Přihlášk a za člena
Matice svatohostýnské z.s.
Jméno:

Titul:

Bydliště (obec):

PSČ:

Ulice:

Číslo domu:
Děkanát:

Diecéze:

Kontaktní telefonní číslo (případně i u příbuzných):
E-mailová adresa:

1 - 2 noci

3 a více nocí

Dospělí

280

230

Dítě do 15 let

180

150

Mariánské poutní místo

1. Přihlašuji se dobrovolně za člena Matice svatohostýnské, z. s.
2. Prohlašuji, že jsem seznámen s programem Matice svatohostýnské, z. s., a že se na něm chci podílet.
3. Prohlašuji, že budu dodržovat stanovy Matice svatohostýnské, z. s., respektovat závěry valných
hromad, obecně platné morální a právní normy.
4. Zavazuji se platit každoročně členský příspěvek, výše příspěvku je v souladu s usnesením valné
hromady a dle finančních možností.
5. Podle své odbornosti, svých osobních zálib a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu nabízím Matici
svatohostýnské, z. s., eventuelně tuto pomoc:

Podpis:

Přihlášku zašlete poštou na adresu: Matice svatohostýnská, z. s., Svatý Hostýn 115, 768 72 Chvalčov
nebo e-mailem: matice@hostyn.cz (v tomto případě zašlete její sken s podpisem).
Informace k GDPR (o ochraně osobních údajů) určena pro členy Matice svatohostýnské jako subjekty údajů
Vážení přátelé, Matice svatohostýnská z.s., DIČ: 00206776, IČ: 00206776 (dále jen Matice), se sídlem Svatý Hostýn 115, je správcem osobních
údajů svých členů, které nám při vzniku členství poskytnete. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a další související legislativou. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Matice vést úplnou a správnou evidenci svých členů. Vaše osobní údaje proto zpracováváme
po celou dobu Vašeho členství v Matici. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu,
na omezení zpracování a právo vznést námitku. Při skončení členství v Matici máte také právo na vymazání Vašich osobních údajů.

2021

Určen pro skupiny (mládež, skauti, společenství, školy). Vícelůžkové pokoje,
společné sociální zařízení.
1 - 2 noci
3 a více nocí
Dospělí/dítě

180

150

Postel a spací pytel

120

100

1 - 2 noci

3 a více nocí

Jednolůžkový pokoj s příslušenstvím

400

350

2-3lůžkový pokoj s příslušenstvím

350

300

Přistýlka na pokoji s příslušenstvím

150

130

1 - 2 noci

3 a více nocí

80

80

Poutní dům č. 3

Určen pro duchovní cvičení, jednotlivce.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením.

Odbornost, osobní záliby (nepovinné):

Datum:

Určen pro rodiny s dětmi.
Pokoje s vlastním sociálním zařízením.

Poutní dům č. 2

Datum narození:

Farnost:

Svatý
Hostýn

Poutní dům č. 1

Duchovní cvičení s knězem – sleva 10%

Ubytování pro skupiny
Spací pytel na zemi

K ceně je nutno připočítat poplatek obci 10 Kč. Ubytování v den nástupu je možné od 13:00 do
18:00 hod. Pozdější nástup je nutné ohlásit telefonicky nebo písemně recepci. V den odjezdu
je nutno opustit pokoj do 9:00. Všechny ceny jsou za osobu a noc.
Sleva pro členy MSH: 30 Kč/osoba/noc. Duchovní cvičení s knězem, sleva 10 %.
Pronájem sálů: 200 Kč/hod., max 1000 Kč/den.
Recepce na konci Poutního domu č.3 zajišťuje ubytování
i v dalších poutních domech.
Provozní doba: pondělí až neděle 7:30 – 18:00

tel.: 573 381 693 / e-mail: matice@hostyn.cz / číslo účtu (KB): 13430691/0100
Další ubytování je možné v Penzionu Ovčárna, tel.: +420 730 964 173, www.hostyn-ovcarna.cz

bohoslužby
poutní slavnosti
duchovní vzdělávání
© KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek

Příjmení:

Ceník ubytování

ubytování
dopr ava

Hlavní poutní slavnosti
2. 5. Ne
			
			
15. 5. So
			
23. 5. Ne
24. 5. Po
29. 5. So
5. 6. So
			
11. 6. Pá
			
12. 6. So
13. 6. Ne
19. 6. So
19. 6. So
26. 6. So
26. 6. So
30. 6.–4. 7. St–Ne
			
3. 7. So
10. 7. So
1. 8. Ne
7. 8. So
15. 8. Ne
			
21. 8. So
21.–22. 8. So, Ne
28. 8. So
			
4. 9. So
5. 9. Ne
			
17.–18. 9. Pá, So
			
19. 9. Ne
26.–28. 9. Ne–Út
			
3. 10. Ne
9. 10. So
			
10. 10. Ne
16. 10. So
31. 12. Pá
			
			

Zahájení poutní sezony, mše sv. v 9:00 za živé a zemřelé členy Matice
svatohostýnské a její příznivce, mši sv. celebruje o. arcibiskup Jan,
Valná hromada MSH – přesun termínu na 5. 9.
Sarkandrovská pěší pouť smíření z Holešova, svátostné požehnání
na zakončení v 15:00
Pouť včelařů zrušeno, bude jen mše sv. v 10:15 za živé a zemřelé včelaře
Pouť píšících křesťanů, mše sv. v 9:00, Pondělí svatodušní
Pouť dobrodinců díla Dona Boska v Havířově, mše sv. v 10:15
8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod
na Svatý Hostýn (Boží Tělo)
Pouť členů Apoštolátu modlitby, hl. mše sv. v 10:15,
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, mše sv. v 10:15
Pouť krojovaných, průvod vyjde v 8:15 z dolního parkoviště, mše sv. v 10:15
Pouť schól a scholiček, mše sv. v 10:15
Pouť Klubů a přátel historických vozidel, mše sv. v 11:30
Pouť dětí na začátku prázdnin, mše sv. v 9:00 a 10:15 za děti a mládež
Pouť zrakově postižených, mše sv. v 11:30
Pěší pouť ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn na Velehrad,
mše sv. zde 2. 7. v 9:30
Pouť obce Jankovice, mše sv. v 10:15
Pouť obce Slavkov pod Hostýnem, mše sv. v 10:15
Pouť dechových hudeb, mše sv. v 10:15
Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, mše sv. v 10:15
Nanebevzetí Panny Marie – titulární slavnost, hlavní pouť,
mše sv. v 10:15
Pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10:15
Tradiční orelská pouť, hlavní mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři
Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin,
pontifikální mše sv. v 10:15 na venk. pódiu
Muklovská pouť, mše sv. v 10:00 v bazilice
Valná hromada Matice svatohostýnské a Pouť členů MSH,
pontifikální mše sv. v 9:15
Národní pouť sekulárního františkánského řádu
- So hlavní mše sv. 10:15
Pouť charit, pontifikální mše sv. v 10:15
Svatováclavská pěší pouť Velehrad – Svatý Hostýn,
mše sv. 28. 9. zde v 15:00
Růžencová pouť, hlavní mše sv. v 10:15
První den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 17:00,
následuje pobožnost na hřbitově
Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše sv. v 10:15
Svatohubertská myslivecká pouť, pontifikální mše sv. v 10:15
Děkovná bohoslužba na konci roku, dopoledne sobotní pořad,
ve 22:30 modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum
a sv. požehnání a ve 24:00 pontifikální mše sv.

Kalendář poutí je (stejně tak i v roce 2020) podstatně ovlivněn koronavirem. Některé i tradiční poutě byly zrušeny
a některé se konaly v podstatně menším rozsahu. Očekáváme, že změny mohou nastat i v další průběhu poutní
sezóny 2021. Informujte se na www.hostyn.cz/poute.html nebo na tel. č. 731 604 391 nebo 573 381 693.

Celoroční poř ad bohoslužeb
v basilice
Letní pořad od pondělí 26. dubna 2021 do neděle 17. října 2021
Mše svatá

všední dny

7:15

9:30

11:15

soboty

7:15

9:00

10:15

11:30

neděle

7:15

9:00

10:15

11:30

Svátostné požehnání

neděle

Modlitba sv. růžence

denně

14:45
13:00
18:45

Podle výzvy našich biskupů se modlíme růženec nejen v obvyklých 18:45, ale i druhý
růženec ve 20:00. Prosíme, abyste respektovali nařízení 3R. Děkujeme.
Všechny mše i růžence jsou přenášeny kamerami a můžete se tak modlit společně s námi.
Pondělní úklid baziliky, která je v tuto dobu uzavřena, probíhá od 13:00 do 16:00. Pokud
na pondělí připadne nějaký významný svátek, tak se úklid přesunuje na následující všední
den.

Duchovní vzdělávání,
exercicie
23. – 28. 5.

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem,
knězem katolické církve východního obřadu
Téma: Vnitřní uzdravení

28. – 30. 5.

Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Palkovič

6. – 10. 7.

Ignaciánské duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ

26. 7. – 2. 8.

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených,
vede P. Josef Žák - obsazeno, evidujeme náhradníky

8. – 13.8.

Duchovní obnova pro mladé s P. Jiřím Pleskačem,
knězem katolické církve východního obřadu

15. – 18. 8.

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád

11. – 13. 10.

Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach

29. – 31. 10.

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem,
knězem katolické církve východního obřadu
Téma: O mši svaté

31. 10. – 7. 11.

Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Josef Stuchlý SJ

14. – 19. 11.

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem,
knězem katolické církve východního obřadu
Téma: Vnitřní uzdravení

26. – 28. 11.

Duchovní obnova pro HASIČE a členy Matice Svatohostýnské,
vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký – I. skupina

3. – 5. 12.

Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské,
vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký – II. skupina

6. – 12. 12.

Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ

Další mše svaté pro poutní zájezdy po dohodě s duchovní správou. Mše sv. se zapisují
v severní sakristii.

Zimní pořad od pondělí 18. října 2021 do neděle 24. dubna 2022
Mše svatá

všední dny

7:15

9:30

soboty

7:15

9:30

11:15

neděle

7:15

9:30

11:15

Svátostné požehnání

sobota, neděle

Modlitba sv. růžence

denně

14:45
13:00
18:45

Pondělní úklid baziliky, která je v tuto dobu uzavřena, probíhá od 11:00 do 14:00.
Pokud na pondělí připadne nějaký významný svátek, tak se úklid přesunuje na následující
všední den.
V zimním období (od 1. listopadu do 31. března) je bazilika uzavřena – od pondělí do
pátku od 15:30 do 18:40 a o sobotách a nedělích od 16:00 do 18:40.

Odjezdy autobusů
S ohledem na časté změny jízdního řádu v letošním roce hledejte informace o jízdním
řádu linky na Svatý Hostýn na internetu jak jste zvyklí nebo např. na:
www.krodosbus.cz/OD_pravidelna.html.

Kalendář duchovního vzdělávání je (stejně tak i v roce 2020) podstatně ovlivněn koronavirem. Některé akce byly zrušeny pro další se hledají náhradní termíny. Očekáváme, že změny
mohou nastat i do konce roku 2021. Informujte se na www.hostyn.cz/exercicie.html nebo
na tel. č. 573 381 693.

Přihlášky zasílejte na adresu:
Matice svatohostýnská, z.s., Svatý Hostýn č. 115, 768 72 Chvalčov

tel.: 573 381 693 / www.hostyn.cz / e-mail: matice@hostyn.cz

