Kaplica Sarkandra
Neobarokowa kaplica pochodząca
z 1889 roku. Powstała po rekonstrukcji starej ro�alowej kaplicy
z 1658 roku. Obraz w ołtarzu i malowidła naścienne przedstawiają
żywot św. Jana Sarkandra.

Droga krzyżowa
Jurkoviča
Autorem drogi krzyżowej jest
znany słowacki architekt Dušan
Jurkovič, który przy tworzeniu
stacji bazował na tradycji wołoskiej. Ceramiczne obrazy wykonali Joža Úprka i Jano Köhler.
Droga krzyżowa została wybudowana w latach 1904-1933.

Wieża widokowa z kaplicą
Krzyża Świętego
Kamień węgielny wmurował
cesarz Franciszek Józef I w 1897
roku. Wieżę widokową tworzą
dwa kręgi w rzucie poziomym
o grubości muru 0,7 - 1 m.
Podczas swojego remontów wieża
przeszła wiele napraw i zmieniała
swoją wysokość. Dzisiejsza wysokość to 15 m. Płaskorzeźby przygotował bystrzycki malarz Žůrek.
Ukończono ją i poświęcono w roku
1902.

cokół ważący 500 kg, na podstawie
pro- jektu prof. Fandy, wykonał
rzeźbiarz Fr. Jeništa z Bystřicy.

Schody
Budowa schodów trwała 9 miesięcy, poświęcono je 12. 09. 1910 r.
Projekt i wykonanie O. Zeman.
Schody mają długość 242 m,
tworzy je 250 stopni z imionami
fundatorów.

Kaplica Wodna
Około roku 1658 hrabia Jan z Rottalu postanowił wybudować kaplicę z ołtarzem, która miała się
znaleźć obok przygotowanego
ujęcia źródła wody. Pierwotnie
wnętrze zdobiły malowidła źródeł
wody. W ciągu stuleci wprowadzono wiele zmian i wykonano
dużo rekonstrukcji. Podczas ostatniej z nich, wewnątrz kaplicy,
umieszczono nową rzeźbę Panny
Marii Świętohostyńskiej.
Noclegownia dla pielgrzymów

Szałas „pasterski“

Stara droga krzyżowa

Rzeźba Boskiego Serca
Pana Jezusa
Rzeźba wykonana z brązu przez
praskiego rzeźbiarza Č. Vosmíka
ma 3 m wysokości i waży 600 kg.
W latach 1919-1931 została ustawiona przed głównym wejściem do
bazyliki. Następnie była przemieszczona na lewą stronę schodów
nad Wodną Kaplicę. Kamienny
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międzynarodowych, które znajdują się w wyżej wymienionych kontaktach.
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Kamień węgielny został poświęcony w r. 1900, a prace wykonał
budowniczy, O. Zeman. Reliefy
obrazu wyszły spod pędzla malarza
Žůrka. Obiekt został zakończony
i poświęcony w r. 1902.

Święty Hostyn

Maryjne miejsce pielgrzymkowe

www.hostyn.cz

Kult Marii Panny Zwycięskiej jest
wyjątkowy w skali światowej. Nasi
rodacy za granicą czczą Pannę
Marię Świętohostyńską, dzięki
czemu utrzymują więzi religijne
i emocjonalne z ojczyzną. Zwycięska
Obrończyni Moraw jest obrońcą nas
wszystkich.

Macierz Świętohostyńska

Święty Hostyn
jest najczęściej odwiedzanym miejscem pielgrzymkowym w Republice Czeskiej. Już od ponad trzech wieków Góra Hostyńska (735 m
n.p.m.) razem ze swoim obiektem sakralnym poświęconym Matce
Bożej (bazylika minor) jest celem dla pielgrzymów, którzy szukają
tutaj schronienia i pocieszenia ze swoimi problemami życiowymi
i codziennymi kłopotami.
Liczne badania archeologiczne wykazały, że miejsce to było zasiedlone już w starszej epoce kamiennej. Uwadze nie mogą umknąć
pozostałości umocnień (obwód całkowity to ponad 1800 metrów)
z okresu tzw. kultury lateńskiej, z którą byli związani Celtowie.
Badania potwierdziły, że Hostyn był celtyckim oppidum na
Morawach.
W bazylice pod wezwaniem Wniebowzięcia Panny Marii, nad
głównym ołtarzem, znajduje się w naturalnej wielkości rzeźba
Matki Bożej z Jezusem, który miota pioruny na tatarski obóz przedstawiony poniżej. Ci okrutni najeźdźcy zagrażali Europie na początku XIII wieku. W 1241 roku najechali także na Morawy, gdzie
mordowali i plądrowali. Ludzie szukali schronienia dla siebie
i swojego skromnego majątku w lesie oraz w górach. Ustne przekazy wskazują, że Ci, którzy schowali się na Hostynie, zostali ocaleni
za wstawiennictwem Marii Panny, kiedy to piorun zapalił obóz
dzikich najeźdźców. Pisemne wzmianki o Hostynie pochodzą
przede wszystkim od jezuity Bohuslava Balbína. Według legendy
na Hostyn dotarli także słowiańscy misjonarze Cyryl i Metody,

którzy zlikwidowali pogańskie miejsce składania oﬁar i zbudowali
kaplicę poświęconą Matce Boskiej. W dziele Jiřího Krugera - Sacri
pulveres z 1669 r. czytamy, że ludzie ocaleni podczas najazdu
tatarskiego postawili na Hostyńskiej Górze, jako wotum wdzięczności, rzeźbę Marii Panny Obrończyni. Do czasu wojny trzydziestoletniej na Hostynie stał kościół pod wezwaniem Marii Panny, który
był często nawiedzany przez pielgrzymów. Na polecenie niekatolickich właścicieli majątku został on jednak zburzony.
Dzisiejsza bazylika ma swoje początki we wspaniałej budowli
ufundowanej przez Jana z Ro�alu oraz jego potomków. Kamień
węgielny położono w 1721 r. Gotowy obiekt został poświęcony 28
lipca 1748 r. przez ołomunieckiego biskupa Ferdynanda Juliusa
Troyera. W 1769 r. kościół został spalony po uderzeniu pioruna.
W niedługim czasie został on odbudowany. Jednak za sprawą
cesarskiego dekretu Józefa II został on w 1787 r. zlikwidowany
i zdesakrowany. Pozbawiono go także dachu. W pierwszej połowie
XIX wieku wierni zaczęli organizować zbiórkę na remont świątyni,
która została ponownie odnowiona i poświęcona w 1845 roku.

Rzeźba Marii Panny Świętohostyńskiej
Oryginalny obraz Marii Panny Obrończyni został zniszczony w 1620
roku, późniejszy obraz, pochodzący od rodziny Ro�alów, został
przeniesiony do kościoła w Bystřicy pod Hostýnem i został zastąpiony obecną ﬁgurą Matki Boskiej wykonaną przez rzeźbiarza
Benedykta Edele.

Działa w Świętym Hostynie od 1895
roku. Jej głównym zadaniem było
zbudowanie noclegowni dla pielgrzymów.
Obecnie Marcierz Świętohostyńska posiada ponad 7 000 członków.
Do jej zadań należy przede wszystkim zachowanie chrześcijańskiego
charakteru tego znanego celu pielgrzymek i jednocześnie istotnego
miejsca dziedzictwa kulturowego dla kolejnych pokoleń.
Macierz Świętohostyńska wraz z administracją duszpasterską zajmuje
się naprawami, zarządzaniem i konserwacją budynków oraz opiekuje
się projektami i inwestycjami w innych budynkach na Świętym Hostynie oraz świadczy usługi dla odwiedzających pielgrzymów, głównie
w formie zakwaterowania i wyżywienia. Dostarcza informacji pielgrzymom i turystom przez Internet, wydaje kwartalnik Listy Świętohostyńskie i inne publikacje oraz, co jest nie mniej ważne, współpracuje
z administracją duszpasterską w zakresie prowadzenia działalności
edukacyjnej i organizowania uroczystości pielgrzymkowych.
Święty Hostyn oferuje całoroczne zakwaterowanie grupom pielgrzymów i turystom, wspólnotom paraﬁalnym, rodzinom, małżeństwom
i osobom prywatnym w domach pielgrzyma w pokojach o dobrym
standardzie i w korzystnych cenach. Istnieje możliwość zapewnienia
całodniowego wyżywienia i przygotowywania własnych posiłków. Do
wynajęcia są sale na różne sesje treningowe, ćwiczenia, uroczystości
rodzinne, itp. Do dyspozycji jest bezpłatny Internet. Inną opcją (głównie dla turystów) jest zakwaterowanie w pensjonacie Ovčárna.
Na Święty Hostyn jest regularne połączenie autobusowe z Bystřicy
pod Hostýnem. Dom noclegowy zapewnia - na wcześniejsze życzenie
Gości - pozwolenie na wjazd samochodem z możliwością parkowania
w pobliżu domu pielgrzyma. Bardziej szczegółowe informacje
są dostępne po kontakcie telefonicznym lub w Internecie. Usługi
prosimy zamawiać z wyprzedzeniem.
Odwiedzający Święty Hostyn mają możliwość kontaktu z przepiękną
okoliczną przyrodą Gór Hostyńskich i odwiedzenia okolicznych
regionalnych ośrodków turystycznych. Licznie oznakowane szlaki
turystyczne są odpowiednie także dla rowerzystów, w zimie zaś dla
narciarzy biegowych. Wiele zabytków oferują też większe i łatwo
dostępne miasta takie, jak Kroměříž, Ołomuniec, Zlin i Velehrad.
Opis pozostałych zabytków, godnych Państwa uwagi w Świętym
Hostynie znajduje się w kolejnej ulotce, która zawiera także ich
lokalizację na fotograﬁi dwóch wierzchołków góry.

