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Milí přátelé,

jak všichni víte, k Svatému Hostýnu nás může přivést cesta nově 
vybudovaná v letošním roce. Kéž nám všem i toto dílo připomíná, 

že Bůh stále znovu hledá cestu ke každému z nás. 

Ať jeho příchod prozáří sváteční dny i celý rok 2023.

Požehnané svátky přeje +Josef Nuzík

Vánoční přání otce biskupa Josefa Nuzíka

Ať dobro nakonec zvítězí
Na Svatém Hostýně je stále 
co objevovat. Dobře to ví ar-
cheologové, kteří při každém 
vrypu do země nacházejí to, 
co zahodily nebo poztrácely 
dávno zapomenuté generace. 

Úlomky keramiky, drobné mince, ale také 
barokní křížek byly ukryty kousek pod povr-
chem na hostýnské louce. Prošly jí za tisíciletí 
statisíce lidských bytostí. Někdo se na vrch 
přišel ukrýt před nebezpečím, jiný zde pásl 
ovce a další zamířil na pouť nebo výlet. 

V tomto čísle najdete článek o kapli Panny 
Marie La Salettské, kterou můžete objevit 
v severním ambitu nalevo od baziliky. Plačící 
socha Matky Boží si zkříženými dlaněmi pře-
krývá tvář. Připomíná zjevení Panny Marie 
z roku 1846 ve francouzských Alpách a posel-
ství, v němž lidstvo varuje, před množstvím 
zla, jemuž nikdo neunikne. Nakonec však, 
podle jejího příslibu, dobro zvítězí. Rok, který 
končí, přinesl množství zla. Před plačící mat-
kou prosme, aby se její příslib naplnil a dobro 
zvítězilo. Nejen na Ukrajině. Pavel Siuda
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Prosba o čisté srdce
Přesvatá Panno!

Zachovej mi srdce čisté, 
aby tě umělo milovat.
Dej mi srdce silné, 
aby umělo snést každou těžkost a smutek.
Srdce šlechetné, 
aby se umělo darovat a mít soucit.
Srdce velkodušné, 
aby umělo děkovat a odpouštět.
Srdce laskavé, aby umělo milovat, 
i když ho nemilují.
Srdce smělé, aby ho nedokázaly zranit 
lhostejnost a výsměch druhých.
Srdce horlivé, 
zapálené touhou šířit Krista.
Srdce raněné láskou ke Kristu 
a plné jeho ohně.

www.vojtechkodet.cz
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Vážení členové Matice 
svatohostýnské, 
milí čtenáři Listů 
svatohostýnských,

rok L. P. 2022 pomalu spěje 
ke svému závěru. Podzimní 

dny se krátí, podzimní večery se prodlužují 
a my nacházíme v současném uspěchaném 
čase snad trochu času zamyslet se nad kon-
čícím rokem. Bilancujeme úspěchy i neúspě-
chy. Přemýšlíme o tom, co nás čeká, kde mů-
žeme uspořit, kde se můžeme aspoň trochu 
uskromnit.

Neopomíjejme v tomto hektickém období 
na poděkování. Děkovat za vše, co nám 
bylo dáno i za to, co nám bylo vzato. Dě-
kovat za vše dobré, pozitivní, i za vše ne-
příjemné, negativní. Děkovat neustále mi-
losrdnému Bohu, jeho trvale naslouchající 
Matce, našim přímluvcům a ochráncům, 
našim předkům. Děkovat všem lidem dob-
ré vůle kolem nás. Děkovat všem lidem bez 

Slovo předsedy Matice svatohostýnské
rozdílu, které nám Boží prozřetelnost před-
kládá do naší životní cesty.

Jménem výboru Matice svatohostýnské 
vám všem přejeme klidný a příjemný ad-
ventní čas, čas zklidnění sebe sama i svého 
rodinného i společenského prostředí, čas 
ztišení a  vnímání Božímu promlouvání 
a vnuknutí, čas naslouchání přírodě a vše-
mu stvořenému kolem nás.

Radostiplné a milostiplné svátky Božího 
narození nejen do jeslí betlémů vánočního 
prostředí, ale především narození Boží lás-
ky do každého našeho srdce a potažmo do 
všech srdcí lidí kolem nás.

Požehnaný rok 2023, rok zdraví na těle i na 
duši, rok štěstí a spokojenosti, rok pokory 
a skromnosti, rok vyzařující lásky z našich 
srdcí i tváří.

Mořic Jurečka
předseda výboru Matice svatohostýnské

Vážení členové Matice svatohostýnské, milí 
důvěrníci, jménem výboru MSH se na vás 
obracím s prosbou. Naši předkové napsali 
a zhudebnili mnoho duchovních, marián-
ských i  lidových písní o Svatém Hostýnu. 
Rádi bychom vydali za odborné hudební 
spolupráce a  korektury – Zpěvník písní 
svatohostýnských. 

Pokud vlastníte nebo máte doma nějaké 
texty a notové záznamy ať už duchovních, 

mariánských nebo lidových písní vážících 
se ke Svatému Hostýnu, prosím zapůjčete 
nám je, pošlete jej poštou nebo předejte na 
recepci MSH. Po zdokumentování je vám 
zpět bezpečně vrátíme.

Srdečně děkujeme za vaši pomoc a  spo-
lupráci při tvorbě hodnotného díla, které 
bychom chtěli předat těm, kteří přijdou po 
nás.

Mořic Jurečka

Hledáme písně pro svatohostýnský zpěvník
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Adventní pozdrav duchovní správy
„Přátelům Sv. Hostýna: Pře-
jeme Vám útěchyplné svát-
ky vánoční a hojnost Božího 
požehnání v  novém roce. 
Kéž se zmírní a urovná v do-
hledné době těžká sociální 

a hospodářská krise, která stihla naši Evro-
pu! Kéž pomine ještě hroznější bída duševní, 
které propadává dnešní lidská společnost! 
Jen návrat k Bohu a k jeho svaté Církvi může 
zase všechno urovnat a zažehnati převraty 
i konečný rozvrat. Přejeme Vám, abyste se 
v budoucím roce šťastně dostali na Svatý 
Hostýn a odnesli si odtud mnoho milostí, 
síly a útěchy k dalším povinnostem. Poně-
vadž silnice do letního období přece ještě 
hotova nebude, bude v tomto roce putování 
ještě obtížné. Potom však nastane snad-
ná autobusová doprava a mohou putovati 
k Matičce Boží i  lidé neduživí a slabí. (...) 
V příštím roce budeme pokračovat ve vnější 
opravě kostela a chceme dokončit novou kří-
žovou cestu. Matka Boží se Svým Synáčkem 
budiž Vaší útěchou i v tomto novém roce!“ 

Jakkoliv aktuálně se mohou tato slova jevit, 
pocházejí, milí přátelé Sv. Hostýna, z pera 
mých jezuitských předchůdců z prvního, 
lednového čísla Hlasů svatohostýnských 
z  roku 1931, z  doby největší hospodář-
ské krize 20. století. Náhodou (?) jsem 
na ně narazil na internetu a nemohl jsem 
se o ně nepoděliti. Na jednu stranu jsou 
nám malou útěchou v tom smyslu, že, jak 
vidno, nejsme první ani poslední, kdo se 
ocitají v těžké hospodářské a sociální krizi. 
Na druhou stranu musíme právě s odstu-
pem času konstatovat, že výzva k návratu 
k Bohu a Církvi byla nepochybně na místě; 
víme totiž z historie, jaké další neblahé pře-
vraty a rozvraty byly – a to až do dnešních 
dnů – následkem právě toho, že se žádný 
všeobecný návrat k Pánu Bohu ani k Církvi 
nekonal. Kéž alespoň my pomáháme krize 
nejrůznějšího druhu zmenšovat. I  to má 
svoji cenu. 

P. Ladislav Nosek SJ
rektor poutního kostela
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V  citovaném textu z  první poloviny 
20. století jsou zmíněny i pozitivní hos-
týnské skutečnosti a my v návaznosti na 
to můžeme uvést i ty naše soudobé, ales-
poň nejdůležitější. Co se tedy díky Bohu, 
přízni Panny Marie, dobrodincům a ši-
kovným lidem letos podařilo?

Silnice dřív než v létě

Silnice – tedy ta menší, až pod vrcholkem – 
už hotová víceméně je a putování autobusem 
i automobilem přes točnu i za točnu bude už 
před létem opět jednodušší (je ovšem třeba 
počítat s tím, že nová infrastruktura nemá za 
cíl přivést k bazilice ještě více aut a že jejich 
množství a parkování bude muset být v zá-
jmu pěších i v zájmu zachování charakteru 
poutního místa i nadále regulováno, navíc 
i z důvodu chystaného přebudovávání par-
koviště u poutních domů). V rámci stavby 
proběhla řada oprav inženýrských sítí.

Jurkovičova cesta dokončena

Stejně tak je radostnou zprávou dokončení 
„nové“, tedy Jurkovič-Köhlerovy křížové 
cesty, resp. jejího restaurování. Dokončení 
už není věcí „příštího roku“; díky prvotřídní-
mu úsilí pracovníků brněnské restaurátorské 
firmy Tabernákl a pražských akademických 
sochařů, manželů Vojtěcha a  Passionarie 
Paříkových, se již s pomocí Boží i s pomocí 
dotací podařilo renovaci po více než deseti 
letech v podstatě dokončit a zkolaudovat; je 
ovšem pravdou, že příští rok se přece jen ješ-
tě něco dokončovat bude: zbývá jedna menší 
oprava nově objeveného defektu na jednom 
z obrazů Jano Köhlera a oprava některých 

kamenných stupňů. Pro zajímavost do-
dejme, že dílo bylo onehdá kvůli nutnosti 
přizpůsobit obrazy hostýnským povětr-
nostním vlivům dokončeno a posvěceno až 
v roce 1933, nikoliv v onom roce 1931. 

Interiér kaple sv. Jana Sarkandra

Nemalým milníkem je také dokončení ob-
novení interiéru kaple sv. Jana Sarkandra. 
Omítky, malby a  ornamenty byly velmi 
úspěšně restaurovány firmou manželů Bo-
danských a  jejími spolupracovníky, oltář 
a mobiliář opět firmou Tabernákl. V nové 
sezóně už by tedy měla kaple být, po doveze-
ní mobiliáře, po dlouhých letech opět běžně 
přístupná; zbývá jen najít bezpečný režim, 
v jakém bude k dispozici k vidění a ke službě. 

Poděkování šikovným řemeslníkům

Všem „hostýnským“ umělcům, řemeslní-
kům, brigádníkům, Matici svatohostýnské 
i  našemu technickému administrátorovi, 
čerstvému šedesátníkovi panu Petru Jan-
kovi, patří za jejich nasazení upřímné díky! 
K těm již jmenovaným přidejme například 
ještě malířskou a natěračskou firmu Jelínek 
z Ratiboře (lavičky u baziliky, několik dve-
ří do baziliky, boční přístřešky, dveře kaple 
sv. Josefa a u toalet, kaple sv. Josefa a Panny 
Marie Lasalettské) nebo ratibořské stolař-
ství Javořík (výměna obložení přístřešku 
u  bočního vchodu, vbrzku zřejmě i  nové 
dveře do kaple sv. Jana Sarkandra). 

Nové osvětlení v bazilice

Takto na konci roku zmiňme ještě jednou 
i  nové osvětlení v bazilice, projektované  

Co se díky Bohu a dobrodincům letos podařilo?
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Mistři a  studenti Střední školy nábytkářské a obchodní 
v Bystřici p. Hostýnem zasedli v nových lavicích. 
Foto: Duchovní správa poutního místa

panem Lukášem Dvouletým (firma 
Smartlux Group), který přímo daroval i jed-
nu jeho část, dvanáctilampové hlavní svíti-
dlo v kopuli, a realizované bystřickou fir-
mou Elspet.

Nové lavice a židle v bazilice

Začátkem prosince byly do baziliky také 
dodány zbývající čtyři nové lavice. Náhradu 
dosavadních inicioval před několika lety pan 
Antonín Mikulík z obce Kladníky. Poté, co se 
projekt opět rozběhl, vyrobili v letošním roce 
všech osm dubových lavic v prvotřídní kva-
litě mistři a žáci Střední školy nábytkářské 
a obchodní v Bystřici p. Hostýnem; finančně 
je zasponzoroval pan ing. Radomír Lapčík, 
za což jsme mu – jak jinak – velmi vděčni. 
Do června by měla přibýt ještě jedna řada 
lavic, tedy dvě další lavice. Ukázalo se, že 
prostor na to je. Co se týče konstrukce, hledá 
se způsob, jak ještě dodatečně upravit kle-
kátka. Již dříve schválený tvar a šíře bočnic 
vedl z konstrukčních a estetických důvodů 
k tomu, že pohodlné sezení (dobrý sklon opě-
radla) bylo přece jen zčásti vykoupeno méně 
komfortním klečením. Uvidí se, jak dalece 
lze situaci dořešit. Dodáním druhé várky la-
vic a říjnovým dodáním nových židlí polské 
firmy Woodica interiér baziliky každopádně 
přibral na kráse i pohodlnosti, Bohu díky. 
Snad nebude mít navýšení pohodlnosti seze-
ní negativní vliv na soustředěnost uživatelů.

Nebudujeme Svatý Hostýn nadarmo

S dovolením zakončím opět citací ze zmíně-
ného čísla Hlasů svatohostýnských z  roku 
1931, z  článku Modernisace Sv. Hostýna: 
„Duchovní správa se snaží Svatý Hostýn zve-
lebiti, ne bude však nikdy peníze vyhazovati 
na věci zbytečné. Ale již nyní se ozývají hlasy: 

Není to vše nadarmo? Nynější mládež tak se 
kazí, že za 15 let nikdo o Sv. Hostýn nebude 
státi. Školní mládež je nyní více vo děna na 
výlety než na Sv. Hostýn; na Hukvaldy před 
prázdninami přijde denně až 30 skupin mlá-
deže. Ano. Avšak i když bude velká část mlá-
deže zkažena, přece mnoho duší bude toužiti 
po Pánu Bohu a po Panně Marii. Pro takové 
duše musí býti připraven Sv. Hostýn. Nemu-
síme se tedy báti, že podniky svatohostýn-
ské se budují nadarmo. Peníze věnované na 
Sv. Hostýn přinesou užitek mnohonásobný: 
smí ření s Pánem Bohem, pokoj a radost v Du-
chu Svatém. Matka Boží nezapomene na svůj 
lid! Snahou duchovní správy, Matice a všech 
ctitelů P. Marie Svatohostýnské musí býti: 
učiniti z Hostýna poutní místo první třídy. To 
pak bude pravá modernisace Hostýna!“

V pevném přesvědčení, že i za 15 let bude 
o Svatý Hostýn někdo stát, přeje radostné 
svátky vánoční a požehnaný nový rok ještě 
jednou jménem současné duchovní správy

P. Ladislav Nosek SJ
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Téměř dva miliony korun z benefičního koncertu
Zorganizovat benefiční koncert, který po-
může s financováním prvních dvou etap 
stavby dopravní infrastruktury na Sva-
tém Hostýně a podpoří zájem veřejnosti 
o poutní místo. To byly cíle manželů Ladi-
slava a Barbory Denkových z Valašského 
Meziříčí. Top manažeři uzenářské firmy 
Váhala vložili do příprav maximum svých 
zkušeností, čas i prostředky. Investice se 
vyplatila. Koncert se 10. září vydařil. Na 
účet Matice svatohostýnské od doznění 
posledních tónů přišly dary stovek divá-
ků. Stav konta k datu uzávěrky Listů byl 
1 737 tis. Kč. S takovou částkou málokdo 
počítal. Překvapila i organizátory, kteří 
koncert od začátku roku připravovali.

Co vás k myšlence uspořádání benefiční-
ho koncertu vedlo? 

Na začátku února jsme se v kanceláři TV 
Noe potkali s otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem. V té době jsme už pár týdnů 
nosili v hlavě myšlenku, že bychom pomohli 
Svatému Hostýnu a rádi uspořádali benefi-
ci. Otci arcibiskupovi se to velmi líbilo. Byl 
u toho i ředitel televize otec Leoš Ryška, kte-
rý přislíbil zajištění přímého přenosu. Byli 
jsme rádi, protože naším cílem bylo podpo-
řit realizaci projektu dopravní obslužnosti 
Svatého Hostýna nějakou částkou. Nikdo 
nevěděl, jaká bude, ale chtěli jsme přispět. 

Jaký máte k tomuto poutnímu místu osob-
ní vztah? 

Je to pro nás od malička magické místo, kde 
jsme chodili na poutě. Někdy si to vyjeli au-
tobusem, někdy šli pěšky. Strávili jsme tam 

Sourozenci Všetečkovi vystoupili na benefičním koncertu na 
Svatém Hostýně v 10. září. Foto: Fr. Ingr/Člověk a víra

většinou krásnou neděli. K tomuto místu se 
rádi vracíme. Před pár lety jsme se rozhodli 
dojít pěšky přímo od našeho domu. Trasa 
byla dlouhá přesně 33 kilometrů. Vyšli jsme 
až na Svatý Hostýn, kde jsme přespali do 
druhého dne. Přijely za námi děti, prožili 
jsme mši svatou a u společného obědu osla-
vili narozeniny. Bylo to velice kouzelné. 

Bylo těžké je přesvědčit, že benefiční kon-
cert s financováním stavby pomůže? 

Vedení Matice svatohostýnské jsme popsali 
zkušenosti s organizací benefičního koncer-
tu na podporu církevní školy Salvátor ve Va-
lašském Meziříčí. Koncert přenášela televize 
Noe a podařilo se vybrat přes 660 tisíc ko-
run. Uvěřili nám, že by i koncert na Svatém 
Hostýně mohl být zajímavý. My jsme tím 
sledovali dvě věci. Jednak popularizaci Sva-
tého Hostýna pro širokou veřejnost nejen 
pro věřící a potom ten finanční příspěvek, 
který by ruku v ruce s tím šel. Také jsme jim 
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sdělili, že většinu nákladů, který by kon-
cert stál, půjde za námi jako náš osobní 
sponzorský příspěvek. Občerstvení a další 
servis okolo přípravy a výdeje jídel spon-
zorsky zabezpečila firma VÁHALA spol. 
s r.o. společně s dobrovolníky.

Co bylo nutné všechno zajistit? 

Od začátku jsme měli na mysli přání otce 
arcbiskupa Graubnera, aby hudba, která 
v  bazilice zazní, měla duchovní podtext 
a byla důstojná tomu místu. Pro modero-
vání jsme oslovili otce Mariána Pospěcha 
z Dolní Lutyně, který již v telefonátu řekl, 
že si toho velmi považuje, že bude moci be-
nefiční koncert uvádět.

Jak bylo náročné zajistit interprety? 

Přáli jme si, aby to byl hudební zážitek, 
který by mohli diváci a přímí účastníci sle-
dovat. Věděli jsme, že pro televizní vysílání 
potřebujeme dobrý zvuk. S  tím nám po-
mohl Marián Jurečka, který zajistil zvuka-
ře a dával spolu s TV Noe dramaturgicky 
dohromady program. Sám s kapelou Porta 
Benefika účinkoval. Od dramaturgyně Tv 
Noe paní Nadi Urbáškové jsme dostali tip 
na skvělého hudebníka Radka Blahuše, 
který k sobě přizval dvojčátka Všetečkovy 
ze Slovenska. Jejich přítomnost byla oži-
vením celé benefice. Velmi nás potěšil zá-
jem houslisty Pavla Šporcla. Když jsme jej 
oslovili, byl zrovna na turné v USA a naši 
nabídku přijal. Byla s ním velmi dobrá spo-
lupráce. Po ukončení koncertu se mohli 
účinkující setkat spolu s návštěvníky kon-
certu v  Jurkovičově sále. Bylo to skvělé. 
Pavel Šporcl odpovídal na dotazy, fotil se 
s lidmi. Svěřil se nám, že díky tomuto kon-
certu byl na Svatém Hostýně poprvé.

A váš osobní dojem z koncertu a celé be-
nefice? 

Přípravy byly náročné, ale pomohla nám 
spousta lidí. Museli jsme přeorganizovat 
celou baziliku, nanosit židle, které zajistil 
Jožka Tkadlec z Horní Lidče. Přes 200 žid-
lí se přivezlo. Další se nosily z budov Ma-
tice svatohostýnské. Obsazení baziliky 
bylo 400 až 450 osob. Měli jsme ze začátku 
obavy, jestli přijde hodně nebo málo lidí, 
to jsme nedovedli dopředu odhadnout. 
Bylo to tak akorát. Byly zaplněné i zadní 
židle. Když bazilikou dozněly poslední 
tóny živého vysílání, tak jsme si oddechli, 
že všichni interpreti přijeli, všechno bylo 
v pořádku, nic neselhalo. Byli jsme vnitřně 
spokojeni. 

Očekávali jste takový úspěch a  výnos 
sbírky? 

Ještě před koncertem jsem rozeslali tisíce 
pozvánek a  e-mailů. Mnozí na to reago-
vali hodně kladně. Mnozí nemohli přijet, 
ale druhým dechem dodali, že posílají na 
účet peníze. To bylo pro nás obrovské za-
dostiučinění, z kolika různých stran, firem, 
osobností se sešly tyto sponzorské dary. Na 
účtu se objevily i dary některých farností, 
které si udělaly zvlášť sbírku. Patří jim ob-
rovské poděkování. Všem, kvůli kterým 
mohl koncert vzniknout, televizi Noe a po-
děkování vedení celému týmu MSH a otci 
Ladislavu Noskovi, duchovnímu správci 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Bene-
fice není jen o sbírce. Podařila se nastarto-
vat publicita a osvěta Svatého Hostýna do 
budoucna a to jsme si moc přáli. 

Děkuji za odpovědi. 
Pavel Siuda
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Ještě před několika měsíci 
si mnozí příchozí nedoká-
zali představit, kudy nová 
komunikace povede a  jak 
bude na nově upravenou 
točnou navazovat. Dnes 

už je vše mnohem jasnější a  lze říci, že 
stavba směřuje ke svému závěru. 

Jde o náročný projekt po všech stránkách. 
Stavba dvou etap nové dopravní infra-
struktury letos na jaře začala a na jaře – dá-
-li Bůh – také skončí. Ovšem proti původ-
nímu plánu na jaře příštího roku. Aktuálně 
nyní připravujeme kolaudaci stavebních 
prací na točně (stavba I), kde bude nová 
autobusová zastávka. Kolaudaci nové ko-
munikace (stavba II), původně plánova-
nou rovněž na závěr tohoto roku, musíme 
ale o pár měsíců odložit, protože stavební 
práce ještě nejsou zcela dokončeny. Na 
počáteční část silnice směřující k poutním 
domům (po nájezdu z  točny) bude mož-
né živičný povrch položit až po skončení 
zimy. Zdržení i přes relativně příznivé po-
časí vzniklo především v důsledku četných 
přeložek nejrůznějších sítí (elektrické ka-
bely, voda, kanalizace), které bylo nutné 
na začátku důkladně zmapovat, protože 
nebyly přesně zaneseny do vstupních ma-
pových podkladů nebo se o nich nevědělo 
vůbec. Vzhledem k nestabilnímu podloží 
svahu pod komunikací bylo nezbytné při-
stoupit k založení železobetonových pilo-
tů a postavit novou opěrnou stěnu, která 
svah zabezpečí proti případnému sesuvu. 
V tomto rozsahu s  tím na začátku nikdo 

nepočítal. Tyto práce a především uvolnění 
specializovaných stavebních kapacit stav-
bu nejvíce zdržely. 

Ale pojďme k  tomu lepšímu. Co je už za 
námi? Autobusová točna byla dle projektu 
vydlážděna žulovými kostkami a vnitřním 
ostrůvkem zviditelněno místo pro parko-
vání poutních autobusů. Po obvodu točny 
byl vybudovány nové chodníky se zámko-
vou betonovou dlažbou a připravena místa 
pro výstup a nástup cestujících. To bude 
doplněno novým zastávkovým přístřeš-
kem. Bylo nutné odfrézovat starý asfaltový 
povrch a  připravit podkladové vrstvy na 
novou živičnou pokládku. Následně byly 
položeny nové asfaltové vrstvy. 

Určitý čas si vyžádala konsolidace vyso-
kého zásypu za novou opěrnou stěnou, 
aby později nedošlo k deformaci silniční-
ho povrchu. K budoucímu Informačnímu 

Stavba nové komunikace bude dokončena na jaře

Asfaltový povrh pokládaly na nové cestě k poutním domům 
stroje stavební firmy ve dnech 21.–22. listopadu 2022. 
Foto: P. Ladislav Nosek SJ
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Hostýnské zázraky 
Tato rubrika nabízí prostor 
pro příběhy osobních pro-
měn, vyslyšených proseb 
nebo nalezení pokoje, kte-
ré ve vašich životech píše 
sama Panna Maria Svato-

hostýnská. Mezi ně můžeme zařadit i ten-
to snímek, který jsem pořídila v podvečer 
po Hubertské pouti. Strašně moc foukalo, 
listí si nekontrolovatelně létalo tu sem tu 
tam a zas jinam. Ale u  jednoho zastavení 
Jurkovičovy křížové cesty jakoby drsné 
rozmary větru neplatily. No posuďte sami. 
Máte podobné zážitky ze Svatého Hostýna? 
Napište nám o nich.

Marie Černíčková

centru byla kromě dalších sítí položena vo-
dovodní přípojka. Mezi dosud posledními 
pracemi bylo také navážení a hutnění pod-
kladových vrstev komunikace v dolní části 
nové komunikace a vybudování žulových 
přejezdových prahů. V jejich blízkosti byla 
realizována příprava pro budoucí instalaci 
dopravní závory. Byly dokončeny práce na 
gabionových stěnách včetně zásypu. Celá 
stavba bude završena finálními terénními 
úpravami, a to po skončení zimy. Podobně 
i  instalace nového přístřešku v místě ná-
stupní zastávky.

Proinvestováno bylo dosud cca 70 % z plá-
novaného rozpočtu. Cenové navýšení se 
dotklo zejména přeložek sítí a také někte-
rých prací, které jsme z důvodu budoucí 
úspory neplánovaně provedli již během 

stavby. Týkalo se to zejména výměny do-
žilých elektrických kabelů mezi trafosta-
nicí a hlavní rozvodnou v Poutním domě 
č. 2, přivedení nových elektrických kabelů 
od rozvodny dolů k Ovčárně nebo výměny 
nefunkční části splaškové kanalizace od ve-
řejných WC u hlavního schodiště k vtokové 
šachtě.   

Současně se všem poutníkům omlouváme 
za ztížený příjezd i přístup na poutní místo 
a všechny komplikace s tím spojené. Dob-
ře víme, že to letos nebylo komfortní. Už 
proto, že dopravní značení se vícekrát mě-
nilo. Nezbytná omezení se ale snažíme co 
nejvíce minimalizovat tak, aby stále zůstal 
zachován alespoň základní provoz. Děku-
jeme všem za cenné pochopení. 

P. Vladimír Kelnar
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Nejsem patrně sám, koho v dětství zau-
jaly blesky vycházející z Ježíškových ru-
kou hostýnské Madony. A pak zvláštní 
socha sedící Panny Marie s tváří v dla-
ních umístěná v nenápadné kapli v se-
verním ambitu nalevo od basiliky. Díky 
Svatému Hostýnu jsem se tak poprvé 
začal dovídat o vzdálené La Salettě v ji-
hovýchodní Francii, kde se 19. září 1846 
dvěma mladým pastýřům, jedenáctile-
tému Maximu Giraudovi a patnáctileté 
Mélanii Calvatové, zjevila plačící Panna 
Maria.

Spatřili „krásnou dámu“ v zářivém svět-
le, která vzbuzovala dojem velkého smut-
ku. Měla totiž lokty položené na kolenou 
a  tvář si zakrývala dlaněmi. Dle pozděj-
šího sdělení byla oděna do prostého šatu 
místních žen, v  šátku, s dlouhým šálem 
přes ramena, který byl dekorován růže-
mi. Z růží měla na hlavě věneček a růžemi 
byly také ozdobeny její boty. Nad hlavou jí 
zářilo světlo jako záblesky lesknoucího se 
drahokamu. Při okraji šálu měla zavěšený 
plochý řetěz a  z  menšího řetízku kolem 
krku jí visel velký kříž s kladivem a kleště-
mi. I z kříže vyzařovalo světlo.

Čiňte pokání

Podobně jako v případě jiných církví uz-
naných zjevení i zde Panna Maria vybíze-
la k pokání a děti to všem měly oznámit. 
Pohled na Matku Boží oplakávající hříchy 
lidí měl umocnit naléhavost tohoto po-
selství. Kladivo mělo být poukazem na 
naše hříchy (hřeby Krista Pána), kleště 

symbolizovaly jejich milosrdné odstra-
nění. Vše mělo zdůraznit potřebu činit 
pokání. V  slzách poukázala na některé 
moderní hříchy, jako je kupř. lhostejnost 
vůči jejímu Synu, znevažování jeho sva-
tého jména nebo ignorance vůči slavení 
Dne Páně, a naléhavě vybídla k odvratu 
od hříchu a k novému obrácení k milosrd-
nému Bohu. Pokud se tak stane, lidstvo 
bude mít před sebou dobrou budoucnost. 
Poselstvím naděje přes všechny bolestné 

Plačící Matka Boží z La Salette

Detail sochy Panny Marie La Salettské v kapli umístěné na 
severní straně baziliky. Sochařské dílo vyrobené z jednoho 
kusu dřeva bylo nedávno restaurováno.
Foto: P. Vladimír Kelnar
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Interiér kaple Panny Marie La Salettské na Svatém Hostýně 
na dobové fotografii a její současná podoba po obnově kaple 
a restaurování sochy. 
Foto: Archiv P. Vladimíra Kelnara

skutečnosti byla předpověď konečného 
vítězství dobra. Není třeba se bát.

První zázraky a stavba basiliky

Události z La Saletty byly církevní auto-
ritou o pět let později prohlášeny za věro-
hodné. Již záhy tam také došlo k prvním 
zázračným uzdravením a na místě zjevení 
byla v r. 1879 postavena velkolepá basili-
ka Notre Dame de la Salette vybudovaná 
v novorománském stylu a do ní umístěna 
zmíněná socha Panny Marie. Dodnes tam 
putují statisíce poutníků z celého světa. 
Poselství z La Salette má totiž nadčasovou 
platnost.

Socha na Svatém Hostýně

Hostýnská socha byla zhotovena jako 
věrná kopie z masivního dřeva. Udivují-
cí je fakt, že na rozdíl od jiných soch není 
uvnitř dlabaná, a  je proto mimořádně 
těžká. V  předcovidové době prošla po 
dlouhých desetiletích ozdravnou kůrou. 
Dřevo sochy bylo nejprve ošetřeno proti 
dřevokaznému hmyzu, podobně i dřevěný 
podstavec. Následný sondážní průzkum 
prokázal, že pod stávající (a ne příliš kva-
litní) barevnou úpravou se skrývají ještě 
dvě starší vrstvy. Po odkryvu je tedy dnes 
prezentována původní barevnost. Zlace-
ná místa byla při opravách v  minulosti 
nevhodně přetřena ztmavlým bronzem. 
Po jeho odstranění bylo původní zlato 
vyčištěno a na více poškozených místech 
doplněno novým plátkovým zlatem. Rů-
žím kolem hlavy a na šálu se vrátila pů-
vodní kombinace: červená a zlatá. Nejvíce 
se však proměnil sokl se zlaceným nápi-
sem, u kterého pod stávajícím olejovým 
nátěrem bylo zjištěno původní trojbarevné 

mramorování se zlacením. Oprava byla fi-
nancována výhradně z darů šlechetných 
poutníků.

Je zvláštní, že tato působivá hostýnská socha 
se neobjevuje v žádných tištěných průvod-
cích ani nefiguruje v popisech hostýnských 
pamětihodností. Neznáme ani její původ. 
Nic nám ale nebrání, abychom při návštěvě 
basiliky vstoupili i do nově opravené kaple, 
kde je socha umístěna. Možná budeme pře-
kvapeni tichem, které zde panuje a přímo vy-
bízí k modlitbě. Panno Marie La Salettská, 
oroduj za nás!

P. Vladimír Kelnar
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Návštěvu z redakce Listů svatohostýnských hostila důvěr-
nice Jana Rokytová v Prostějově. Foto: Zdeňka Jančíková

„Na té našé Hané...“ návštěva důvěrnice v Prostějově
V minulých číslech Listů svatohostýnských 
jsme se pokusili popsat, jak se důvěrníci 
a  členové MSH starají v  některých na-
vštívených farnostech o podporu Svatého 
Hostýna, o rozvoj členské základny. A také 
jsme zjistili, že mají zásluhy na dobrých 
činech v místech, kde žijí a působí.

Nejinak je tomu i v Prostějově. Sychravé lis-
topadové nedělní odpoledne, brzké stmívání, 
ale opět pohodou naplněná návštěva u paní 
Jany Rokytové. Tato někdejší sálová zdravot-
ní sestra – instrumentářka – vzpomíná, jak 
v r. 2004 převzala práci důvěrnice MSH po 
paní Heleně Novákové. 

Na dotaz, jak se v Prostějově v posledních 
18 letech vyvíjí členská základna, odvětí: 
„Máme zde v současnosti 48 členů, několik 
z nich je i z okolí, např. z Plumlova, z Čech 
pod Kosířem… Vnímám, že populace ve far-
nosti mírně stárne, někteří členové zemřeli 
a nových členů se nedaří tolik získat. Je nás 
o něco méně než před lety. A jak přicházejí ti 
noví? Bývá to obvykle při setkáních. Když se 
zeptám, někdo projeví zájem“. 

Paní Rokytová se snaží členské příspěvky 
vybrat co nejdříve. Chce mít vždy brzy vše 
v pořádku, zaplaceno Několikrát v roce jedou 
spolu s přáteli na Svatý Hostýn, dnes již jen 
autem s pomocí p. ing. Haši. 

Náš rozhovor se stáčí k praktickým poznám-
kám: Doporučí, aby na Listech svatohos-
týnských byla uvedena nová cena časopisu. 
Shodujeme se, že pokud jsou ve farnostech 
v  kostele Listy svatohostýnské k dispozici, 
mohou u náhodných čtenářů probudit zájem 
o Matici. 

V Prostějově tvoří členskou základnu větši-
nou jednotlivci, méně celé rodiny. U kostela 
sv. Petra a Pavla jí hodně pomáhá rodina Krs-
kova, zejména p. Krsková s dcerami. Za to 
je jim i dalším farníkům, kteří pomáhají dis-
tribuovat vše z Hostýna, velmi vděčná. Paní 
důvěrnice má některé své „ovečky“ i daleko. 
Odstěhovaly se nebo pobývají v sociálním za-
řízení v Kroměříži. Přesto i za ně příspěvky 
odevzdává, s velkorysou štědrostí, nechce je 
„na stáří“ odhlásit. Spolupracuje a ráda na 
Hostýn jezdí i s paní Alenkou Hudcovou z ne-
dalekých Duban.

Ptám se na její názor: Proč myslíte, že vstu-
pují dnes do Matice noví členové, co je jejich 
motivem? Odpovídá zamyšleně: „Mnozí už 
asi cítí, že jdou do finální části života. Více si 
uvědomují, že je potřeba pro to něco dělat. 
Je to přece jen určitá jistota, že se každý tý-
den na Hostýně slouží za mě mše svatá. Když 
nemáte nikoho, kdo by na vás pamatoval…
Mnozí noví členové úplně mladí nejsou.“
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Zajímavostí je, že tato p. důvěrnice v 90. le-
tech organizovala ve farnosti zájezdy na té-
měř všechna známá poutní místa v Evropě. 
Připravovala cesty, na nichž se seznámila 
s mnoha věřícími poutníky. A v zařizování 
poutí ji i ostatní hodně povzbuzoval P. Jan 
Gacík, který je jako nadšenec pro cestování 
rád doprovázel. Není tedy divu, že k těm-
to místům má paní Rokytová citový vztah. 
Nyní, když jí přibývají léta, si velmi ráda pustí 
mši svatou z Hostýna, z Fatimy či Lurd. Ptám 
se, kde bohoslužby sleduje – pohotově odpo-
vídá, že z kanálu YouTube… „Tam u lurdské 
jeskyně, byla jsem tam mnohokrát, je mše 
svatá denně v deset hodin. Fatimu – tu si 
pouštím většinou večer, růženec je tam ve 
22.30 v kapli Zjevení.“

Povídáme si, co se v prostějovských chrá-
mech a kolem nich děje. Jak je dobře, že zde 
působí na dorůstající generaci církevní ma-
teřská, základní škola a gymnázium. Školy 
sídlí v jednom areálu a působí v nich místní 
salesiáni. „A ačkoliv nejsou všichni žáci vě-
řící“, dodává paní důvěrnice, „má to určitě 
pro vnímavějšího mladého člověka velký 
význam. Zvláště, když ne každý má doma 
prostředí, které víru podporuje.“

A co nyní, jezdí se někam? Každoročně se vy-
dávají autobusem na hostýnskou Pouť muklů. 
Paní Rokytová jezdívá na Hostýn během roku 
několikrát, pravidelně se účastní exercicií po 
neděli Božího milosrdenství pod vedením 
o. biskupa Pavla Posáda. A o vánočních svát-
cích? Sleduje bohoslužby v televizním přeno-
su nebo z internetu. V častějších návštěvách ji 
i další její přátele již omezuje zdraví.

Dostáváme se k současným stavebním úpra-
vám na Svatém Hostýně – budování silnice, 
kdy svítá naděje, že se méně pohyblivým 

usnadní příjezd až do blízkosti baziliky. „Je 
to vše dílo Panny Marie, že se tolik vybralo 
a vše se daří uskutečnit. Dárců je, myslím, 
obecně čím dál méně. Je potřeba být vděční 
a důvěřovat Božímu řízení.“ 

A jak tedy paní Rokytová působí? Říká, že na 
lidi netlačí, to by nebylo dobře. Někdy nabíd-
ne členství, občas sehraje roli i náhoda. Tak 
letos získala „dušičku“ na exerciciích, když 
se setkala se svou rodačkou ze Žarošic, která 
nyní žije v jednom z předměstí Prostějova. 
Na dotaz, zda by nechtěla jít do Matice, tato 
paní odvětila, že ráda. 

A jak ještě jinak slouží paní Rokytová svým 
bližním? Když se potkává se členy Matice, 
prosí ji, aby jim zadala na Hostýně intenci 
na mši svatou, aby v obchůdku koupila např. 
knížku evangelií na příští rok nebo brožur-
ku vydanou k výročí korunovace P. Marie… 
I vodu z Hostýna pravidelně veze. Pomáhá 
jako dobrovolnice nemocniční kaplance 
v prostějovské nemocnici, stará se, aby bylo 
vše připraveno na pondělní bohoslužbu. Tak-
to slouží již 15 let, ještě i v dobách, kdy zde 
působily sestřičky Cyrilky, na něž s láskou 
vzpomíná. Také roznášela řadu let v Prostě-
jově nemocným a starším lidem svaté přijí-
mání. 

Už přemýšlela, jak svou práci důvěrnice pře-
dá, zvažuje, jaká bude možná cesta. Léta se 
hlásí, s nimi přicházejí určité zdravotní pro-
blémy. Zatím přesně neví. V příštím roce, 
bude-li dobře, ji čekají kulaté narozeniny. 
Přeje si, jen aby byla soběstačná, aby nikomu 
nezůstala na obtíž. 

„Snad se Pán Bůh postará. Víme, že se dove-
de postarat, a pak –  přeji si, aby se děla vůle 
Boží,“ uzavírá s milým úsměvem důvěrnice 
Jana Rokytová.  Zdeňka Jančíková
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Co se našlo při výkopech na hostýnské louce? 
Když se na Svatém Hostýně kopne do 
země, tak se něco najde. Vrch Hostýn pa-
tří k  nejvýznamnějším archeologickým 
lokalitám v regionu celé Moravy. Lidskou 
činnost dokazují četné nálezy. Odborníci 
z  Ústavu archeologické památkové péče 
Brno se pod vedením Mgr. Miroslava Po-
pelky podíleli na výzkumu v oblasti hostýn-
ské louky při opravě vodovodní přípojky. 
Práce probíhaly od 7. 4. 2020 až do 28. 6. 
2021. Při výkopech se našla řada předmě-
tů. Většinou se jednalo o  fragmenty ke-
ramiky z doby bronzové. Mezi nálezy byl 
přeslen ze starší doby železné, grafitová 
keramika z mladší doby železné a novověká 
keramika v podobě ulomené nožky z pře-
nosné pánve. Výjimečnou možností bylo 
použití detektorů kovů. „Prospekcí byla 
získána poměrně početná kolekce mincí 
a  drobných předmětů, bohužel většinou 
novověkého stáří (rok 1800 až součas-
nost), které dokládají čilou poutnickou ak-
tivitu v tomto prostoru. Mimořádný objev 
však představuje teprve třetí doložená kel-
tská mince z prostoru hradiště – stříbrný 
obol typu Staré Hradisko, který se vyskytu-
je v oppidálním období pozdní doby latén-
ské,“ upozorňuje archeolog Popelka. Mezi 
nálezy byl i barokní křížek, mince z časů 
císaře Františka I. z roku 1800 a půlkrejcar 
z roku 1882 z doby panování císaře Fran-
tiška Josefa I. Všechny nálezy jsou uloženy 
v Muzeu Kroměřížska, které je také foto-
graficky zdokumentovalo a snímky poskyt-
lo k publikování. Děkujeme.

Pavel Siuda

Barokní křížek, frament stříbrné keltské mince, zlomek gra-
fitové keramiky, přeslen, nožka z pánve a mince z 19. století. 
Foto: Muzeum Kroměřížska
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Jedním z  nejvíce osídle-
ných děkanátů naší arci-
diecéze je děkanát Zlín. 
Tvoří jej 13 farností, z če-
hož 3 se rozprostírají v sa-
motném krajském městě. 

Na starosti jej má P.  Kamil Obr, který 
působí ve farnosti sv. Filipa a Jakuba. Ze 
stejné farnosti je taktéž zdejší kaplan pro 
mládež, P. Jiří Luňák. O místní mládež se 
stará společně s týmem animátorů, v je-
hož čele stojí slečna Brigita Němcová. 
Jejím prostřednictvím se o životě místní 
omladiny dozvíme o něco víc.

Mládež zlínského děkanátu

S animátory ve Zlínském děkanátu připra-
vujeme od letošního roku akce pro mladé na 
každý měsíc. Jde především o mládežnické 
mše, které pořádáme střídavě ve zlínské 
farnosti Filipa a Jakuba a jiných farnostech 
v děkanátu. Po těchto mších se vždy s mla-
dými sejdeme na faře a společně se zamýš-
líme nad různými tématy, např. eucharistie, 
odpuštění apod. Pořádáme též duchovní 
obnovy, tradičně jsme pořádali poutě na 
Hostýn či do Napajedel, pro letošek jsme je 
však vynechali. 

Jaký máte vztah ke Svatému Hostýnu?

Myslím, že spousta našich mladých má ke 
Svatému Hostýnu vztah, ať už hlubší, kdy na 
Hostýně zažili nějaké pěkné chvíle s druhý-
mi lidmi i s Bohem a s Pannou Marií, nebo 
mají toto místo rádi díky krásné přírodě a tu-
ristickým možnostem. Vždyť je to od nás co 
by kamenem dohodil.

Svatohostýnská výzva

Jak jsem již zmínila, letos pouť na Hostýn 
s  animátory nepořádáme, ale plánujeme 
jednu naši mládežnickou mši zaměřit na vý-
znam poutí a poutních míst.

Ohlédnutí za minulou výzvou

V sobotu 22. října se Mládež děkanátu Hra-
nice vydala na cestu plnění Svatohostýnské 
výzvy. Celkem 17 poutníků v čele s kaplanem 
otcem Pavlem putovalo pěšky z Bystřice na 
Svatý Hostýn. Hraničtí mládežníci společně 
slavili mši svatou v bazilice, absolvovali pro-
hlídku kopule a zvonů a také křížovou cestu. 
Nezapomněli se pokochat výhledem a pod-
zimními krásami Hostýnských vrchů a po 
posilnění dobrým obědem se vydali na zpá-
teční cestu. Pouť se velmi vydařila a všichni 
poutníci se unavení, ale šťastní a obohacení 
vrátili bez úhony domů.

Pavel Hanulík

Mládež děkanátu Hranice při splnění Svatohostýnské vý-
zvy připutovala na Svatý Hostýn s kaplanem pro mládež 
s P. Pavlem Fialou. 

Mládežnické okénko představuje děkanát Zlín
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Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili, podporují a budou podporovat 
realizaci Projektu dopravní infrastruktury na Svatém Hostýně.
Modlíme se za vás a vyprošujeme vám Boží požehnání a ochranu Matky Boží Svato-
hostýnské.

Výbor Matice svatohostýnské a Duchovní správa svatohostýnská

Informace z činnosti výboru MSH
Hlavním řešeným bodem na všech schůzí 
výboru jsou záležitosti týkající se realizace 
projektu Dopravní infrastruktury na Sva-
tém Hostýně, včetně projednávání zápisů 
z kontrolních dnů. Průběžně sledujeme 
ekonomické a časoprostorové parametry 
dokončování prvé (točna) a druhé (pří-
stupová komunikace k poutním domům) 
etapy projektu.

Byla dokončena první polovina rekonstruk-
ce střechy restaurace Ovčárna. Oprava dru-
hé poloviny střechy nás čeká v příštím roce.

Výbor schválil navýšení hrubých mezd za-
městnancům MSH, schválení odměn za rok 
2022 a schválení kvartálních odměn na rok 
2023, byla navýšena hodinová mzda brigád-
níkům, odeslán finanční dar Tv Noe.

Budou zakoupena nová vrata do bývalé ko-
telny, která byla v havarijním stavu a ohro-
žovala veřejnost.

Byla odsouhlasena finanční spoluúčast 
MSH na koupi nového kotle pro křížové 
sestry na Svatém Hostýně.

Na recepci máme nový rezervační systém, 
vytvořili jsme nové členské kartičky pro čle-
ny MSH, zkoušíme instagram MSH.

Výbor rozhodl, aby se setkání členů výboru 
s důvěrníky na Svatém Hostýně konalo dva-
krát ročně, na jaře a na podzim.

Proběhlo setkání zástupců výboru MSH 
s důvěrníky ve farnostech Zlín a Sazovice.

Probíhá generální zmapování a archivace 
všech inženýrských sítí na Svatém Hos-
týně.

Matice Svatohostýnská nechala vyro-
bit dřevěný betlém. Vyrobili jej studenti 
Střední nábytkářské a  obchodní školy 
v Bystřici pod Hostýnem. Bude umístěn 
na plošině svatohostýnských schodů. Bet-
lém požehnal biskup Josef Nuzík v pátek 
9. 12. 2022. 

Mořic Jurečka
Předseda výboru MSH

Dřevěný betlém, který ozdobí plochu před hlavním vchodem 
do baziliky, vytvořili studenti Střední školy nábytkářské 
a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Děkujeme! 
Foto: Radim Marušák
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Ceník ubytování od 1. ledna 2023 (osoba/noc v Kč)

 

 

1–2 noci 3 a více nocí

sezóna mimo- 
sezóna sezóna mimo- 

sezóna

Poutní dům č. 1 – rodiny 
s dětmi, vždy dva pokoje 
mají společné příslušenství

Dospělí 430 400 380 340

Dítě do 15 let 260 240 230 205

Poutní dům č. 2 – mládež, 
skupiny, vícelůžkové pokoje, 
toalety a sprchy společné 
muži/ženy

Dospělí 300 270 250 240

Dítě do 15 let 180 165 150 145

Postel a vlastní spacák 220 200 200 180

Vlastní spacák 
a karimatka na podlaze 100 80 90 70

Poutní dům č. 3 – duchovní 
vzdělávání, jednotlivci 
všechny pokoje s vlastním 
příslušenstvím

Jednolůžkový pokoj 600 530 520 480

Dvou a třílůžkový pokoj 
při plné obsazenosti 520 470 450 420

Přistýlka na pokoji 300 280 230 210

Slevy není možno sčítat Duchovní cvičení s knězem – sleva 10 %

Členové Matice svatohostýnské se zaplaceným čl. příspěvkem – 
sleva 20 %

 Pronájem sálů: 300 Kč/hod., max 1 500 Kč/den.

K ceně je nutno připočítat poplatek obci, který činí 10 Kč/osoba/noc.

Poplatek je vybírán podle Obecně závazné vyhlášky obce Chvalčov č. 4/2019 o místním 
poplatku z pobytu.

Ceník ubytování podle výše uvedené tabulky platí při plně obsazených pokojích. Pokud 
není pokoj plně obsazen tak hotelový rezervační systém vykalkuluje odpovídající cenu, se 
kterou budete seznámeni nejpozději při zahájení pobytu, kdy je ji nutno uhradit.

Sezóna je od 1. dubna do 31. října a od 25. prosince do první neděle v lednu.

Stravování ubytovatel (recepce v PD č. 3) nezajišťuje, platí ceny jídel podle jídelních lístků 
provozovatelů restaurací. V případě hromadných akcí je s nimi možno dohodnout slevy 
na jednotná a jednoduchá jídla v rámci polo nebo plné penze.

Další informace na recepci: tel.: 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz
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Bohoslužby v bazilice v zimním období
Všední dny – mše svatá: 7.15, 9.30 (v oktávu vánočním také v 11.15)

Soboty – mše svatá: 7.15, 9.30, 11.15

Neděle – mše svatá: 7.15, 9.30, 11.15 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. 
Lidé z celého světa se tak mohou modlit společně s kněžími v bazilice.

V zimním období (od 1. listopadu do 31. března) je bazilika odpoledne uzavřena  
– od pondělí do pátku od 15.30 do 18.40 a o sobotách a nedělích od 16.00 do 18.40.

Všechny bohoslužby i růžence v létě i v zimě jsou přenášeny kamerami, můžete se tak modlit 
společně s námi.

Na Štědrý den i  Silvestra budou v  ba-
zilice obvyklé sobotní dopolední boho-
služby. Na Štědrý den bude dále mše sv. 
v 15.30 hod. Pokud budou přítomny děti, 
bude na ně zaměřena. 

Na Silvestra bude sloužena otcem bisku-
pem Josefem Nuzíkem tradiční půlnoční 
mše svatá, živě přenášená televizí Noe. 
Před ní je v bazilice od 22.30 hod. modlit-
ba růžence, od 23.00 hod. eucharistická 
adorace.

Na Boží Hod vánoční i na Nový rok jsou 
bohoslužby v  obvyklém nedělním po- 
řadu. 

Novoroční bohoslužba v 11.15 má být rov-
něž přenášena televizí Noe. Připomínáme, 
že vše je možné sledovat – pokud není vý-
padek – i v internetovém přenosu, a že je 

dobré ujistit se, že je obraz nastaven na 
nejvyšší možnou kvalitu (Full HD).

V týdnu mezi svátky budou bohoslužby jako 
v poutní sezóně, dopoledne tedy budou tři.

P. Ladislav Nosek SJ 

Jak bude otevřeno o Vánocích a na Silvestra 2022? 
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Uzavření recepce

Ve dnech 19.–25. prosince se v poutních do-
mech nebude ubytovávat. Recepce zajišťující 
ubytování nebude v těchto dnech v provozu. 
Nebude rovněž možnost odpovídat na telefo-
nické dotazy. Zahájení provozu 26. prosince.

Autobusy na Svatý Hostýn

Na Štědrý den 24. prosince

pojedou linkové autobusy na Svatý Hostýn 
podle pravidelného jízdního řádu.

Na Silvestra 31. prosince pojedou mimo-
řádné autobusy na Svatý Hostýn od želez-
niční stanice ve 20.00, 21.00, 21.30, 22.15, 
22.45, 23.15 a v 0.30.

Po půlnoční bohoslužbě pojedou auto-
busy dolů do Bystřice p. H. 1. ledna 2023 
v 01.00, v 01.45 a ve 2.30.

Bude možné využít i zvláštních vlakových 
spojů do Bystřice, informace je nutno sle-
dovat u dopravce.

Jak budou dostupné stravovací služby?

Restaurace s obsluhou v PD č. 2

Bude mít na Štědrý den otevřeno od 8.00 
do 15.00 a na Silvestra od 8.00 do 21.00.

Ve dnech od 25. 12. do 30. 12. bude otevře-
no od 8.00 do 16.00.

Samoobslužná restaurace v PD č. 3

Bude mít na Štědrý den zavřeno a ve dnech 
od 25. 12. do 31. 12. bude otevřeno od 9.00 
do 15.30.

Penzion Ovčárna

Bude mít na Štědrý den otevřeno od 10.00 
do 15:00 a na Silvestra od 10.00 do 17.00.

Ve dnech od 25. 12. do 30. 12. bude otevře-
no od 10.00 do 16.00.

Kavárnička pod bazilikou bude otevřena 
na Štědrý den 8.00 do 14.00 a na Silvestra 
od 8.00 do 19.00, ostatní dny od 8.00 do 
16.00.

V tyto dny budou v provozu i některé stán-
ky zajišťující občerstvení. Zde bude jejich 
provoz ovlivněn počtem turistů, poutníků 
a počasím.

Informace o  bohoslužbách, jízdní řády 
a počasí hledejte na www.hostyn.cz.

Připravil:

Ivo Buráň

Praktické informace k přelomu roku 2022/2023
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Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Informace o členech v českobudějovické diecézi

Vikariát
Celkový 

počet 
farností

Počet 
farností se 
členy MSH

Počet členů 
MSH

Počet 
důvěrníků

České Budějovice – město 5 0 0 0
České Budějovice – venkov 35 2 2 0

Český Krumlov 28 1 1 0
Jindřichův Hradec 16 0 0 0

Pelhřimov 25 1 1 0
Písek 29 0 0 0

Prachatice 21 0 0 0
Strakonice 23 0 0 0

Sušice-Nepomuk 32 0 0 0
Tábor 29 3 3 0

CELKEM 243 7 7 0

Anna Zubalíková, Vnorovy  . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 let
Paulína Skácelíková, Stará Ves  . . . . . . . . . . .  83 let
Marie Spalová, Přerov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 let
Jan Linart, Příbor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 let
Ludmila Bačíková, Sudoměřice  . . . . . . . . . . 80 let
Anna Drhová, Pitín  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 let
Josefa Otáhalová, Říkovice  . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 let
Anděla Vojkůvková, Zubří  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79 let
Marie Hadrabová, Brno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 let
Petr Lekavý, Dolní Bojanovice  . . . . . . . . . . .  72 let
Marie Pospíšilová, Zábřeh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 let
Hynek Hošek, Zábřeh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 let

Marie Belková, Vacenovice  . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 let
Božena Křenková, Libhošť  . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 let
Jarmila Bartošová, Želechovice  . . . . . . . . . .  87 let
Marie Langrová, Kašava  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 let
Božna Mikulková, Loučka  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 let
Ludmila Toflová, Kozlovice  . . . . . . . . . . . . . . . .  88 let
Růžena Ševečková, Kuželov  . . . . . . . . . . . . . . .  79 let
Marie Hadrabová, Brno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 let
Josef Jaška, Želechovice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 let
Eva Zapletalová, Mysločovice  . . . . . . . . . . . .  83 let
Marie Ludíková, Zdounky  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91 let

V tomto čísle podáváme informaci o stavu členské základny v českobudějovické diecézi. 
Marie Loučková a Lubomír Vývoda
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Vzpomínka na obětavou členku MSH
Dne 4. října 2022 byla po-
volána naším Pánem do 
věčného života ve věku 
88 let paní Ludmila Toflová 
z Kozlovic. Byla nejstarší ze 
čtyřech sourozenců. S man-
želem vychovali syna Zdeňka a dceru Lud-
milu, a posléze se těšila z pěti vnoučat a čty-
řech pravnoučat.

Patřila mezi nejstarší důvěrníky MSH. Čas-
to vzpomínala, jak ji rodiče vychovávali ve 
víře a v mladí ji kladli na srdce, jak je důle-
žité, aby si navzájem pomáhali. Maminka jí 
často vyprávěla o Svatém Hostýně, na který 
se spolu poprvé vydaly, když jí bylo 12 let. 
Noc před mší svatou strávily v bazilice plné 
lidí, kde  si každý našel kousek místečka 
k přečkání, aby se mohli ráno všichni účast-
nit ranní mše svaté. To bylo její první setká-
ní se Svatým Hostýnem. Byla překvapena 
krásou baziliky, a tak se zrodila její láska 
k tomuto poutnímu místu. V 90. letech si 
přečetla výzvu v Katolických novinách, že 
potřebují na Svatý Hostýn dobrovolníky. 
Přihlásila se a aktivně se zapojila do úklidu 
po přestěhování tělesně postižených dětí 
na Chvalčov. Práce to nebyla lehká, ale tě-
šilo ji, že může pomoci. Na Svatý Hostýn 

od té chvíle přijížděla na pomoc stále. Jako 
důvěrnice se ve farnosti starala o 25 členů 
MSH. Pravidelně se zúčastňovala valných 
hromad, setkání důvěrníků a duchovních 
cvičení, aby mohla o všem, co se na Sva-
tém Hostýně děje, informovat členy ve své 
farnosti. V roce 2011 obdržela Svatohos-
týnskou medaili a děkovný list jako projev 
uznání a vděčnosti za aktivní a nezištnou 
práci pro MSH.

Slova paní Toflové: „V bazilice jsem vždy cí-
tila pozitivní vibrace a domů jsem přijížděla 
nabitá energií. Na krásu Svatého Hostýna 
nelze zapomenout. Vždy budu věrná Panně 
Marií Svatohostýnské.“ 

K lásce k tomuto poutnímu místu vedla ve 
svém životě i své malé děti, se kterými tam 
jezdila ráda vlakem, a později ji její vnuci 
vozili na toto místo autem.  

Dnes už prožívá šťastné setkání, po kterém 
celý život tolik toužila. My na její úsměvy, 
povzbudivá slova a úsilí o zvelebování Sva-
tého Hostýna s vděčností stále vzpomíná-
me.

Odpočinutí věčné dej jí, Pane!

Mgr. Marie Loučková

Členské příspěvky členů MSH v roce 2023
Informujeme členy a důvěrníky Matice svatohostýnské o výši členských příspěvků v roce 
2023. Podle platných dokumentů to bude minimálně 100 Kč pro seniory a nevýdělečně 
činné a 250 Kč pro výdělečně činné. Dobročinnosti se samozřejmě nebráníme, s povdě-
kem přijmeme jakoukoliv částku. Děkujeme. 

Matice svatohostýnská 



Noční eucharistické procesí se 14. 10. vydalo s biskupem A. Baslerem z Bystřice p. H. Foto: Jarmila Fussová / Člověk a víra

Tradiční Svatohubertskou mysliveckou pouť hostil Svatý Hostýn v sobotu 15. října. Foto: Roman Sehnal

Napoleon Bonaparte s chodí navštívil Svatý Hostýn a zúčastnil se mše svaté v bazilice v neděli 11. září. Foto: Ivo Buráň


