
 

Pastorační noviny vacenovské farnosti 

Dobrý den milí farníci !        Dnes je Zelený čtvrtek ! 

 

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho 

hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve 

světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. 

 Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše 

Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal 

od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou 

a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, 

vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do 

umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je 

plátnem, jímž byl přepásán. 

 Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt 

nohy?" Ježíš odpověděl: "Co já činím, nyní nechápeš, potom 

však to pochopíš." Petr mu řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" 

Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou 

podíl." Řekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale 

i ruce a hlavu!" Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje 

než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni."  

Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. 

Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a 



řekl jim: "Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě 

Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže 

tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden 

druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy 

jednali, jako jsem jednal já. 

Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel 

není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, 

jestliže to také činíte. Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem 

vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma:` Ten, který se mnou jí 

chléb, zvedl proti mně patu. ́ Říkám vám to již nyní předem, 

abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to.  

Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho 

pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, 

který mě poslal. 

Mytí nohou 

(latinsky 

pedilavium nebo 

také mandatum – 

podle antifony 

Mandatum 

novum) je 

křesťanský obřad 

připomínající 

událost, k níž 

podle Nového 

zákona došlo 

při Poslední večeři 

Páně. Provádí je 

biskup nebo kněz 

jako součást mše 

na Zelený čtvrtek. 

 

Ježíš Kristus umývá nohy svým učedníkům. Giotto di Bondone (1267–1337), 

Freska z počátku 14. století je v kapli rodiny Scrovegni (Cappella degli Scrovegni) 

nedaleko Padovy (Benátsko, severní Itálie). 



 

Večerní obřad vyjadřuje dvě hlavní události: Ježíšovu večeři na rozloučenou, 

při níž myje apoštolům nohy a ustanovuje tajemství eucharistie. Zároveň je 

zrazen od Jidáše. Druhou událostí je Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě. 

Po mši se koná adorace, někde jen krátká, často však celou noc, kdy věřící chtějí 

být s trpícím Ježíšem a rozjímat o tom, jak velká je Jeho láska k nám a co 

všechno obětuje, aby nás zachránil před věčnou smrtí. Eucharistie se přenáší ze 

svatostánku na jiné místo – většinou do boční lodi, která je vyzdobena květinami 

a má připomínat Getsemanskou zahradu. 

Jako výraz smutku při zpěvu Gloria 

naposledy zvoní zvony, které zazní opět až 

při velikonoční vigilii na oslavu Ježíšova 

vítězství nad smrtí. V lidové tradici se říká, 

že “zvony odlétají do Říma“. 

Poslední večeře znamená důležitou událost 

ze života Ježíše Krista, který den 

před svým umučením slavil se svými 

učedníky velikonoční slavnost Pesach. 

Při této večeři, která je vylíčena 

v evangeliích, jim rozděloval chléb a víno 

jako „své tělo a svou krev“ a přikázal jim, 

aby to opakovali na jeho památku. Tak 

vzniklo křesťanské slavení a svátost 

eucharistie. 

Ježíš a jeho učedníci se ten den sešli k večeři. Připravili pečeného beránka, jak 

bylo o svátku zvykem. Ježíš při večeři řekl, že mezi nimi sedí jeden, který ho 

zradí. Učedníci se dívali jeden na druhého a každý se obával, jestli nemá na 

mysli právě jeho. Pak Ježíš všem podal kousek chleba, který nazval svým tělem, 

a dal napít vína, které nazval svou krví. Od té doby si lidé chlebem a vínem 

připomínají jejich poslední společnou večeři a učení, které Ježíš lidem předával. 



 

                     Velký pátek – nejtišší den v roce 

Velký pátek je dnem, kdy si křesťané  připomínají ukřižování Ježíše Krista. 

Podle evangelií zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Na památku jeho 

utrpení se nejen v tento čas konají obřady.  

Velký pátek, který se i v České republice již zařadil mezi státní svátky, je 

v katolické církvi dnem nejhlubšího smutku a největšího půstu v roce.  

V křesťanském kalendáři je Velký pátek (lat. dies passionis Domini) pátkem 

před Velikonocemi, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Tento den je 

připomínkou smrti Ježíše Krista na kříži. V západních církvích může Velký 

pátek připadnout na období od 20. března do 23. dubna včetně. V katolické 

liturgii se čtou z Písma Janovy pašije často podané dramaticky nebo hudebně. 

Obřady pokračují přímluvnou modlitbou za církev, za papeže, za služebníky 

církve a za všechny věřící, za katechumeny, za jednotu křesťanů, za židy, za ty, 

kdo věří v Boha, ale nevěří v Krista, za ty, kdo nevěří v Boha, za politiky 

a státníky, za ty, kdo trpí. Vrcholem obřadů je uctívání kříže. Eucharistie se 

v tento den neslaví. Podává se však svaté přijímání (z hostií, jež byly proměněny 

na Zelený čtvrtek). Na Velký pátek se papež modlí Křížovou cestu v římském 

Koloseu. 

Pravoslavní též eucharistii neslaví, ale třikrát se během dne scházejí k modlitbě. 

Zvláštní bohoslužby se ovšem konají i v protestantských církvích. 

Asi čtyřicet států uznává Velký pátek jako den pracovního klidu, mezi nimi 

například Austrálie, Brazílie, Kanada, Německo, Anglie, Slovensko a od roku 

2016 Česko. V Rakousku mají nárok na den volna pouze evangelíci, 

starokatolíci a metodisté. Ve většině německých spolkových zemí platí na Velký 

pátek (podobně jako v Den národního smutku) zákaz pořádání tanečních 

slavností a sportovních akcí. 



Pranostiky 

• Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej! 

• Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda. 

• Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý. 

• Velký pátek vláha – úrodu zmáhá. 

• Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 

Tradice 

Velký pátek, den Kristova ukřižování, je v lidových pověrách spojován 

s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly poklady; 

v tento den se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být 

očarována; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, 

protože by bylo namáčeno do Kristovy krve.  

Přesto symbolem Velkého pátku byla voda – tou se lidé omývali pro zdraví, 

vykrápěl se chlév a omývala zvířata. 

V tento významný postní den se lidé brzy zrána chodili mýt do potoka, aby své 

tělo uchránili před nemocemi. V krajích věrných plátenické výrobě se předly 

pašijové nitě. Pár jejich stehů na šatech pomáhalo chránit před uhranutím a 

zlými duchy. A namísto zvonů, které „odletěly do Říma“, se chodilo po domech 

s řehtačkami – tak se oznamovalo poledne i ranní a večerní klekání. Pro 

koledníky pak hospodyně měla připravenou nadílku v podobě sušeného ovoce, 

pečiva, vajec a někdy i drobných peněz. Děti po vesnici běhaly a honily Jidáše – 

vybíral se chlapec se zrzavými vlasy.  

 

        Bílá sobota – velikonoční vigilie 

 

 Na Bílou sobotu se do kostelů vracejí hlasy 

zvonů. Naposled zvony zvonily na Zelený 

čtvrtek při mši na památku Poslední večeře 

páně – krátce po zahájení mše, během písně 

Gloria, tedy Sláva na výsostech Bohu, ztichly 

– jejich „duše odletěly“ do Říma. Na Bílou 

sobotu, když kněz zvolá „Sláva na výsostech 

Bohu“, se zvony a varhany opět rozezní, 

protože už pominula doba smutku. 
 

https://i0.wp.com/campanarii.cz/wp-content/uploads/2015/04/C130-019-B_Mimořádné-zvonění_Bílá-sobota-velikonoční-vigilie.jpg


 

Během dne se nekonají žádné obřady ani mše svatá. Výjimkou je kromě liturgie 

hodin obřad Efeta, kterým jsou katechumeni připraveni na samotný křest. 

V západní církvi je zvykem během Bílé soboty konat tzv. „bdění u Božího 

hrobu“. Ve východní církvi (a dnes i v některých východem inspirovaných 

katolických společenstvích) je také zvykem na Bílou sobotu slavit liturgii 

připomínající pomazání Kristova těla, uložení do hrobu a rozvíjející tajemství 

Kristova „sestoupení do říše mrtvých“. Bílá sobota liturgicky končí západem 

slunce. Nastupující noc už patří obřadům velikonoční vigilie. 

Na Bílou sobotu končí postní doba. Svůj název den získal zřejmě od bílého 

roucha neofytů, kteří se po celý den intenzivně připravovali na křest 

o velikonoční vigilii (ta ovšem k Bílé sobotě v pojetí starokřesťanské ani dnešní 

liturgie nepatří). Název může také pocházet z lidových zvyků velkého úklidu 

a bílení, které se konaly v tento den před nedělí Zmrtvýchvstání. 

Bílá sobota je prostředním dnem velikonočního tridua. Večerem o Zeleném 

čtvrtku se zahajuje první den tridua – Velký pátek, Bílá sobota je druhým dnem 

a triduum vrcholí velikonoční vigilií a nedělí, což je den Zmrtvýchvstání Páně. 

Bílá sobota navazuje na velkopáteční atmosféru půstu, hlídání a návštěvy 

Božího hrobu a přináší zlom. Tmu a ticho v katolických kostelích střídá světlo 

svící, zvonění a varhany, aby myšlenka Kristova kříže a smrti vrcholila 

znamením jeho zmrtvýchvstání. 

Bílá sobota představuje hudební umění venkovských kantorů, muzikantů 

a zpěváků na kostelních kůrech a slavnostní atmosféru procesí a průvodu 

Vzkříšení. Znamená konec půstu, pečení velikonočních beránků a mazanců, 

poslední hrkání chlapců s koledováním, toleruje výstřelky mládeže a chodníčky 

zamilovaných. 

                    Některé pranostiky vztahující se k Bílé sobotě: 

    Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. 

          Prší-li o velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu. 

                Když prší na Velkou noc, nebude sena moc. 

                          Na Bílou sobotu štěpy zasazuj. 



 

 

 

 

 

 

 

                               Boží hod velikonoční 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (též Velikonoční 
neděle nebo Boží hod velikonoční) je největší 
slavností křesťanského církevního roku, při níž 
se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí                                                                                                  

(a vykoupení celého lidstva). 

Neděli Zmrtvýchvstání předchází velikonoční vigilie, bohoslužba noci 

(Vzkříšení v sobotu večer), během níž byl Ježíš vzkříšen. První křesťané se sešli 

v noci ze soboty na neděli, slavili do rána a pak šli spát. Dnes je to jiné, v sobotu 

večer se koná velikonoční vigilie a pak, v neděli ráno probíhají slavnostní mše. 

Oslava Velikonoc trvá po celý velikonoční oktáv, avšak velikonoční doba jako 

taková končí až 50. dne, slavností Seslání Ducha svatého (Letnice). 

Češi si velikonoční svátky prodlužují o pondělí, ke kterému už se ale neváže 

žádná speciální křesťanská oslava. Například z tohoto důvodu, žádné zvony 

z katedrály sv. Víta v Praze na velikonoční pondělí neuslyšíte. 

 

 

 

 

 



Zaměření veškeré pozornosti na vzkříšení není triumfalismem. 

Není umělým analgetikem na tragédie světa. Není pohrdáním 

bolestí, ale poukazem na její vyústění. Kristus nezůstal u Velkého 

pátku. Jeho cílovou stanicí je třetí den. Golgota je sice 

neodmyslitelnou etapou, ale zůstává pouze etapou. Vzkříšení 

zdůrazňuje, že každá bolest má vyústění. Utrpení není výkřikem 

v agonii, ale porodní bolestí. Jako je Velký pátek zjevením lásky 

Boha, který člověka nepřibíjí na kříž, ale nechává se za člověka 

přibít na kříž, tak je třetí den důkazem plodnosti této lásky. 

 

„Já jsem vzkříšení 

         a život. 

Kdo věří ve mne, 

   i kdyby umřel, 

       bude žít 

a neumře navěky, 

   praví Kristus.“ 

    (Jan 11,25) 

 

Na Ježíšově smrti a vzkříšení je ukázáno, že Bůh a jeho 

láska je mocnější než veškeré zlo, že smrt nemusí mít 

poslední slovo, a že lze dokonce vyhrát – i přes ztrátu 

života. 



           ZVYKOSLOVNÉ PŘEDMĚTY VELIKONOC  

Člověk byl v minulosti mnohem více svázán s přírodou, závisela na ní jeho 

obživa. Větší část obyvatelstva se živila zemědělstvím, i řemeslníci měli při své 

dílně malé hospodářství. Zemědělská výroba byla primitivní, její výsledky byly 

zcela závislé na přírod-ním cyklu, na přízni počasí. Proto byly lidové obyčeje 

vázány na sluneční cyklus. Slunce bylo symbolem životodárné síly a bylo 

oslavováno všemi přírodními národy a starověkými kulturami. Zvykoslovné 

předměty jsou spjaty s danými zvyky a oslavami v roce. Podle toho, o jakou 

oslavu či zvyk se jednalo, vyráběli lidé na vsích zvykoslovné předměty, které byly 

použity před oslavou či během oslavy. Zvykoslovné předměty měly plnit přání lidí. 

Před či během obřadu byly tyto předměty využity k danému účelu - byly 

zlikvidovány (spálením), zkonzumovány, odevzdány, či instalovány (stavení, 

pole). To proto, aby přinesly prosperitu hospodářství, bohatou úrodu, zdraví a 

štěstí rodině, aby příznivě ovlivnily počasí a chránily před zlými silami či 

nemocemi 

 

Kočičky    „Posly jara“ jsou u nás svěcené kočičky - pučící pruty z jív. Světí se v 

kostelech o Květné neděli a spalují následující rok o Popeleční středě.  

Beránek    Symbol beránka byl velmi rozšířený už za doby pohanů. U Židů byly 

ovce symbolem Izraelity jako člena „Božího stáda“, o něž se stará jejich pastýř, 

židovský Bůh. V křesťanství beránek symbolizuje památku Krista, „Beránka 

Božího“, který byl právě jako nevinný, čistý a poslušný beránek obětován na kříži 

a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchu a smrti. Beránek jako obřadní pokrm je 

znám už od středověku. 



Kříž     Symbol kříže je mnohem starší než křesťanství. Stal se symbolem 

věčnosti a propojení božského (svislé rameno) a pozemského světa (vodorovné 

rameno). Zároveň je nejdůležitějším symbolem křesťanství, neboť Kristus byl 

odsouzen ke smrti ukřižováním na kříži. Existuje několik druhů křížů: antoninský 

(ve tvaru písmene T), kříž sv. Ondřeje (ve tvaru písmene X), řecký kříž 

(rovnoramenný) a latinský (delší svislé rameno) – to je kříž klasický křesťanský, 

na němž byl ukřižován Ježíš Kristus.  

Vysévání     Vysévání obilí znamená počátek zemědělských prací. Lidé si obilí 

vysévali i doma, do misek a talířů, aby rostoucí zeleň přivedla přicházející jaro do 

jejich domovů. 

Oheň a svíce.    Světlo, tedy i světlo zapálené svíce, je všeobecně chápáno jako 

symbol nového života. Bílá barva svíce symbolizuje čistotu, naději a nový život. 

Velikonoční svíce pak znamená vítězství nad zimou, pro křesťany symbol světla 

spojeného s Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Stalo se tak o Velké noci. Proto se v tu 

dobu v kostele zapalují svíce od posvěceného velikonočního ohně a slaví se 

slavnost Vzkříšení. 

Vejce     Vejce je symbolem nového života od pohanských dob; plodnosti, 

úrodnosti, života a vzkříšení (protože obsahuje zárodek života); životní síly, 

narození, nesmrtelnosti, slunce, návratu jara; bezpečí (díky skořápce).  

 

Jaro je sluníčko, 

co ťuká nám na vrátka, 

voňavé kytičky 

a žlutá kuřátka. 

Jaro je život, 

co elánem nabijí, 

rozkvetlá zahrada,       

v niž neduhy pomíjí. 

Jaro je posel    

štěstí a tepla,  

stříbrná studánka      

lásky a světla. 

Jaro jsou ptáci, 

   co nad hlavou zpívají, 

hřejivé slunce                          

a všichni ho vítají. 

  



Poutní místo Svatý Hostýn    -   perla Moravy 

 

„Chceme-li porozumět stromu, podíváme se do země, v níž leží jeho kořeny. 

Tak je dobré podívat se do půdy, z níž vyrůstá postava našeho Pána: 

p o z n a t   M a r i i   -    jeho Matku.“                                /Romano Guardini/ 

 

                        Pěkná hora, nad tím krajem,          Procesí tu s hudbou chodí, 

                        u vody je kaplička,                                léta se už tak děje, 

                        a v ní má svůj Svatostánek,            jeden písně předříkává, 

                        Krista Pána Matička.                        zástup zbožných je pěje. 

 

                        Paměť lidu zachovala,                    Moravský lid po staletí, 

                        dávný nájezd Tatarů,                      na tu pomoc vzpomíná.  

                        kdo zachránil jejich zemi,               Pokaždé se v těžkých dobách 

                        od plenění, od zmaru.                      na Hostýnek  upíná. 

  

                                                    Věří, že Maria svatá, 

                                                    při něm věrně zůstane, 

                                                    nenechá jej zahynouti, 

                                                    a vždy se jej zastane. 

 

                      Svatý Hostýn byl v roce 2018 vyhlášen národní kulturní památkou. 

Chrám zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté získal titul basilica minor. Stojí na 

místě bývalé malé kaple z pozdního středověku, která byla postavena na 

památku záchrany obyvatel proti Tatarům. Zázračné pokoření asijských hord se 

událo v roce 1241. V upomínku  500. výročí události byl  v roce 1721  položen 

základní kámen ke stavbě nynějšího chrámu (z velké části financoval majitel 

panství Jan Rottal). Po dostavbě chrámu byla v roce 1747  zřízena stálá 



duchovní správa členů jezuitského řádu a Svatý Hostýn se stává vyhledávaným  

poutním místem.  

                    V roce 2021  si  připomínáme  780. let od vítězství Moravanů nad 

Tatary.  Prošlé věky  zaznamenaly  bezpočet dalších  válek spojených s utrpením 

a  smrtí, nemocemi,  požáry, neúrodou, bídou fyzickou i duchovní.  Hostýnek  

ale všecky tyto pohromy „přežil“ -  nakonec i tu komunistickou. A dodnes stojí  

jako pevná tvrz víry a Panna Maria zůstává i nadále Matkou lidu svému!  

         

Historie  p o u t n í h o    m í s t a     

                     Výstavba hostýnského chrámu probíhala v letech 1721 až 1747. 

V roce 1769 zasáhl chrám požár a  poutní „provoz“ byl na krátkou dobu   

zastaven.  Ale  v roce 1781  následovala skutečná zkáza:  nařízení císaře Josefa 

II. o zrušení poutních procesí. I když  bylo porušení zákazu  trestáno pokutou,  

přesto  lidé i v malých skupinkách putovali dál. Ale moc císaře  byla neoblomná,  

v roce 1787 byla odsloužena poslední mše svatá a došlo k odsvěcení kostela . 

(„Pantokem“ byl uražen roh oltáře). Hostýnští jezuité  byli přiděleni na pomoc 

přilehlým farám a  ničení poutního místa se nedalo zastavit. Milostný oltářní 

obraz byl odvezen a  chrám byl i se všemi budovami prodán. Byl dán příkaz ke 

snesení krytiny, použitelný materiál byl vylámán a odvezen. Lidé bourali nejen 

kostel, ale i všechny příbytky, které hrabě Rottal dal na kopci zbudovat.  

Bohoslužebné předměty byly rozdány do sousedních kostelů. Oltáře, chóra, 

kazatelna byly postupně rozbořeny, sochy rozbity, okna vymlácena, dveře 

vypáčeny, dlažba vytrhána, zničen presbytář. Odolala pouze mohutná klenba. 

Nebyl nikdo, kdo by zabránil zkáze! Svědek zříceniny kostela z roku  1812  

později s pláčem popisuje tento neutěšený stav: 

„Na klenutí roste tráva, křoviny a stromy. Z povrchu země zmizely farní budovy, 

škola, kaple.  Ale přesto šli  poutníci  i na zbořeniště, kde stál  místo hlavního 

oltáře velký kámen a vedle něho rostla břízka.  Tam si pověsili malý obrázek 

Panny Marie  a v rozvalinách se vroucně modlili“. 

                       V popisovaném obraze zbožnosti můžeme  vidět tradici našich 

předků, kteří vzhlíželi  k Hostýnku – i v době největšího úpadku -  jako ke svému 

duchovnímu středisku. V čase zoufalství  se obrací o pomoc k Panně Marii a 

v zástupech k ní putují. Již od roku 1809  opakovaně  zasílají  zemskému úřadu 

(guberniu)  prosby o povolení opravit kostel a Vodní kapli.  Zástupci věřících 

nežádali o podporu mocnářství, ale  v roce 1828 založili  sbírku, aby si sami 



uhradily  výdaje na opravy. Až v roce 1840 bylo konečně  dáno povolení 

k obnově a o rok později  následovala oficiální výzva olomouckého arcibiskupa 

všem kněžím a lidu k podpoře.  

                       Znovuobnovení chrámu 

Oprava poutního místa byla zahájena  v r. 1841. Podílelo se na ní množství 

dobrodinců, ale největší finanční zátěž nesla   rodina Laudonů.  V roce 1843 

byly vystavěny nové věže a provedena  výzdoba hlavního oltáře. Původní malý 

rottalovský obraz Panny Marie Vítězné  byl  nahrazen sochou Panny Marie 

s Ježíškem stojící na půlměsíci a metající blesky na tábor Tatarů. Následovalo  

vydláždění presbytáře, výmalba kostela, byly dozděny obě věže a  v roce 1845 

byl Hostýn  znovuvzkříšen. Poutní procesí -  i ta vacenovská -  darovala 

prostředky na mešní roucha, plachty na oltáře a  v krátké době byl pořízen i 

nový inventář chrámu.  

                      První velký poutní den byl zaznamenán  v roce 1855, ale pořád 

ještě chybělo přístřeší pro kněze a vzdálené poutníky. Až v roce 1882 byla 

zahájena stavba kaplanky a v r. 1896 byl postaven první hostinec. Zachovala se 

vzpomínka na vacenovické poutníky, kteří  „na zádech“ přinášeli na kopec cihly 

k obnově objektů. Návštěva císaře Františka Josefa I. vyvolala snahu upravit 

cesty a odstranit kramářské budky umístěné u  samého kostela (přemístily se 

sice na  současné stanoviště, ale dodnes chybí „odvaha“ na jejich odstranění:  

ruší sice estetický  pohled, ale  „srostly“ s lidovostí poutí) . Prosby o milodary  

na farní úřady vyvolaly  pomoc při nákladné stavbě schodů, které  nesou jména 

tehdejších  donátorů i těch, kteří darovali finance na novodobou rekonstrukci 

schodiště. (Jeden ze schodů nese jméno našeho bývalého duch. správce 

farnosti P. F. Adamce).  V roce 1909 byla ustanovena stálá duch. správa a   

v roce 1913 byl církevně posvěcen hostýnský hřbitov. Soudová výpověď 

tehdejšího superiora  P. Cibulky  potvrzuje, že to byl on, kdo se stal duchovním 

otcem celé vnitřní „lidové“ výzdoby kostela:   

„Svatý Hostýn se může právem nazývati perlou Moravy, a sice ne dle zevnějšího 

lesku, ale vnitřní svou podstatou. Poutníci přicházejí na Svatý Hostýn 

s balvanem na srdci. Modlitbou, svatými svátostmi, milostí Boží se tento balvan 

tak obalí, že již netlačí a lidé s lehkým srdcem, ba s radostí a vděčností odcházejí 

ze Svatého Hostýna. Tak tomu bývalo zvláště v době válečné. Bylo přizváno 

mnoho zpovědníků, poutníci ukojili touhu srdce a vracejíce se s nadšením domů 

vypravovali, jak to bylo na Svatém Hostýně pěkné.“  



                    Další důležitá  událost předválečného  období: korunovační slavnosti 

15. srpna 1912, kdy byla jménem Svatého otce  korunována milostná socha 

Panny Marie. Tisíce  poutníků vítaly významné církevní osobnosti a zástupce 

veřejného života. Korunovatelem  byl  kardinál Fantišek Bauer a hlavním 

organizátorem se stal  jednatel Matice svatohostýnské Dr. Antonín Cyril  Stojan.  

Za připomínku stojí, že pískovcová socha Panny Marie Hostýnské z roku 1912 

stojící  před vchodem do našeho kostela, se do naší farnosti před 70 lety  

dostala  zásluhou P. R. Matěny. 

                    Pěší poutě našich farníků na  Hostýnek nemají pamětníka. Ale na 

vlakové putování a následný pěší výstup na horu má  dlouhou a neukončenou 

tradici. Jedna z vacenovických farnic (pamětnice meziválečné doby )  vzpomíná: 

„ Pamatuju sa, jak zme,  jak děcka,  jely s P. Tkadlečkem na púť. Jely zme 

v kanafaskách, na kolách jak širóni, až na rohatecké nádraží. Tam zme opřely 

kola o plot, sedly na vlak-dobytčák a  jely do Bystřice pod Hostýnem. Přesedalo  

sa v Hulíně. Vlakem jezdívali na púť celé rodiny. Mamičky tam Panně Marii 

zasvěcovaly svoje nemocné děti. Než byly postavené pútní domy a dojelo sa na 

Hostýnek už v sobotu, tak sa přespávalo na vlňákoch,  na schodech  před 

kostelem  nebo  v kostele na zemi. Nekeří pútníci nocovali  aj v krámkoch.  

Velice slavné bývaly  Orelské pútě , ale enom do roku 1939.  Krámky 

s perníčkama, cukrovýma růžencama, svatýma obrázkama byly pro děcka 

odměnú za vyšlapání  hostýnského  kopca. Neco takového nebylo vidět na 

púťách u svatého Antoníčka, kde zme taky chodívali.  Od mamičky sem dostala 

lepanec za to, že  sem si na Blatnickéj púti postěžovala: Co sem ideme dělat, dyť 

já tu nevidím ani jeden krámek!“ 

 

                     Matice svatohostýnská a  Hlasy (Listy) svatohostýnské 

Matice svatohostýnská byla založena v roce 1895 Dr. Antonínem Cyrilem 

Stojanem (1851-1923), který  byl s úctou a láskou současníky označován  

„tatíčkem Stojanem“. Zasloužil se o zvelební a rozkvět nejenom Svatého 

Hostýna, ale  i Velehradu. Právě v tomto roce si připomínáme významné 

mezníky v jeho životě: 100 let od jeho jmenování olomouckým arcibiskupem ( 

11. 1. 1921,  biskupské svěcení 3.4. 1921) a 170. výročí  jeho narození (22. 5. 

1851).  Arcibiskup Stojan je pohřben  v královské kapli ve velehradské bazilice a 

v roce 1965 byl zahájen diecézní proces jeho blahořečení.    



                      S činností Matice souvisí vydávání zpravodaje Hlasy 

Svatohostýnské.  V roce  1905 vychází první číslo měsíčníku, zodpovědnými  

vydavately jsou členové řádu jezuitů – duchovní správa poutního místa.  Matice  

dodnes  pomocí tohoto zpravodaje (dnešní název Listy Svatohostýnské) - 

podobně jako dříve -  pravidelně informuje o svém programu, síří a  upevňuje   

úctu k Panně Marii, zabezpečuje služby poutníkům v duchu současných potřeb. 

Listy  Svatohotýnské vycházely nepřežitě až do března roku 1943, pro válečné 

události vyšly až v r. 1946, ale už o dva roky později bylo odebráno  povolení 

k tisku.  Následovalo zničení archivu a knihovny na Sv. Hostýně, řeholníci, 

včetně redaktorů byli internováni, mnozí mučeni při výsleších a dlouhá léta 

vězněni. Vzpomeňme při této příležitosti posledního  redaktora Hlasů 

Svatohostýnských  P. Františka Bábíčka, rodáka z Milotic (1915 – 1978). Tvrdě 

se „postavil“ režimu, zakoušel věznění a  byl zbaven výkonu kněžské služby. (V 

letech  1967 – 9 mohl krátce působit ve farnosti Skoronice). 

                    V roce 1995 byly Matici vráceny budovy, které do té doby užíval 

Okresní ústav soc. péče. Postupem času byly přebudovány v poutní domy. 

Činnost Matice byla po roce 1990 obnovena z iniciativy Mons. Fr. Vaňáka. Od 

roku  1997 pokračuje Matice svatohostýnskká ve vydávání  čtvrtletníku   Listy 

svatohostýnské. Od roku 1999 má Matice na starosti webové stránky  poutního 

místa s aktuálními událostmi na sv. Hostýně (adresa: www.hostyn.cz). 

                     Naše farnost se ihned  po Sametové revoluci zapojila do obnovy 

poutního místa založením místní Matice svatohostýnské. První i současná 

důvěrnice sdružení, která organizuje členskou základnu, zajišťuje výběr 

příspěvků, distribuci tisku je paní Marie Dobešová (č. d. 499), která obdržela za 

svou obětavou službu ocenění výboru Matice. Již 30 let se tak mohou naši 

farníci zapojit do rekonstrukce poutních domů, oprav chrámu, kaple, schodů, 

pokračuje výsadba stromů,  oprava křížových cest, hřbitova, kaple sv. Josefa 

apd. Poslední velká investiční akce:  vybudování venkovního zastřešeného 

areálu a pořízení nových  zvonů.  Každým rokem zasedá Valná  hromada členů       

Matice, prorektorem je arc. Graubner. Každou středu se na sv. Hostýně obětuje 

mše sv. za nemocné ke cti sv. Josefa a každou neděli za dobrodince poutního 

místa. Podobně i v naší farnosti se obětí bohoslužby nezapomíná na členy 

Matice a jejich rodiny.   Současná vacenovská Matice má 116 členů. 

S organizační činností  vypomáhají farnice  Anna Blahová a Ludmila  

Kostrůnková.  



                    Zástupci naší farnosti se mohou  nejméně dvakráte v roce zúčastnit 

autobusových poutí k Panně Marii Hostýnské díky obětavosti paní Boženy 

Lungové. Již několik desetiletí  neúnavně a  stále s většími obtížemi zajišťuje  i 

přes vysoký věk dopravu  a vlastní organizaci poutí. 

 

Pastorační rada farnosti  vyslovuje těmto křesťanským 

ženám  úctu  za prokazované služby lásky  a  poděkování 

za jejich osobní nasazení pro  rozkvět  krásného poutního 

místa.  Děkujeme také všem členům místní Matice, že 

ostatní farníky vybízí k tomu, aby následovali příkladu 

předešlých generací. 

 

 

           

 

 

                                               



                                                    Příběh na pokračování 

BÍLÝ MUČEDNÍK – 2.část 

Kvůli silným záchvatům astmatu konečně komunisté vyhověli žádostem 

vaší sestry Boženy a přerušili vám výkon trestu. Kdy jste vlastně dostal 

astma? 

V říjnu 1960 bylo velmi sychravo. Na vězeňských celách jsme se klepali zimou. 

V chatrném vězeňském mundúr, špinavém a propoceném, jsme byli všichni 

snadnou kořistí chřipkové epidemie. Když jsem jí dostal já, došla ve věznici 

zásoba léků a tak všichni zbývající nebyli nijak léčeni. Leckteří se z nich po 

týdnu dostali, u mne se však vyvinul těžký zápal plic. Léčení bylo opět spíše 

symbolické, a tak po nějakém týdnu jsem dostal první astmatické záchvaty, při 

niž jsem se téměř dusil. 

Když mě sestra Božena mohla poprvé navštívit v žaláři, zhrozila se nade mnou. 

Téměř jsem nemohl mluvit, stěží jsem popadal dech. Při podávání ruky mi 

zkoušela tep a bylo jí jasné, že mám horečku. Zhrozila se, že mě s takovou 

těžkou nemocí nechají chodit a pracovat. Po návratu domů psala žádosti na 

všechny strany, pak i osobně zajela do Ostravy, na krajský soud, do Prahy na 

ministerstvo spravedlnosti, a podala žádost o mé propuštění i prezidentovi 

republiky. Nikdy nedostala odpověd. Až mé neustávající záchvaty přiměly 

vedení věznice přeložit mě z těžkého žaláře na Mírov, kde vládl mírnější 

vězenský režim. Avšak ani tam se mé astma nelepšilo. Obavy, že bych jim 

zemřel ve vězení, že by ze mě udělali mučedníka, je asi přiměly, že mi udělili 

přerušení trestu a já se mohl odebrat k sestře Boženě do Popic na jižní Moravě. 

Její manžel tam byl předsedou JZD a to snad také mělo při jejich rozhodování 

nějakou váhu. 

Jak to, že vás, carissime pater, tak brzo odvlekli zpátky do žaláře? 

Díky klidu domácnosti sestry Boženy, její neuvěřitelné péči a také lékům, které 

sehnala z Rakouska, se můj zdravotní stav zlepšil. Měl jsem pořád záchvaty 

astmatu, ale byly stále řidší a mohl jsem docela dobře dýchat i chodit do zahrady 

a do kostela – i tam jsem byl sledován špicly. Z věznice neustále chodily dotazy 

na okresního lékaře v Hustopečích, jak jsem na tom zdravotně. Cítil se pod 

dohledem StB ohrožen, a snad proto na dotaz v listopadu napsal diagnózu: 

„Nemoc je sice nevyléčitelná, ale není bezprostředně životu nebezpečná.“ To 

rozhodlo. Do týdne mě odvlekli zpět do věznice. Přechod z domácího vyhřátého 

prostředí do studených cel věznice na Mírově pak dokonal jejich likvidační 

práci. Stačil měsíc a půl a po sílících astmatických záchvatech jsem se pak 

22.ledna 1965 udusil. Tak jsem zemřel v žaláři – ve Valdicích u Jičína. 



Po mé smrti sestra Božena poslala onomu lékaři, MUDr. Grossmannovi, moje 

parte s ručně připsanou jeho diagnózou: „Nemoc je sice nevyléčitelná, ale není 

bezprostředně životu nebezpečná!“ Za rámeček si to asi nedal. 

Váš prorocký výrok na studentských exerciciích v srpnu 1946 – já byl tehdy 

sextán – rozhodl o mém řeholním povolání. V kapli exercičního domu na 

Stojanově zazněla vaše slova: „Moji drazí, brzo nadejde doba, kdy bude 

církev krutě pronásledována, ale vždycky se najdou blázni pro Krista, kteří 

ho navzdory všemu budou následovat.“ V té chvíli jsem se rozhodl: „Já 

budu tím bláznem!“ – Odkud takové jasné poznání a vnitřní klid tváří 

v tvář dramatické budoucnosti? 

To vše je ovocem poslušnosti, i když se vám to nezdá. Dobrý jezuita už od 

prvních exercicií hledá a snaží se dokonale plnit Boží vůli, nezapomíná na 

Velkého Režiséra, kterému se nevymknou z ruky ani ty nejzapeklitější situace. 

Prostě je řídí mocí své lásky a milosrdenství ke konečnému cíli, a tím je Boží 

sláva. Já ji zakoušel během dramatických zvratů svého řeholního života. Po 

noviciátu na Velehradě jsem byl poslán na studium filozofie do Lublinu 

v Polsku, pak zpátky na Velehrad, abych dělal studentům prefekta. Na teologii 

jsem byl poslán do Maastrichtu v Holandsku, ale po roce, když už byla světová 

válka na spadnutí, nás provinciál povolal zpět. Zbývající tři roky teologie jsem 

dostudoval na Hostýně. Dne 5. července 1940 byla brněnská katedrála svědkem 

mého kněžského svěcení. Do slavné primice v rodných Jankovicích zaléhaly 

hrůzy druhé světové války, hrozba koncentráků, výslechů na gestapu, hrůzy 

heydrichiády se stovkami poprav a dalších slastí nacistických okupantů. 

V ústraní mariánské svatyně na Svatém Hostýně, kde jsem pomáhal 

novicmistrovi ve formaci mladých řeholníků, dokud je neodvedli na práci do 

reichu, byl poměrně klid. V roce 1944, kdy už visela ve vzduchu porážka 

hitlerovského Německa, jsem byl jmenován superiorem u svatého Ignáce 

v Praze. Navzdory tomu jsem byl spolu s našimi studenty teologie zatčen a 

odsouzen do koncentráku v Terezíně. Jedenáct měsíců stačilo, že jsem se už 

díval smrti do očí, avšak Boží prozřetelnost mě potřebovala ještě pro další díla. 

V roce 1945 jsem měl dokonce veřejný proslov před Palladiem země české na 

Staroměstském náměstí v Praze. (Pozn. P.N.: Palladium země české je kovový 

reliéf Madony s Dítětem (19 × 13,5 cm), zarámovaný a chovaný ve 

staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Významem je 

porovnáván s korunovačními klenoty. Jedná se o vyobrazení, které je tradičně 

spojováno se zvláštní ochrannou mocí nad českými zeměmi, pokud sjednocuje 

modlitby věřících k Bohu) Opět jsem byl poslán na Velehrad, kde jsem v letech 

1947 – 1948 dělal jednak lektora koleje, jednak novicmistra.  



A právě tam jsem se s vámi, carissime pater, setkal podruhé. Na počátku 

července jsem u vás dělal „examen“ pro přijetí do Tovaryšstva. Ostatní tři 

examinátoři  se zaměřovali více na apoštolské možnosti a cíle. Vy jste mě 

spíš odrazoval. Vrylo se mi do paměti vaše varování: „Uvědomte si, že 

komunisté budou pronásledovat církev (bylo to ani ne půl roku po 

komunistickém státním převratu) a jezuité budou první na odstřel!“ – Jako 

při stolním tenisu jsem vám tenhle míček bravurně vrátil: „S tím počítám.“ 

Tehdy vám přeletěl přes rty lehký úsměv. Viděl jste už tehdy, co mě čeká? 

Neviděl, jen tušil. A ten lehký úsměv. Ten vyvolala vzpomínka na můj noviciát. 

Po několika konferencích P. magistra Josefa Lepky o jezuitských mučednících 

v Japonsku a zvláště o oné misijní výpravě třiceti noviců a scholastiků pod 

vedením P. Azeveda, kteří byli 15.července 1570 u Kanárských ostrovů 

francouzskými hugenoty – korzáry – přepadeni, umučeni a naházeni do moře, 

jsem byl v těch dnech tak nadšen, že jsem div nenastavoval hrud mečům a 

kopím pomyslných katů. Pak jsem dostal pořádnou chřipku a upadl do takové 

neútěchy, že jsem málem odešel z noviciátu. Tahle vzpomínka rámovala vaše 

slova: „S tím počítám.“       - I když jsem měl za sebou jedenáct krutých měsíců 

v koncentráku v Terezínské pevnosti, kojil jsem se nadějí, že naši lidé nejsou 

schopni takových krutostí a nelidskostí.       

 Už v Želivě, kde proměnili premonstrátský klášter na koncentrák pro 

představené se zvláště tuhým režimem, jsem vídal i zakoušel na sobě, že naši 

lidé – tedy Češi – jsou schopni stejných krutostí jako Němci, ne-li horších. Po 

zrušení lágru v Želivě, v roce 1956, nás přesunuli do Králík. Komunisté 

vytvořili z mariánského poutního místa koncentrák pro řeholníky, kteří museli 

pracovat jako dřevorubci, dělníci v kamenolomech, orat na polích a 

s primitivními nástroji, motykami, vidlemi, lopatami, krompáči, obdělávat půdu 

na zanedbaném statku. Do toho mozolnatého, mnohým potem a námahou 

zalévaného farmářského poklidu vpadla zrada.  

                                                      

 



Před 70 lety dostala církev tvrdou ránu od komunistů, kteří spustili 

zdrcující úder na věřící. Brutální „ Akce K“ na konci 50. let zlikvidovala 

přes 200 klášterů a přinesla zkázu 2376 řeholníkům na které si StB 

vymýšlelo různé zločiny.  Jako například na opata Machalka - podstrčení 

pistole do zpovědnice, aby je pak mohli postavit před vykonstruované 

procesy. 

 

                                         Konec 2. části 

 

Kdyby se mě Bůh zeptal, co si přeji 

na svátky, řekl bych jen : S láskou 

opatruj ty, kdo čtou tyto řádky. 

Požehnaný velikonoční čas 

v radosti ze Vzkříšení Pána Ježíše Krista 

vám přeje Pastorační rada. 

 

Vydáno ke cti a slávě Boží 1.4.2021, v počtu 120ks, číslo 11 


