
Velké poděkování 

Každý ctitel Panny Marie si rád přečte Listy svatohostýnské. Od jejich prvního čísla, které vyšlo v r. 

1997, byl pověřen vedením jejich redakce pan Josef Pala, do té doby známý redaktor Katolického 

týdeníku. Jeho přáním od počátku bylo, aby Listy tvořily most mezi poutníky, členy matice a duchovní 

správou na Svatém Hostýně. Vždy aktuálně informoval o dění na tomto poutním místě.  

V současné době žije PhDr. Pala se svou rodinou ve Zlíně. Z jeho vyprávění víme, že pro své 
náboženské přesvědčení byl nucen pracovat dvacet let v dělnických profesích. Přesto dokázal psát 
příspěvky do novin, časopisů nebo kalendářů. Po listopadovém převratu v r. 1989 zakládal Občanské 
fórum katolíků ve Zlíně, kde také působil jako katecheta. Náboženství vyučoval i ve škole 
v Želechovicích. V roce 2004 dosáhl titulu doktor filozofie na Cyrilometodějské fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci. 

Pan doktor Pala je uznávaný nejen po celé naší arcidiecézi, ale i mimo ni, zejména jako 
spisovatel a redaktor. Je oceňován pro svůj široký rozhled ve všech oblastech, které se váží 
k naší arcidiecézi, církvi a to jak v její minulosti, tak i současnosti. Vždy nás udivovaly jeho 
hluboké znalosti o kněžích, biskupech a dalších osobnostech současných, tak i těch na 
věčnosti, ať jsme v rozhovorech zabrousili jakýmkoliv směrem.  
Jeho vědomosti o církevních strukturách, tradicích, normách jsou obsáhlé. Vždy si u něj 
člověk uvědomí, kolik nám laikům toho (oproti dr. Palovi) zůstává skryto, kolik souvislostí 
jeho paměť obsáhla.  
Poprvé v historii byl v r. 2006 vytvořen jeho zásluhou nástěnný otáčecí kalendář, dodnes mají stále 

velkou oblibu stolní svatohostýnské kalendáře.  

Má živý zájem o všechno křesťanské dění, což ve spojení se znalostmi a jeho pracovitostí 
přináší bohaté plody. Je spoluautorem Cyrilometodějských kalendářů, redaktorem olomouckého 
arcidiecézního informátora - časopisu Oldin. 
Vedl nás v redakční radě Listů svatohostýnských rozvážně. Vždy se snažil s bohatými 
zkušenostmi i s moudrostí svého věku zhodnotit minulé číslo, prosil o ohlasy i o modlitby. Se 
svým mnoho let neuvěřitelně systematicky vedeným notýskem, s jeho pečlivými 
poznámkami jsme vždy věděli, že má práci pevně v rukou.  
Jeho kniha o Svatém Hostýně z r. 2020 už oslovila a jistě osloví další stovky čtenářů, stejně 
jako řada publikací, které vyšly z jeho pera pro farnosti a obce.  Vždy čerpá z bohatých 
historických pramenů a především zachycuje důležité poselství nejen současníkům, ale i 
budoucím generacím. V tomto jeho poslání spatřujeme velikost jeho služby a věrnost Božím 
věcem.  
Pan dr. Pala nás inspiruje i svou nekonfliktností, mírumilovností. Často se ptal svým 
oblíbeným a laskavým: „Jak to chcete…“. Vždy v termínu vyšly z jeho rukou pečlivě 
zredigované a promyšleně uspořádané Listy svatohostýnské. Byl puntičkář v používání naší 
mateřštiny. Nabádal například k správnému užívání označení Svatý Hostýn, („Není to jen 
Hostýn“). Vždy se snažil pomoci věci a nikoho se nedotknout.  
Po letech spolupráce s Maticí svatohostýnskou a duchovní správou se pan PhDr. Josef Pala rozhodl 
práci v Listech již ukončit a předat tuto odpovědnou pozici dalšímu následovníku.   

 
Pane doktore, za všechnu obětavou práci Vám jménem sedmitisícové rodiny členů naší 
matice, jménem jejího výboru i duchovní správy upřímně děkujeme. Do dalších let Vám 
vyprošujeme Boží požehnání, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie svatohostýnské.  

 
Marie Loučková, Zdeňka Jančíková  


