pečuje o krajinný ráz, poskytuje služby návštěvníkům poutního místa, zejména ubytování a občerstvení. Informuje poutníky i turisty prostřednictvím pravidelně aktualizovaných internetových stránek, vydává čtvrtletník Listy svatohostýnské
a další publikace vztahující se k poutnímu místu. V neposlední
řadě spolupracuje s komunitou jezuitů při zajišťování vzdělávací činnosti a při organizování poutních slavností.
Na Svatém Hostýně je možnost celoročního ubytování v poutních domech jak pro skupiny poutníků, tak i turistů, pro farní
společenství, rodiny, manželské páry i jednotlivce, a to na pokojích s dobrým standardem, hlavně však za příznivé ceny. Je zde
možnost celodenního stravování i přípravy vlastní stravy. K pronájmu jsou sály pro odborná školení, konference, exercicie, rodinné oslavy apod. Samozřejmostí je i bezplatný internet. Další
možnost ubytování (hlavně pro turisty) nabízí penzion Ovčárna.
Jezdí sem pravidelná autobusová linka z Bystřice pod Hostýnem. Ti, kdo jsou na Hostýně ubytovaní, mohou v předstihu
obdržet povolení k výjezdu automobilem a počítat s parkováním v těsné blízkosti poutních domů. O podrobnějších podmínkách se lze informovat telefonicky nebo na internetu. Služby je dobré si objednat předem.
© KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek

Návštěvníci Svatého Hostýna mají možnost navštívit krásnou
přírodu Hostýnských vrchů i regionální centra v blízkém okolí.
Četné značené turistické cesty jsou vhodné i pro cykloturistiku
a v zimě pro běžkaře. Mnohými památkami oplývají taky větší
a lehce dostupná města jako jsou Kroměříž, Olomouc nebo Zlín.
Podrobnější popis dalších pamětihodností na Svatém Hostýně
naleznete na dalším letáku, který obsahuje i jejich zakreslení
na fotografii dvou vrcholů hory. Na recepci poutního domu
můžete obdržet další informace, případně si lze zakoupit další
publikace o tomto poutním místě.

Matice svatohostýnská, z.s.
Svatý Hostýn 115, 768 61 Chvalčov
tel.: +420 573 381 693
e-mail: matice@hostyn.cz
IČ: 00206776
DIČ: CZ00206776
bank. účet: 13430691/0100

www.hostyn.cz

Svatý Hostýn
Mariánské poutní místo

Římsko-katolická duchovní správa
Svatý Hostýn 107, 768 61 Chvalčov
tel.: +420 573 308 161
e-mail: fara@hostyn.cz
IČ: 46998497
DIČ: CZ46998497

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Dnešní bazilika má svůj počátek ve velkolepé stavbě, kterou
financoval moravský šlechtic hrabě Jan z Rottalu a jeho potomci.
Základní kámen byl položen v roce 1721. Dokončenou stavbu
slavnostně posvětil olomoucký biskup Ferdinand Julius Trojer
28. července 1748. V roce 1769 chrám vyhořel po zásahu blesku,
byl však brzy obnoven, ovšem císařským nařízením Josefa II.
následně v roce 1787 uzavřen, odsvěcen a zbaven střechy. Mariánská svatyně však i přes oficiální zákaz poutí a úmyslnou
zkázu neosiřela. Poutníci sem putovali stále.
V první polovině 19. století začali věřící organizovat sbírku na opravu
chrámu, který byl znovu
obnoven a posvěcen
v roce 1845. V roce 2018
bylo toto mariánské
poutní místo vládou
České republiky prohlášeno Národní kulturní
kolem r. 1830
památkou.

Svatý Hostýn
je nejnavštěvovanějším poutním místem v České republice.
Zdálky viditelná Hostýnská hora (735 m n. m.) je se svou mariánskou svatyní (basilica minor) už několik století častým cílem
mnoha poutníků, kteří zde hledají sílu a naději k řešení svých
životních těžkostí.
Četné archeologické průzkumy prokázaly osídlení tohoto místa
již ve starší době kamenné. Pozornosti neuniknou zejména dodnes patrné zbytky opevněného hradiska (celkový obvod přes
1800 metrů) tzv. laténské kultury, jejímiž nositeli byli Keltové. Výzkumy potvrdily, že Hostýn byl významným keltským oppidem
na Moravě. Předurčovala ho k tomu i dobrá strategická poloha.
V poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie je uprostřed hlavního oltáře v životní velikosti socha Panny Marie s Ježíškem,
který metá blesky na tatarský tábor zobrazený na reliéfu dole.
Tito krutí nájezdníci na počátku 13. století ohrožovali Evropu
a v roce 1241 vpadli také na Moravu, kde vraždili a drancovali. Lidé hledali pro sebe a svůj nejskromnější majetek útočiště
v lesích a na horách. Podle tradičního podání byli ti, kdo se
uchýlili na Hostýnskou horu, zachráněni přímluvou Panny Marie, když žíznícím Moravanům nedaleko vrcholu hory vytryskl
pramen vody a navíc blesky při silné bouři zapálily ležení divokých nájezdníků. Tyto písemné záznamy o Hostýně pocházejí především od jezuity a historika Bohuslava Balbína. Podle
legendy měli na Hostýn dojít také slovanští věrozvěstové Cyril
a Metoděj, kteří zde rozmetali pohanské obětiště a postavili
první mariánskou kapli.

V díle Jiřího Crugeria Sacri pulveres z roku 1669 čteme, že lidé
zachráněni při tatarském vpádu postavili z vděčnosti za svou
záchranu na hostýnském vrchu sochu Panny Marie Ochranitelky. Až do třicetileté války stával na Hostýně pozdně středověký kostelík zasvěcený Panně Marii, který byl hojně navštěvován poutníky. Ve snaze zabránit poutím však byl na příkaz
nekatolických majitelů panství zbořen.

Socha Panny Marie Svatohostýnské
Původní obraz Panny Marie Ochranitelky byl zničen v roce
1620, pozdější obraz, darovaný hraběcí rodinou Rottalů, byl
přenesen do kostela v Bystřici pod Hostýnem, kde je na oltáři
uchováván dodnes. V hostýnské basilice byl nahrazen nynější
sochou Panny Marie s Ježíškem stojící na půlměsíci od brněnského sochaře Benedikta Edeleho.
Toto zpodobení Panny Marie Vítězné je svým způsobem v celém
světě ojedinělé. Socha na posvátném Hostýně je předmětem
úcty i u našich krajanů v zahraničí, kteří si tak uchovávají náboženské i citové pouto se svou původní vlasti. Vítězná Ochránkyně Moravy je ochránkyní nás všech.

Matice svatohostýnská
Působí na Svatém Hostýně od roku 1895. Její hlavní úlohou
bylo vybudování nezbytného zázemí pro poutníky, zejména
noclehárny. Později byly z její inciativy postaveny poutní domy
s možností občerstvení.
V současné době má Matice svatohostýnská přes sedm tisíc
členů. Její úlohou je především uchování křesťanského rázu
významného poutního místa a zároveň cenné kulturní památky pro další generace.
Matice svatohostýnská dnes společně s Duchovní správou zajišťuje správu, opravy a údržbu budov sloužících poutníkům
a zajišťuje investice do dalších objektů na Svatém Hostýně,

