propasti, Děkanátní setkání, Adoraci, Večer chval, Děkanátní pivo, Noc pod
širákem a tři Studentské pátky, kdy jsme
společně slavili právě mši svatou. Snažíme
se takto nabídnout mládeži možnost utvořit
společenství v čele s Pánem Bohem. I přestože naše společenství není zrovna velké,
neupadáme na duchu a následující školní
rok vnímáme jako cestu skýtající mnoho
příležitostí. Do školního roku vstupujeme
v čele s novým kaplanem pro mládež a také
novou laickou zástupkyní. Těšíme se, co vše
nám přinese tato změna.
Jaký máte vztah ke Svatému Hostýnu?
Myslíme si, že Svatý Hostýn není pouze
blízký našim domovům, ale také srdcím.
Mládež našeho děkanátu má toto krásné

Skupina mladých z děkanátu Hranice, která prožila
polní mši a noc pod širákem.

poutní místo skutečně ráda. Mnoho z nás
také Svatý Hostýn pravidelně navštěvuje.
V našem společenství nezapomínáme také
na modlitbu k Panně Marii.
Svatohostýnská výzva
Naší zamýšlenou výzvou je Mládežnická
pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční
v sobotu 22. října 2022. Do Bystřice se sice
dopravíme autobusem či autem, ale na Svatý Hostýn budeme společně putovat pěšky.
Tak neváhejte a klidně se k nám přidejte. :)
Více o výzvě, ale také o naší mládeži se dozvíte na Instagramu či Facebooku – Mládež
děkanátu Hranice.
Ohlédnutí za minulou výzvou
Mladí vizovického děkanátu si za svou Svatohostýnskou výzvu stanovili poutě buďto
přímo na Svatý Hostýn, nebo k sochám či
obrázkům s Pannou Marií Hostýnskou.
Jednu takovou, loni zrekonstruovanou
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sochu mají v Podkopné Lhotě přímo v obci,
nicméně mladí farníci z Trnavy (kam spadá
i Podkopná Lhota) se vydali ke kapličce na
Paprádné, ve které je zavěšen velmi starý
obraz s Pannou Marií Hostýnskou. Podobný obraz je umístěn i v Držkové – Ráztokách; k němu se zase vydali mládežníci
z Kašavy.
Pouť mládežníků na Svatý Hostýn byla
vypravena ze Slušovic. Průběh vylíčila její
účastnice, slečna Jana Juchelková: „V sobotu 4. června 2022 se naše farnost vydala
na pěší pouť na Svatý Hostýn. Ze Slušovic
nás šlo celkem devatenáct – všichni naplně-
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ní Duchem Svatým a s úsměvem na tváři.
Po cestě jsme se vůbec nenudili, společně
jsme se modlili růženec a sdíleli si své pocity z výšlapu.
U Třech kamenů se k nám připojili další
poutníci z Tesáku. Dlouho jsme nečekali
a před námi se již krásně vybarvoval náš cíl
– Hostýnek, kde nás ve čtyři hodiny čekala
nádherná mše, kterou celebroval otec Lukáš. Během mše jsem pociťovala ohromnou
sílu Ducha Svatého, čistou radost a vděčnost našemu Pánu za to, jak nás na naší
cestě vedl a ochraňoval.“
Pavel Hanulík

Mládež vizovického děkanátu splnila Svatohostýnskou výzvu. Ze Slušovic se 4. června vydali pěšky na Svatý Hostýn.

Svatý Hostýn součástí brožury Klášterní turistika
Konference vyšších představených ženských
řeholí ČR (KVPŽŘ) ve spolupráci s Biskupstvím brněnským připravily v roce 2022
brožuru, na které se podílelo 27 klášterů
a klášterních společenství v České republice.
Tiskovina zve zájemce k návštěvě 18 pout-

ních míst. Mezi nimi nechybí ani poutní
místo Svatý Hostýn. Nabídku ubytování
představuje 10 objektů. Idea klášterní turistiky je myšlenkově propojená s projektem
Církevní turistiky. Bružura je ke stažení na
www.klasternituristika.cz.
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Služba na recepci vyžaduje zodpovědnost a empatii
Den co den, svátek nesvátek, se od sedmé ranní do
sedmé večerní střídají ve
službě tři recepční Poutního domu č. 3. Poutníky
i turisty informují o dění
na Svatém Hostýně, vyřizují ústní, telefonické, písemné či e-mailové dotazy.
Chci se dozvědět více o jejich službě,
i o nich samotných a přiblížit tak čtenářům jejich službu.
Služebně nejdéle, a to patnáct let, působí
na Hostýně Martina Malantová z Bystřice
pod Hostýnem. Recepční Hana Procházková z Jankovic u Holešova, pracuje na Hostýně přes třináct let. Ani třetí ze zmíněné
party není z daleka. Jarmila Svačinová, nejnovější posila týmu, více než rok dojíždí do
práce ze Slavkova pod Hostýnem.
Běžně se na recepci vyskytuje jen jedna z dam, střídají se metodou krátkého
a dlouhého týdne. Když ovšem probíhají velké akce, typu valné hromady nebo
setkání důvěrníků, musí se na recepci
objevit všechny tři. Jinak by tu lidé stáli
ve frontě jak na korunovační klenoty. Recepční také pomáhají s úklidem pokojů
dvěma pokojským.
Sobota uprostřed poutní sezóny
Pro návštěvu zákulisí recepce jsem si naštěstí vybrala klidnější den uprostřed poutní sezóny. Je sobota 6. srpna, dnes Svatý
Hostýn hostí Svatovavřineckou pouť kuchařů a cukrářů. Venku panuje počasí,
před kterým je lepší se ukrýt do baziliky,

Služebně nejmladší pracovnici recepce v Poutním domě č. 3
je paní Jarmila Svačinová ze Slavkova pod Hostýnem. Na
poutním místě pracuje více než rok. Foto: Marie Černíčková

kaple, kavárny, nebo právě do Poutního
domu s číslem 3, kde sídlí recepce.
Ručička hodin ještě nezdolala hranici devítky a je tu pořádný šrumec. Připadám
si jak na generálce oslav 17. listopadu. Je
to čas klíčů. Ubytovaní vkládají do ručně
vyřezávané dřevěné misky klíče od svých
pokojů. „Pokojské tak vědí, že se mohou
pustit do práce,“ vysvětluje Hana Procházková. Přicházejí také skupinky se sbalenými věcmi a hradí pobyt. Pracovníci televize
Lux, která dnes vysílá mši svatou v přímém
přenosu, si nechávají u paní Procházkové
v úschovně svoje zařízení. Službu využívají i jiní hosté. Do deváté hodiny se podle
pravidel mají všichni ubytovaní odhlásit.
„Není to příliš brzy?“ Napadá mě. Přece
jen, jinde jsou pozdější časy odjezdů. „Je
to kvůli tomu, aby se stihly uklidit pokoje, příjezdy nových hostů jsou možné už

Listy svatohostýnské

15

od třinácté hodiny,“ dozvídám se od paní
Martiny.
Co musí recepční všechno umět?
Každé zaměstnání vyžaduje určité osobní předpoklady a dovednosti. Těžko bude
účetní(m) někdo, kdo nemá kladný vztah
k číslům, cukrářem někdo, kdo nerozezná
sůl od sody. Náplň práce člověka na recepci
je pestrá. Vědět o všem, co se na Hostýně
šustne, to je alfa a omega. „Jsme spojka
mezi veřejností a vedením Matice svatohostýnské, úklidem, údržbou, službou na
rozhledně, v muzeu a parkováním,“ shrnuje paní Procházková. Podle paní Svačinové je potřeba mít v sobě organizační
vlohy, umět dobře mluvit, jednat diplomaticky a nebát se používat počítač. „Určitě
zodpovědnost a empatie,“ doplňuje nutné
předpoklady pro práci recepční Malantová. „Někdy se hodí i znalosti cizích jazyků
a základů účetnictví. Pomáhá také znalost
prostředí,“ uzavírá její kolegyně Hana Procházková.

Součástí týmu zaměstnanců Matice svatohostýnské se
recepční Hana Procházková z Jankovic u Holešova stala
už před 13 lety. Foto: Marie Černíčková

Recepční Martina Malantová z Bystřice p. H. pracuje na
poutním místě už 15 let. Foto: Marie Černíčková

Běžný pracovní den podrobně líčí služebně
nejmladší z recepčních Jarmila Svačinová:
„Začínáme tím, že aktualizujeme počasí na
webových stránkách Hostýna. Už kolem půl
osmé zvoní telefony. Vypravujeme brigádníka na parkoviště, který pak vybírá parkovné. Jiné brigádníky nasměrujeme do muzea
a na rozhlednu. V průběhu dne odpovídáme
na e-maily, zapisujeme zájemce o rezervaci
ubytování pro soukromé účely, na duchovní cvičení, nebo na setkání různých skupin,
například rodin, snoubenců či seniorů. Lidé
u nás platí členské příspěvky, případně dary
pro Matici, nebo se do Matice přihlašují.
Odpoledne přijíždějí noví ubytovaní, kterým vysvětlíme, kde se mohou najíst, či
kam se vydat na túru. Po páté hodině odpoledne přinesou brigádníci tržbu z rozhledny a z muzea. Tu pak zaneseme do tabulky
v počítači včetně údaje o návštěvnosti. Počítáme tržbu z parkovacího automatu. Objednáváme zboží, vybíráme nájmy od stánkařů.
Ukládáme tržbu do banky a čtyřikrát ročně
balíme a rozesíláme Listy svatohostýnské.
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Posíláme také přání jubilantům z řad členské základny Matice.“ Zvládnout všechny
úkony tak, aby návštěvníci odcházeli spokojení, nemusí být vždy snadné. Obzvlášť,
když v jeden čas zvoní obě telefonní linky
a u přepážky čekají lidé. „Prosíme, ať mají
lidé strpení a pochopení,“ žádá za všechny
Jarmila Svačinová. Nač se telefonující obvykle ptají? „Nejčastěji na volnou kapacitu
ubytování a možnosti příjezdu.“ shodují se
recepční.
Denně nablízku mariánské svatyně
Chodit do práce a denně míjet mariánskou
baziliku, nemůže zůstat bez „následků“.
Nemýlím se. Všechny tři recepční jsou se
Svatým Hostýnem spojené pevným poutem. „Před lety jsme si s manželem vybrali
Svatý Hostýn jako místo naší svatby,“ prozrazuje hlavní důkaz vzájemného vztahu
s Hostýnem paní Martina Malantová. Jarmila Svačinová vzpomíná na nedávnou
dobu, kdy na Hostýn chodila na procházky,
hledala zde odpočinek a čerpala z místa novou energii pro tehdejší práci masérky. „Za
práci na Hostýně jsem velmi vděčná,“ dodává. Srdečný vztah s Hostýnem má i Hana
Procházková, která se pravidelně zapojuje
do nočních eucharistických výšlapů z Bystřice pod Hostýnem s půlnoční mši svatou
v bazilice.
O poutníky je dobře postaráno
Na Hostýně se pořád něco děje. Ať už se
pořádají poutě, nebo se něco opravuje
a buduje nebo dávají duchovní cvičení.
Ne všechny okamžiky jsou nutně veselé.
I s nimi se setkávají recepční. I ty k jejich
práci patří. „Lidé tu hledají klid a odpočinek. Pokoje jsou sice jednoduše vybavené,

ale čisté, cena za ubytování je přiměřená.
Všechny připomínky, které nám návštěvníci zašlou, bereme vážně a snažíme se je
v rámci možností vyřešit,“ uzavírá Hana
Procházková.
To už se ale nachýlil čas mé exkurze na recepci a rozloučím se. Nejen recepční, ale
i pokojské, údržbáři, brigádnici přispívají
k tomu, že je o návštěvníky Svatého Hostýna je dobře postaráno. Děkujeme!
Marie Černíčková

Hostýnská desítka

Od letošního léta je na pultech recepcí Svatého Hostýna k dispozici orosená novinka
– Hostýnská 10°, která je dílem kroměřížského pivovaru Maxmilián. Na své si ale
přijdou i milovníci vína, k dispozici je červené i bílé mešní víno značky Arcibiskupské
zámecké víno, rovněž z Kroměříže. O jeho
oblibě svědčí jednoduchá statistika – jen
bílého vína se za pět měsíců loňského roku
prodalo na 500 lahví.
Pavel Hanulík
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Neobvyklé setkání s mariánským poutníkem
Pravděpodobně to také znáte: Některá
(nečekaná) setkání se nám zvláštním
způsobem vryjí do paměti. Například
neznámý člověk změní všední den na nevšední, myšlenky se k takové chvíli vracejí. Protože z něj cosi vyzařuje, oslovil
nás.
První srpnový den jsme v Jurkovičově sále
instalovali výstavku obrázků žáků ZUŠ
z Bystřice p. Hostýnem. Vešel poutník,
svým vzezřením připomínal Krakonoše.
Na první pohled zřejmé, že putuje zdaleka. Zdvořilou angličtinou poprosil, zda
by si mohl zakoupit do klobouku odznak
s naší Paní – Pannou Marií svatohostýnskou.
Než jeho prosbě s pomocí ochotné recepční
paní Procházkové vyhovíme, dáváme se do
krátkého rozhovoru. Je to Emmanuel L.,
žije ve Francii. Putuje již rok po významných mariánských svatyních v celé Evropě.
Pěšky prošel Estonsko, Polsko, moravský
Hostýn, odtud směřuje na Velehrad, do rakouské Mariazell a dál. Plánuje pobýt na
pouti ještě rok a půl, možná i dva. Míst,
kde se poklonil Matce Boží, je mnoho, již
si je přesně nepamatuji. Působí skromně,
laskavě, usmívá se.
Kladu mu otázku, proč se vydal na tak
dlouhou pouť. Jeho modré oči se doširoka rozevřou: „Chci změnit sám sebe, být
dobrý, lepší člověk. Lepší, ale už opravdu.“ Říká to s takovou přesvědčivostí, že
nemohu pochybovat o jeho úmyslech. Neobyčejné setkání. Kdy JÁ také začnu mě-

Autorka článku s poutníkem Emmanuelem, který vyrazil
z Francie po evropských mariánských svatyních.

nit SEBE, ale UŽ OPRAVDU? Ten stálý
zápas…
Prostý důvod k velkému putování, hodný
zamyšlení. Díky a šťastnou cestu, Emmanueli!
Zdeňka Jančíková

Kolik stojí Listy?
Vše má svou hodnotu. Platí to i o Listech
svatohostýnských, které právě držíte
v ruce. Na jejich přípravě se dobrovolně
podílí členové redakční rady, příspěvky
prochází odbornou editací šéfredaktora
a grafickou přípravou. Do nákladů na jednotlivé vydání, které Výbor MSH propočítal na 15 Kč/výtisk, patří hlavně papír,
tisk, doprava, balení a pošta. Děkujeme za
vaše dobrovolné dary, kterými se podílíte
na vydávání tohoto zpravodaje.
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Výsledky soutěže pro děti a mládež 2022

Autorkou obrázku „teta Jana“ je Helena Juránková.

Autorkou obrázku „strýc Péťa“ je Sára Bothová.

Tématem soutěže MSH: „Člověk – osobnost, na kterého ráda vzpomínám“.
Do letošní soutěže zaslalo příspěvek 160 účastníků, hodnocení bylo proto velmi náročné.
Děkujeme všem, kdo se do soutěže zapojili. Vítězové kategorií obdrží pro svoji rodinu
víkendový poukaz na ubytování na Svatém Hostýně.
I. kategorie – I. až V. třída ZŠ, předškolní věk
1. Lucie Kučerková, Dřevohostice
2. Jindřich Hartig, Zlín; Erika Kvapilová, Dřevohostice; Beata Navláčilová, Zlín
3. Adéla Hradilová, Zlín; Tomáš Mana, Zlín
II. kategorie: VI. až IX. třída ZŠ, středoškoláci
1. Michal Minařík, Veselí n. Moravou
2. Ludmila Žižlavská, Zlín; Kateřina Božková, Veselí n. Moravou; Kristýna Jiříčková,
Kroměříž
3. Anežka Hyánková, Kroměříž; Radim Pospíšil, Valašské Meziříčí; Lukáš Vrla, Zlín
Zvláštní cena poroty: II. třída ZŠ Salvator, Valašské Meziříčí
Čestná uznání: J. Švástová, J. Frkal, P. Lindner, C. Hudec, N. Hanincová, T. Matoušek,
K. Bílková, J. Maňáková, Z. Zábojníková, A. Válková, S. Versamisová, S. Mišurcová,
E. K. Bubláková, V. Mička, N. Motalová, J. Šulc, K. Kolářová, T. Hruška, J. Burešová,
V. Vyskočilová, J. Lev, B. Dittrichová, A. M. Piknová, A. Hradilová a M. Mařáková,
A. Cimbalová, B. Pazderová.
Zdeňka Jančíková
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Informace o členech MSH v pražské arcidiecézi
Členové Matice svatohostýnské žijí v celé České republice i v zahraničí. Po zmapování
moravské církevní provincie přinášíme přehled o našich členech v pražské arcidiecézi.
Dalším čtyřem českým diecézím se budeme věnovat v následujících číslech.
Marie Loučková, Lubomír Vývoda
Vikariát

Počet
farností

Farností se
členy MSH

Počet členů
MSH

Počet
důvěrníků

I. pražský

23

1

2

0

II. pražský

22

11

27

0

III. pražský

19

10

22

0

IV. pražský

17

8

15

0

Benešov

7

0

0

0

Beroun

7

1

2

0

Jílové

8

0

0

0

Kladno

6

2

4

0

Kolín

5

1

1

0

Podřipsko

4

0

0

0

Příbram

15

0

0

0

Rakovník

4

0

0

0

Stará Boleslav

6

0

0

0

Vlašim

9

0

0

0

Celkem

152

34

73

0

Pozvánka na podzimní brigádu 7. a 8. října
Farnost Matky Boží před Týnem v Praze
zve jako každoročně ochotné pomocníky,
aby i letos odvážně přiložili ruku k dílu
a pomohli při zvelebování Svatého Hostýna.

Pracovní brigáda bude v pátek 7. a v sobotu 8. října 2022. Sraz na Svatém Hostýně
vždy v 8.00 hodin před poutním domem
č. 2 (muzeum). Pracovní oděv a svačinu
s sebou. 
P. Vladimír Kelnar
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Jak pracují důvěrníci MSH v Kyjově?
Při cestě do slováckého
Kyjova jsem před městem
jela spolu s dalšími auty
„krokem“. Menší kolona
se ploužila za traktorem
s vlečkou vrchovatě naplněnou zlatistými hrozny, do nichž zářijové slunce opíralo své paprsky. Obrázek
neobyčejně malebný.
Po příjemném setkání s důvěrníky se vydávám k domovu. A jééé, v kopci nad městem dojíždím opět ten traktor. Už má vyložený náklad, také se vrací. Chtě nechtě
opět zpomaluji a dva kilometry si pak při
hlemýždím tempu do 20 km/hod třídím
všechny myšlenky.
Rozhovor s důvěrníky v Kyjově mi poskytl stejně bohatý obrázek našeho zbožného Slovácka, jako to zlaté víno letošní
úrody.
Pan Pavel Trávník je kromě služby kostelníka důvěrníkem MSH již 15 let. Převzal službu po panu Polešovském a po
p. Vlastičce Dubské. Za své záslužné působení byl městem v letech 2020 a 2021
vyznamenán jako „Dobrovolník regionu Kyjovska“. Dále s námi rozmlouvala
také jeho paní Anička a další důvěrnice,
p. Libuška Hašová. I ona, bývalá knihovnice, slouží obětavě Matici již 15 roků.
Region mají rozdělen, obstarávají spolu
s p. Dubským spolupráci vždy s částí členů: vybírají členské příspěvky, roznášejí
Listy svatohostýnské. Peníze pak za celý
Kyjov a okolí odvážejí osobně na Svatý
Hostýn.

Kyjovská farnost zahrnuje i obce Bukovany, Sobůlky a je zde v současné době
100 členů Matice svatohostýnské. Čím je
to, že je zde tak početná členská základna? Patrně i proto, že tu začali pro Matici
pracovat hned od počátku po jejím znovuobnovení v 90. letech. Dlouholetí členové s radostí přihlašují a zapisují i své děti,
rodinné příslušníky. Je zde chvályhodná
zásada, že starší si najdou za sebe pokračovatele v mladé generaci.
Dvacet různých společenství
Šíře aktivit věřících je zde v Kyjově obdivuhodná. Ve farnosti působí přes
20 různých společenství ( jedním z nich
jsou i členové Matice svatohostýnské), Fatimský apoštolát, Coinoia a další. Farníci
jsou často i členy Matic svatoantonínské
a velehradské. Právě různá společenství
jsou velmi činná, jedno z nich například
sdružuje i sportovně založené křesťany a pořádá cyklopoutě. Řada „spolč“,
skupin se zapojila do synodálního procesu. Vznikla tak myšlenka na vznik
nového klubového společenství s příznačným názvem: „Společně“. Jsou do něj
zváni všichni, napříč všemi „spolči“. Do
dění ve farnosti se velkou měrou zapojují
rovněž rodiny a senioři. Pan děkan klade
důraz i na vzdělávání různými formami
na faře, což je účastníky velmi kladně
hodnoceno.
Věřící zde žijí velmi aktivním životem,
vždyť na Kyjovsku to má zbožný lid blízko
na mnohá posvátná místa – místní pravidelně putují do Blatnice ke sv. Antonínovi,
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žádný rok tam nevynechají děkovnou dožínkovou pouť, hojně navštěvují starobylou Zlatou sobotu v nedalekých Žarošicích,
proběhla malá orelská slavnost. Známá je
i lidová kulturní slavnost Slovácký rok,
jejíž část se koná na kostelním schodišti
a propojí se tak město i farnost v den hlavní kyjovské pouti. Je patrné, jak úzké je
propojení města a farnosti. Je důležité si
uvědomovat, jak se vzájemně potřebujeme a podporujeme. Ostatně, právě od kyjovských důvěrníků se dozvídám, že pan
starosta je správný patriot a rád se obleče
do kroje.
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Zdeňka Jančíková (vpravo) s kyjovskými důvěrníky Annou
Trávníkovou, Pavlem Trávníkem a Libuší Hašovou.

Kostel bude mít 300 let
Nesmíme ani zapomenout na to, jak zdejší
lidé zvelebují svou kyjovskou farnost a její
okolí. Dokládá to například opravená kaplička Nejsvětější Trojice v Nětčicích (čtvrt
Kyjova), od níž na svátek Nanebevzetí Panny Marie pravidelně prochází tradiční procesí do farního kostela. Z Bukovan, z Boršova, ze Sobůlek i Nětčic jdou krojovaní ve
čtyřech průvodech a scházejí se v hlavním
kostele na náměstí. Tento kapucínský kostel je zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté
a svatým Cyrilu a Metoději. V r. 2023 oslaví
300 let. V jeho kryptě jsou uloženy ostatky
40 kapucínů.
Farní život v Kyjově nás může inspirovat
také například fatimskými „třináctkami“. Od května do října, vždy třináctý den
v měsíci se scházejí věřící v kostele u sochy
Panny Marie Fatimské. K pobožnosti patří adorace, mariánské nešpory, mariánské litanie. Doplňuje i prodej devocionálií
a kyjovských oplatků. Jedním ze společenství, které je střídavě vedou, jsou i členové
MSH. Náš rozhovor se stáčí i k bohulibému

záměru vybudovat církevní školu, přípravy
již započaly.
A čí je to vše zásluha?
Již deset roků tomuto bohatému farnímu
dění v Kyjově napomáhá, iniciuje jej a podporuje nové myšlenky pan děkan P. Vladimír Mrázek. Samozřejmě že zásluhy na
živé farní nabídce měli i bývalý pan děkan
P. Svatopluk Pavlica, rovněž i P. Josef Lambor, jak vzpomínají vděční farníci.
Připomeňme ještě jednu mimořádnou událost. Vloni tu byla slavnostní primice P. Filipa Hochmana. Po 29 letech měli nového
kněze, po sametové revoluci bylo pět let po
sobě pět primicí, pět novokněží. To vede
k zamyšlení, že pro víru je Kyjov vskutku
pozoruhodným místem. A dodejme, že se
Svatým Hostýnem ho kromě úctyhodné
stovky členů Matice svatohostýnské spojuje i krásná freska Madony nad vchodem
do kostela. Vždyť jejím autorem je dvorní
hostýnský malíř – Jano Koehler.
Zdeňka Jančíková
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Zemřelí členové Matice svatohostýnské
František Kouřil, Boršov �������������������������������������� 82 let
Ludmila Mrkvicová, Kyjov �������������������������������� 97 let
Mariel Polešovská, Kyjov �������������������������������������� 83 let
Marie Hájková, Staré Město ���������������������������� 92 let
Jana Tihelková, Pavlovice ����������������������������������� 75 let
Jiřina Ležáková, Nezamyslice ������������������������ 85 let
František Malaník, Želechovice ������������������ 93 let
Jana Hrbáčková, Zubří �������������������������������������������� 78 let
MUDr. Jaromír Fryštacký, ���������������������������� 100 let
Mysločovice
Vojtěška Chrobková, Brušperk �������������������� 98 let
Marie Kozáková, Brušperk �������������������������������� 78 let
Anna Chalupová, Vřesina ������������������������������������ 92 let
Marie Hoferová, Zubří ���������������������������������������������� 83 let
Jiří Říha, Zubří �������������������������������������������������������������������� 87 let
Ludmila Miklíková, Míškovice �������������������� 92 let
Ludmila Pavlůsková, Štítná n. V. �������������� 85 let

Marie Fojtíková, Štítná nad Vláří �������������� 87 let
Veronika Mazáčová, Halenkov �������������������� 95 let
Marie Benedíková, Vnorovy ���������������������������� 92 let
Marie Zedková, Dědice ������������������������������������������ 86 let
Oldřiška Šimíková, Mysločovice �������������� 94 let
Jan Chvátal, Vacenovice ���������������������������������������� 85 let
Jarmila Ličmanová, Malhotice �������������������� 79 let
Jarmila Kelnarová, Praha ������������������������������������ 85 let
Marta Hánečková, Vlkoš �������������������������������������� 83 let
Štěpánka Albertová, Studénka ������������������� 81 let
Vlasta Batoušková, Tlumačov ���������������������� 89 let
Marie Buráňová, Hradčovice �������������������������� 90 let
Alois Fryzelka, Vlachovice �������������������������������� 90 let
Marie Bednářová, Holešov �������������������������������� 90 let
Marie Zajíčková, Suchdol n. O. ����������������� 91 let
Miroslav Minařík, Blatnička ��������������������������� 45 let
Marie Sovadinová, Přílepy u H. ������������������ 99 let

XIV. pouť pedagogů
Proběhla v sobotu 20. srpna na Svatém Hostýně. Po mši svaté přednesl P. Mgr. Miroslav
Herold, Lic. SJ přednášku na téma „Sv. Ludmila a sv. Jan Nepomucký“ v Jurkovičově
sále. Sv. Ludmila byla představena nejen
v tradiční podobě babičky a vychovatelky
sv. Václava, ale také v podobě kněžny, která
v určitých obdobích vedla kmen Čechů. Za
zmínku pak stojí úvaha vycházející z díla
M. C. Putny, podle které sv. Ludmila byla pro
Boženu Němcovou vzorem při tvorbě Babičky. Touto úvahou pak získává nový rozměr
i známe cimrmanovské dílo České nebe.

Sv. Jan Nepomucký byl přiblížen jako světec, kterého si katolická církev našla jako
protiváhu Jana Husa. Ve většině světa je
uctíván jako člověk, který se nebál postavit králi a říkat mu pravdu i přesto, že byl
mučen a zabit. Děkujeme organizátorům
z Matice svatohostýnské a těšíme se za rok
na již XV. pouť pedagogů. Hlavním hostem
a celebrantem bude P. Mgr. Marián Pospěcha, farář z Dolní Lutyně.
Mgr. Štěpán Bekárek
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Vzpomínka na paní Vlastu Batouškovou
Dne 30. července letošního roku jsme se
dověděli smutnou zprávu, že nás opustila paní Vlasta Batoušková z Tlumačova,
obětavá dlouholetá důvěrnice Matice
svatohostýnské.
Členkou byla od r. 1992, tedy úctyhodných
celých 30 let. Po celou tuto dobu vždy obětavě pomáhala při všech akcích, které se
konaly jak v Matici, tak i v tlumačovské
farnosti.
Paní Vlasta byla velmi pracovitý člověk.
Měla ráda ruční práce, také svoji zahrádku,
kde pěstovala zeleninu i kytičky, věnovala
se i četbě, křížovkám. Moc ráda vyšívala,
její práce zdobí obětní stůl i stolky v tlumačovském kostele.

Chtěla být vždy prospěšná,
podala kdykoliv pomocnou
ruku tomu, kdo ji potřeboval.
Velmi ráda navštěvovala
Svatý Hostýn, kam často jezdila i za svými povinnostmi
při práci důvěrníka. Působila také v Charitě
při farnosti Tlumačov – i tam s radostí pracovala pro druhé. Jako členka živého růžence, jako důvěrnice i obětavý člověk ve své
rodině i v okolí, žila a šířila víru. Ta jí byla
vždy oporou.
Za vše co vykonala, jí patří naše vzpomínka
a poděkování, ať odpočívá v pokoji.
Zdeňka Jančíková

Bohoslužby v bazilice v zimním období
všední dny – mše svatá 7.15, 9.30
soboty – mše svatá: 7.15, 9.30, 11.15
neděle – mše svatá: 7.15, 9.30, 11.15, 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.
Zimní pořad bohoslužeb platí od pondělí 17. října 2022 do neděle 23. dubna 2023.
V zimním období (od 1. listopadu do 31. března) je bazilika uzavřena od pondělí do pátku od
15.30 do 18.40. O sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40.
Změny ve složení Duchovní správy na Svatém Hostýně
Otec Richard Greisiger SJ se od července přestěhoval do farnosti Horná Súča poblíž
Trenčína. Děkujeme mu za mnohaletou obětavou službu na Svatém Hostýně a přejeme
potřebné síly a milosti pro práci na novém místě. Novým členem Duchovní správy byl
ustanoven otec Jiří Kovář SJ.
P. Ladislav Nosek SJ, rektor

Arc. pouť rodin zahájil 27. srpna biskup Nuzík v bazilice. Venku následoval program pro děti. Foto: Pavel Langer/Č. a víra

Na pouti Matice svatohostýbské se v neděli 4. září představil biskup Josef Nuzík v nové roli protektora. Foto: František Ingr

Koncert na podporu modernizace dopravní infrastruktury rozezněl baziliku v sobotu 10. září. Foto: Fr. Ingr/Člověk a víra

