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POUTNÍ MÍSTO SVATÝ HOSTÝN

Hora Hostýn se nachází asi 3 km od města Bystřice 
pod Hostýnem. Titul svatá pravděpodobně 
získala po roce 1241, kdy Panna Marie v ruce  
s Ježíškem uskutečnila zázrak, 
dodnes uctívaný jako vítězství 
nad vpádem Tatarů. Podle 
pověsti se zde ukrývali lidé při 
jejich velkém nájezdu, avšak 
trpěli nedostatkem vody. Modlili 
se proto k Matce Boží a na její 
přímluvu zde vytryskl pramen  
a mohutná bouře donutila 
Tatary k ústupu.
Podle tradice je tento pramen 
uzdravující, stojí u něj kaple 
z roku 1700.
V roce 1567 je poprvé zmiňován 
Hostýn jako poutní místo, 
tehdejší poutě však ještě 
nemusely s uvedenou legendou 
souviset. 
4. května 1751 byl položen 
základní kámen na vybudování 
kostela Panny Marie. Přes všechny nepěkné 
historické proměny, kdy bylo poutní místo 
likvidováno až zrušeno Josem II., se v roce 
1841, při příležitosti 600 let po události zázraku, 
na Hostýně dosáhlo obnovení a rekonstrukce 
svatého místa. V roce 1891 se konečně dospělo  
k vysvěcení svatyně ke každodennímu uctívání 

naší Matky Panny Marie s Ježíškem v náručí. 
Stará ikonografie zobrazuje Pannu Marii Hostýnskou 
jako Marii Ochranitelku – v rozhrnutém plášti, pod 

nímž se ukrývá množství věřících. 
Nejstarší obraz nechal zničit 
luteránský majitel panství Václav 
Bítovský z Bítova počátkem 17. 
století. Roku 1655 nechala paní 
Marie, manželka hraběte Jana  
z Rottalu, pořídit nový obraz pro 
hostýnskou kapli. Tentokrát se 
jednalo o Pannu Marii vítěznou 
stojící na půlměsíci. Dnes  
v poutní bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie na Svatém Hostýně 
stojí nad hlavním oltářem socha 
Panny Marie v životní velikosti 
s Ježíškem, který metá blesky, 
určené Tatarům zobrazeným 
dole.
Svatý Hostýn je významné 
mariánské poutní místo, které 
bylo v roce 2018 prohlášeno 

národní kulturní památkou České republiky. Komplex 
zahrnuje baziliku Nanebevzetí Panny Marie, ubytovny 
pro poutníky, křížovou cestu Dušana Jurkoviče 
s mozaikami Jano Köhlera, větrnou elektrárnu  
a vyhlídkovou věž.
Dnes je poutní místo spravováno jezuity, kteří zde 
mají zřízen noviciát.

Již celý rok se vyrovnáváme s různými nařízeními a omezeními, která jsou nám méně či více 
nepříjemná. Omezení neminula ani návštěvy kostelů, kam si křesťané a nejen oni chodí pro 
povzbuzení. A právě v době, kdy máme větší potřebu útěchy a povzbuzení jsme omezováni různými 
opatřeními, která se navíc často mění.
Stejně, jako nám setkání s přáteli do určité míry může nahradit mobilní telefon, facebook, skype, 
aj., můžeme se s Pánem Ježíšem setkat i při sledování bohoslužby v rádiu, v televizi a na internetu. 
A zároveň jsme dostali velkou příležitost. Objevit individuální i společnou modlitbu a také četbu 
Písma svatého doma v rodině.
Velké díky patří všem za dodržování všech opatření a za trpělivost, především našim duchovním. 



Mnohokrát jsme v minulosti putovali na Sv. Hostýn. Je tam naše Matka, Panna Marie, která se dnes 
dívá na nás s láskou i bolestí. Žehná nám, skrze svého syna. Říká nám to, co bychom dnes měli slyšet 
od kardinála Mullera, který vyzývá, aby se konečně otevřely brány kostelů, poutní místa a hroby 
apoštolů, aby bylo umožněno se modlit. Panna Marie osamocena, ne duševně ale fyzicky našimi 
poutníky skrze epidemii viru, nás žádá. „Nebojte se, vytrvejte, věřte cestě ke Kristu, důvěřujte jeho 
slibům a zaslíbením, nezemřete navěky“. My křesťané musíme brát dnešní dobu jako zkoušku, kterou 
přijímáme ve víře v Boha a kterou můžeme přestát ve víře v ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Přes 
všechny léky, vakcíny víme, že „Smrt rozhodně neznamená konec“, jak se domnívají nevěřící.
 „Smrt je spolu s proměnou našeho těla přechodem z časnosti do věčnosti, kde budeme spolu s Kristem 
navždy žít a panovat“. Je sice hezké, že dnes můžeme mít tzv. digitální náboženství. Vždyť v obýváku 
není zima, nekřičí tu cizí děti, liturgie se dá zastavit, zrychlit, případně přehrát znovu. Myslíme si, že 
takhle soukromě, nerozptylováni okolím dosáhneme hlubiny víry? Bůh se nám nezjevil online, ale  
v těle. Digitální náboženství lidí, kteří tělesně jeden s druhým nesedí v lavicích, tělesně spolu neprožívají 
přítomnost Pána Boha v kostele se může celosvětově snadno zvrhnout v likvidaci smyslového vnímání 
víry. Křesťan Pána Boha, který přišel v těle, svým tělem také oslavuje - svýma nohama, jimiž do kostela 
přijde, svýma rukama, jimiž se pokřižuje, svými koleny, na něž padne a svým jazykem, kterým Pána 
přijme. Pokud to dnes nejde, tlučme na ty přibouchnutá vrata kostelů a volejme po jejich otevření. Kéž 
se stane zázrak jako v roce 1241 a zvítězíme. Naše svatohostýnská Matko, Panno Marie oroduj za nás. 

Při psaní bylo citováno z článků pana Václava Boleslavského a z kázání kardinála Müllera 
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ROK SVATÉHO JOSEFA

Náš papež František u příležitosti 
150. výročí vyhlášení svatého Josefa 
patronem katolické církve spojil 
toto jubileum s udílením zvláštního 
daru odpustků po celý rok 2021 až 
do 8. prosince tohoto roku, který 
je výročním dnem této události. 
Dekret, který vydala na papežův 
popud apoštolská penitenciárie, je 
rozdělen do zhruba sedmi oddílů 
a to z toho důvodu, že papež chce 
obsáhnout co největší počet lidí, 
kteří této milosti mohou využít.
 A co je to ta penitenciárie? Je to něco jako např. ministerstvo, ale s celosvětovou působností. 
Posláním úřadu je šířit ve světě milosrdenství a projednávat odpouštění vin. Ale to je řečeno velmi 
zjednodušeně. Milosrdenství bychom chápali, ale co ty odpustky? To by bylo vhodné začít od Adama. 
Bůh, když postavil Adama na tuto zem, vdechl mu nesmrtelnou duši a, kromě dalších dober, ho vybavil 
svědomím. A protože všechno co Bůh činí, dobře činí, jak praví přísloví i to svědomí je dobré. Člověk 
ho užívá celý život k posouzení svého jednání a také k orientaci ve vztazích s druhými lidmi. Je tu ale 
jedna potíž. Někdo, nazvěme ho prznitel, mi může našeptat, že to co dělám, není tak zlé, že je to 
dokonce potřeba takto udělat, a svědomí se začne zatemňovat a už není tak čisté, jak by mělo být. To 
našeptávání může narůstat a posléze z toho mohou být hádky, nepokoje, pronásledování, vraždění, 
války atd. Ale to Bůh nechtěl, přál člověku pokojný život na naší zemi, kterou nám dal. Lidstvo si 
ale vyrobilo tolik zákonů a předpisů, které nakonec byly víc ke škodě než k prospěchu lidstva. A tak 
se Bůh rozhodl pro záchranu člověka od všech zel, kterými se člověk sám spoutal. Teď jsme v roce 
nula našeho letopočtu. Narodil se Ježíš Kristus, Boží syn, a ten má posunout myšlení lidstva směrem 
k milosrdenství a odpuštění. To je Jeho jediný úkol, kterým Ho Otec pověřil a to vše pro dobro nás lidí. 
Tedy už žádné hádky, nesváry, války, vraždění atd., ale milosrdenství a odpuštění. To je cesta k míru na 
zemi a spokojenému životu pro celé lidstvo. 
Ježíš takto učil zástupy, ale ti pravověrní mu namítali, když žádal, abychom se radili s Bohem, 
naším otcem, jak se teda modlit k Otci. A Ježíš na ně vyrukoval s modlitbou Páně, tedy Otčenášem  
a promluvu ke shromáždění ukončil takto, když budete dělat to, co je v této modlitbě, bude nebe na 
zemi, protože tato modlitba a její dodržování je víc než všechny vaše zákony dohromady. Jak všichni 
víme, je v té modlitbě prosba k Otci: „odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“  
A zde už vidíme ten smysl milosrdenství a odpouštění. Bůh je milosrdný a odpouští, po nás chce jenom 
jedno. Abychom se ke svému špatnému (hříšnému) chování přiznali a už ho neopakovali a nahradili 
to dobrým skutkem a milosrdenstvím. A to je cesta k získání odpustků za viny, které jsme způsobili.
 Svatý Josef nám je vzorem. Je Ježíšovým otcem podle zákona a staral se o jeho matku Marii i o Ježíše 
od jeho narození, dospívání až do dospělosti. Když jim hrozilo nebezpečí v Ježíšově dětství, neváhal  
a celá rodina emigrovala do Egypta. Teprve po smrti pronásledovatele se vrátili do rodné země. Josef 
byl velmi vnímavý k hlasu svého svědomí a k hlasu nebeského Otce. Jednejme jako svatý Josef a náš 
život bude plodný, prospěšný a naplněný. Zasvěcení církve svatému Josefovi před 150 lety vyplynulo 
z těžkého a smutného dobového postavení církve pronásledované nepřáteli. Pronásledování 
trvá v mnoha částech světa otevřeně i dnes a v mnohých bohatých státech pociťujeme skryté 
pronásledování a omezování podnes. Celé znění Dekretu je na následujících stránkách.
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DEKRET O VYHLÁŠENÍ JUBILEJNÍHO ROKU SV. JOSEFA

U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa, vyhlášeného nejvyšším pontifikem 
Františkem, se uděluje zvláštní dar odpustků, aby se důstojně oslavilo 150. výročí dne, kdy byl 

svatý Josef vyhlášen patronem katolické církve 

Dnes se připomíná, že uplynulo 150 let od chvíle, kdy blahoslavený papež Pius IX., pohnut těžkým  
a smutným dobovým postavením církve pronásledované nepřáteli, prohlásil dekretem Quemadmodum 
Deus svatého Josefa patronem katolické církve. 
 Aby byla důvěra celé církve v jedinečný patronát opatrovníka dítěte Ježíše trvalá, nejvyšší 
pontifik František ustanovil, že od dnešního dne až do 8. prosince 2021 (na 8. prosince připadá výročí 
zmíněného dekretu a je to také den zasvěcený blahoslavené Panně Marii Neposkvrněné, snoubence 
přečistého Josefa) se bude slavit zvláštní Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli 
každý den upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli. 
 Všichni věřící v Krista budou s pomocí svatého Josefa, opatrovníka Svaté rodiny z Nazareta, 
moci modlitbami a dobrými skutky získat útěchu a ulehčení od těžkých lidských útrap, kterými je 
poznamenána naše doba. 
 Zbožný vztah k Vykupitelovu opatrovníkovi v dějinách církve zmohutněl. Církev mu nejen 
věnovala mimořádnou úctu, která je nižší jen v porovnání s úctou k Matce Boží, Josefově snoubence, 
ale také mu připsala četná patrocinia. 
 Učitelský úřad církve nepřestává u svatého Josefa jako v nějakém pokladu – bohaté zásobě – 
s radostí nacházet staré i nové vznešené věci – jako hospodář, „který ze své bohaté zásoby vynáší věci 
nové i staré“ (Mt 13,52). 
 Dosažení tohoto velmi žádoucího cíle podpoří v první řadě dar posvátných odpustků, který 
Apoštolská penitenciárie tímto dekretem, vydaným podle úmyslu nejvyššího pontifika Františka, 
dobrotivě uděluje pro celý Rok svatého Josefa. 
 Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí 
eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od 
jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato 
Apoštolská penitenciárie.
 

a. — Svatý Josef, opravdový muž víry, nás povzbuzuje, abychom znova našli úzký synovský vztah 
s Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě, disponovali se k naslouchání a s hlubokým rozlišováním 
odpovídali na Boží vůli. Plnomocný odpustek se proto uděluje všem, kdo budou aspoň půl hodiny 
meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den budou účastnit pobytu v duchovním ústraní, 
který bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi. 

b. — V evangeliu se svatému Josefovi dává titul „muž spravedlivý“ (Mt 1,19). Josef je opatrovník 
„důvěrného tajemství, které je v hlubině srdce a duše“1 — má totiž účast na Božím tajemství, a je 
proto mimořádným patronem vnitřního prostoru člověka; pobízí nás, abychom znovu objevili sílu 
mlčení, prozíravosti a spolehlivosti při plnění svých povinností. Ctnost spravedlnosti, kterou Josef 
tak skvělým způsobem uplatňoval, je plné přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu milosrdenství, 
„protože Božímu milosrdenství přísluší naplňovat skutečnou spravedlnost“.2 A proto se bude moci 
dostat daru plnomocného odpustku také těm, kdo podle příkladu svatého Josefa vykonají skutek 
milosrdenství — ať tělesný nebo duchovní.

 c. — Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal opatrovníkem Svaté rodiny z Nazareta, 
snoubencem blahoslavené Panny Marie a Ježíšovým otcem z hlediska zákona. Aby byly všechny 
křesťanské rodiny naléhavě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily příklad důvěrného společenství, 
lásky a modlitby, který byl plně přítomen u Svaté rodiny, uděluje se plnomocný odpustek věřícím, kteří 
se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí posvátný růženec. 



d. — Boží služebník Pius XII. ustanovil 1. května 1955 svátek svatého Josefa dělníka – „s tím úmyslem, 
aby všichni lidé viděli důstojnost práce a aby se jí inspiroval sociální život a příslušné zákony založené 
na rovném rozdělení práv a povinností“.3 Plnomocný odpustek tedy bude moci obdržet každý, kdo 
každý den svěří své snažení pod ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu 
nazaretského dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby 
práce všech byla důstojnější. 

e. — Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že „Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, tam, kde 
člověk trpí, kde utíká, zakouší odmítání a opuštěnost“.4 Plnomocný odpustek se tedy uděluje věřícím, 
kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi (v latinské tradici) nebo akathist ke svatému Josefovi, celý 
anebo aspoň jeho přiměřenou část (v tradici byzantské), anebo jinou zvláštní modlitbu ke svatému 
Josefovi z jiných liturgických tradicí, a to za církev pronásledovanou ad intra a ad extra a za ulehčení 
všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem pronásledování.

Svatá Terezie od Ježíše poznala svatého Josefa jako patrona ve všech životních situacích: „Zdá se, že 
Bůh dovolil jiným světcům, aby nám přispívali v té či oné potřebě, zatímco já zakusila, že přímluva sv. 
Josefa se vztahuje na všechny“ potřeby.5 V novějších časech svatý papež Jan Pavel II. znova zopakoval, 
že postava svatého Josefa „nabývá pro církev naší doby ve vztahu k novému tisíciletí křesťanství 
zvláštní aktuálnosti“. 6 

Pro opětovné potvrzení všeobecného patronátu svatého Josefa v církvi uděluje tato Apoštolská 
penitenciárie – kromě uvedených okolností – plnomocný odpustek věřícím v Krista, kteří se pomodlí 
některou platně schválenou modlitbu nebo učiní úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa, např. se 
pomodlí „Ad te, beate Ioseph“ [K tobě, svatý Josefe], zvlášť o výročních dnech 19. března a 1. května,  
o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, v neděli svatého Josefa (v byzantské tradici), devatenáctého 
dne kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě, která je podle zvyku v latinském ritu zasvěcena 
památce tohoto světce. 

V dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plnomocného odpustku vylévá co největší měrou na 
seniory, nemocné, umírající a na všechny, kteří z legitimních důvodů nemohou vycházet, jestliže 
se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky,  
a u sebe doma nebo na jiném místě, kde je zadržuje nějaká překážka, se pomodlí modlitby ke cti 
svatého Josefa, útěchy nemocných a patrona dobré smrti, a s důvěrou obětují milosrdnému Bohu své 
bolesti nebo nesnáze svého života.

Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při laskavém pastýřském přístupu 
usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se všichni kněží pověření fakultami zpovědníků ochotně 
a velkoryse věnovali slavení svátosti pokání a nemocným často sloužili svatým přijímáním. 

Tento dekret bude platit po celý Rok svatého Josefa. Jakákoliv ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, 
nejsou na překážku. 

Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 8. prosince 2020.

MAURO KARDINÁL PIACENZA 
velký penitenciář
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Modlitba ke sv. Josefovi

Zdráv buď, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna, v tebe doufala Maria.

S tebou se Kristus stal člověkem.
Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám, veď nás cestou života.

Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu a braň nás před vším zlem.
Amen.

DĚTEM - VYBARVI SI SVATÉHO JOSEFA 
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1. Pečujte o svůj duchovní život,
o vztah k Bohu, který je základem všeho, co děláme a co jsme.

2. Pečujte o rodinný život
a dávejte svým dětem a drahým nejen peníze, ale především čas, pozornost a lásku.

3. Pečujte o své vztahy s druhými,
proměňujte svou víru v život a slova v dobré skutky, zvláště vůči lidem, kteří to nejvíce potřebují.

4. Pečujte o svůj jazyk.
Očisťte ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, které vyjadřují světský úpadek.

5. Léčte rány srdce olejem odpuštění.
Odpouštějte lidem, kteří vás zranili, ošetřujte rány, které jste způsobili druhým.

6. Dbejte na svou práci.
Vykonávejte ji s nadšením, pokorou, kompetentně, s vášní a s vděčností.

7. Vyvarujte se závisti a žádostivosti, nenávisti a negativním pocitům,
které ničí váš vnitřní pokoj a mění vás na lidi zničených a ničících jiné.

8. Dávejte si pozor:
na nenávist, která vede k pomstě,

na lenivost, která vede k existenciální eutanázii,
na ukazování prstem, které vede k domýšlivosti,

na neustálé stěžování si, které přivádí k zoufalství.

9. Starejte se o bratry a sestry, kteří to potřebují …
starých lidí, nemocných, hladových, bezdomovců a cizinců. Podle toho totiž budeme souzeni.
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CO NÁS ČEKÁ

VELIKONOČNÍ OBŘADY
 
Sváteční bohoslužby ve Svatém týdnu snad můžeme zaručit alespoň ve farnosti Brankovice.

1.4. Zelený čtvrtek – 18:30
2.4. Velký Pátek – 15.00
3.4. Bílá sobota – 7.00 (Modlitba ranních chval u Božího hrobu)
3.4. Velikonoční (sobotní) vigílie – 19.00
4.4. Neděle Zmrtvýchvstání – 11.00

V ostatních farnostech velikonoční bohoslužby budou, pokud to umožní státní a církevní opatření 
ohledně pandemie. Věřící budou včas informováni ve farních ohláškách.

HODY V MALINKÁCH – 30. května 2021
 
Bude-li umožněno konání společenských a kulturních akcí vzhledem na případná epidemiologická 
opatření předpokládáme, že konání hodů v Malínkách o svátku Nejsvětější Trojice bude v termínu 
29. a 30. 5. 2021. Bohoslužba by se konala u Hasičské zbrojnice v Malínkách v neděli 30. 5. 2021. 
Těšíme se na účast a doufáme, že se v uvedenou dobu budou moci konat i doprovodné kulturní 
akce.

JiB

BOŽÍ TĚLO – 6. června 2021

Svátek Těla a Krve Páně letos najdete v církevním kalendáři ve čtvrtek 3. června. V Brankovicích 
Boží Tělo, jak se lidově tomuto svátku říká, slavíme následující neděli. Ne jinak tomu bude  
i v tomto roce, dá-li Pán. 
V neděli 6. června 2021 v 9.30 začne slavnostní mše svatá, bude pokračovat průvodem po 
náměstí se zastavením u čtyř oltářů a zakončena opět v kostele, svátostným požehnáním.  
I v loňském roce se slavení svátku vydařilo a malé družičky byly velkou ozdobou.
Jak svátek oslavíme v roce letošním, záleží na každém z nás. Chcete-li se k přípravě slavnosti 
připojit, dejte o sobě vědět. A jestli máte doma děvčátko, vypravte jej jako družičku. Vy všichni 
ostatní jste srdečně zváni ke slavení mše svaté i do průvodu.
A ještě jedna poznámka: Vše proběhne v souladu s nařízeními, jaká budou v daném termínu 
aktuální.
O případných změnách se dočtete na nástěnkách nebo na stránkách farnosti
www.farnostbrankovice.cz

VeS


