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Členové MSH, kteří se v roce 2020 dožili 100 let
Každoročně vzpomínáme na
naše členy, kterým Pán Bůh dává
chvályhodný a úctyhodný dar
věku tohoto pozemského života.
Stále si ale neuvědomujeme, jak
málo děkujeme Pánu Bohu a naší
přímluvkyni Panně Marii za
všechny každodenní dary našeho
života, za dar zdraví na těle a na duši, za
dar víry, naděje a lásky, za všechny radosti, starosti a bolesti. Boží prozřetelností
jsou nám nabízeny a záleží jen na nás samotných, jakým způsobem je dokážeme
přetvářet z lidské, pozemské podoby do
hodnoty duchovní, nadpozemské.
Anna Presová, Vracov (100 let)
Marie Jenáčková, Dědice (100 let)
Františka Randusová, Zubří (100 let)

Našim jubilantům a všem lidem
dobré vůle, kteří vloni oslavili nebo
letos budou oslavovat významné
životní jubileum, vyprošujeme
náklonnost Božího milosrdenství
a ochranu Matky Boží Panny Marie, Boží požehnání a milosti a hojnost darů Ducha svatého.
Abychom, až přijde náš čas, souzněli se
svatým Pavlem:
„Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil,
víru zachoval…“ (2. list Timoteovi, 4,7)
Za všechno, co pro naše poutní místo a pro
Matici svatohostýnskou vykonali, z celého
srdce upřímně děkuje výbor MSH.
Mořic Jurečka

Blahopřání k 75. narozeninám Olze Kozlové
Dne 1. dubna se dožívá vzácného životního
jubilea, 75 let, paní Olga Kozlová z Bystřice pod Hostýnem. Zároveň v tomto roce
slaví i třicet let od vstupu do MSH.
Paní Olga se stala obětavou důvěrnicí, která
se tehdy v Olomouci starala o 68 členů. Po
přestěhování z Olomouce do Bystřice p. H.,
pokračovala v práci pro Matici jako členka
výboru MSH a od roku 1997 je stálou členkou redakční rady Listů svatohostýnských.
Podle potřeby i dnes provází zájemce muzeem nebo má službu na rozhledně. Je ochotná, spolehlivá a velmi pracovitá. Do Listů
pravidelně přispívá hodnotnými články o his-

torii Svatého Hostýna i Matice. Je autorkou
knihy Historie Hostýna a Jurkovičovy křížové cesty. Objevuje se i na televizní obrazovce,
jako znalec historie tohoto poutního místa.
Ať dobrý Bůh žehná dál její práci, dopřává jí zdraví, sílu a naplňuje srdce dobrem
a láskou. Přijmi, Olgo, velké poděkování,
úctu a lásku ode všech, kteří Tě mají opravdu rádi a přejí Ti, abys měla stále čím obdarovávat ty, které Ti Pán posílá do cesty.
Do dalších let vyprošujeme hojnost darů
Ducha svatého, Boží požehnání a ochranu
Panny Marie.
Marie Loučková

