
• výměna žulové dlažby v dolním i horním ambitu
• statické zabezpečení zdiva horních ambit
•  důkladná oprava vnitřních prostor baziliky a všech čtyř kaplí
• očištění a nový nátěr všech štukových ozdob 
• zavedení elektrického světla a vodovodu
• celková oprava klášterních budov, zřízení potřebné kanalizace
• oprava všech kovových dveří

1934–1948
Výčet z tohoto období zahrnuje:

•  oprava zvonů a nové zvony svatohorské - elektrické zvonění
•  vybudování hlavního náměstí před Svatou Horou
•  pořízení zvonové hry, oprava ambitních obrazů
•  zřízení parku pro křížovou cestu, zbudování nové školy
•  oprava Svatohorských schodů, drobné restaurátorské práce
•  výstavba moderních stánků pro prodej poutního zboží
•  křížová cesta doplněna novými měděnými obrazy
•  stavba Exercičního domu, vybudování záchodků
•  nový oltář českých patronů v exerciční kapli
•  dokončení balustrády na hlavním náměstí
•  obnova Plzeňské kaple - nový obraz, svatostánek, svícny
•  mramorové obložení nových oltářů v bazilice
•  čištění stropu baziliky, nový rozhlas, oprava šindelové střechy
•  nový trůnek sošce Panně Marii Svatohorské
•  nové dláždění na náměstí a u krámků
•  rozšíření příjezdové silnice, úprava náměstí
•  okna ve Svatohorských schodech, sochy světců do výklenků v ambitech
•  návrh osvětlení Svaté Hory, svítilny na náměstí, úprava pažitu
•  nové svícny v kapli Panny Marie ustavičné pomoci
•  oprava obrazů křížové cesty v dolních ambitech
•  natěračské práce vstupních bran
•  rozebrány staré varhany, stavba nových varhan 

Toto vše uskutečnila Matice Svatohorská  
za 27 let svého trvání! 

Časopis
Bohulibý záměr „pečovati o Svatou Horu“ začala Matice 

Svatohorská šířit také tiskem: „Přesvědčena, že každá 
idea tiskem nejrychleji se šíří a utvrzuje, rozhodla se, že 
bude vydávati »Věstník Matice Svatohorské«, jenž by šířil 
úctu k Matce Boží.“ Od roku 1922 tedy šestkrát do roka 
vychází časopis, později přejmenovaný na „Svatá Hora“, 
od října 1945 pak pod názvem „Mariánský Věstník Ave 
Maria“, aby tak svatohorští poutníci byli informováni 
o tom, co se na Svaté Hoře děje, jak po stránce du-
chovní, tak i materiální, jak je nakládáno s jejich dary, 
a v neposlední řadě sloužil i k dalšímu získávání členů 
Matice a oslovování možných dárců. Již roku 1923 je 
registrováno více než 6000 odběratelů z nejširších vrstev 
obyvatelstva. Roku 1946 vychází časopis v obdivuhod-
ném počtu 23.000 výtisků.

Členové Matice Svatohorské
Členy Matice Svatohorské se tehdy stávali nejen kněží, mon-

signoři, děkané, vikáři, univerzitní profesoři, lékaři, městští 
tajemníci, nadlesní, obchodníci, naddůlní, radní města, 
policejní inspektoři, ale i obyčejní lidé. V členské základně 
existovaly i určité kategorie členství. Jednak to byli „členové 
zakládající“, kteří měli povinnost přispívat ročně alespoň 
1000 Kč, dále „členové řádní“,ti přispívali 20 Kč za rok, 
a v neposlední řadě „členové přispívající“, jejichž roční 
příspěvek činil nejméně 5 Kč (tehdejších 1000 Kč odpoví-
dá dnešním 15.000 Kč). Rok po svém vzniku má Matice 
Svatohorská již téměř 4000 členů, roku 1932 je jich 9450 
a roku 1948 dokonce 13.000. 

Opravy na Svaté Hoře realizované 
Maticí Svatohorskou
1921–1933 

Výsledek dvanáctileté práce Matice na Svaté Hoře:
• výměna střechy na kostele, ambitech a rožních věžích
•  nový krov a střecha věže na bazilice i na všech ostatních osmi svatohor-

ských věžích, oprava fresek otevřených kaplí
• oprava letního kůru a jednoho nosného pilíře
• oprava Pražské brány, oprava zvonice
• výměna Korunovačního mramorového oltáře
• oprava všech soch horního ambitu
• rekonstrukce všech obrazů v ambitech

Finanční prostředky potřebné  
k zvelebení Svaté Hory

Matice Svatohorská získávala finanční prostředky z člen-
ských příspěvků, dále z výnosu z vydávání časopisu a v ne-
poslední řadě jako dary různých dárců.  
„Plánované opravy na rok 1923 činí 651.290 Kč. (…) Je 
to úžasná suma, schopná naplniti lidi malé důvěry obavami, 
že se obnos z příspěvků a darů nesežene. Než výbor Matice 
Svatohorské chová skálopevnou důvěru, že Matička Svatohor-
ská sama se postará, aby se sešel obnos, potřebný k důstojné 
opravě její svatyně,“ píše se v časopisu Svatá Hora. 

Matice Svatohorská po roce 1948 
Po nástupu totalitního režimu roku 1948, který skoncoval 

se spolkovou činností, se zcela ztrácí písemné zprávy 
o Matici. Po pádu komunistického režimu a návratu 
redemptoristů na Svatou Horu se skupina dobrovolníků 
pod vedením tehdejšího svatohorského faráře P. Josefa 

Břicháčka, CSsR ujala obnovy Matice Svatohorské. 
Svou dnešní právní podobu získala zásluhou svatohor-
ského faráře P. Stanislava Přibyla, CSsR. Roku 2000 
byla zaregistrována u Ministerstva vnitra ČR jako 
občanské sdružení. Orgány Matice se ustavily volbami 
na ustavující členské schůzi 10. června 2000.

Z historie Matice Svatohorské
Počátky Matice Svatohorské
„Co je Matice Svatohorská? Je to církevně i úředně schválený 

svaz věřících, kteří morálně pomáhají šířiti v českém národě 
úctu a lásku k Panně Marii Svatohorské, Královně Čech, 
a finančně svými příspěvky pomáhají opravovati, zvelebo-
vati a udržovati nejkrásnější a nejpamátnější českou poutní 
svatyni, baziliku milostné Panny Marie Svatohorské. (…) 
Každý návštěvník Svaté Hory by se měl státi členem Ma-
tice Svatohorské. (…) Přihlaste se proto všichni!“ Takto 
se píše o Matici Svatohorské a jejím poslání v časopise 
„Svatá Hora“ v roce 1940. V té době má Matice Sva-
tohorská téměř 10.000 členů a přestože je válka, vyzývá 
ke členství v tomto dobrovolnickém spolku. 

Vznik
Matice Svatohorská byla založena 20. listopadu 1921 

na ustavující schůzi: „Aby tato poeticky krásná a kouzlem 
na každého působící svatohorská svatyně nestala se tak 
rozvalinou, dohodlo se několik přátel Svaté Hory a založili 
Matici Svatohorskou, jež si vytkla za účel pečovati o opravy 
a uměleckou výzdobu Svaté Hory. Nejprve chce provésti 
nutné opravy a pak touží do roku 1932, kdy tomu bude 
dvě stě let, co byla Panna Maria na Svaté Hoře slavnostně 
korunována, tak baziliku  důstojně vyspraviti, aby všichni, 
kdož tam přijdou, viděli, že Čechové ctí a milují svou nebes-
kou Ochránkyni a váží si této národní své svatyně.“

Matice Svatohorská
Matice Svatohorská is a civic association of friends and 

benefactors of Svatá Hora. The membership reflects their 
effort to participate in whatever way - praying, working 
or making donations - so that the place of pilgrimage 
flourishes, and everyone can feel at home there. 

At present there are more than one thousand persons from 
the Czech Republic and abroad registered as members 
of Matice Svatohorská. All the members meet in Svatá 
Hora on the occasion of the traditional Pilgrimage 
of Matice Svatohorská on the last Saturday in May every 
year.

The civic association invests the contributions and donations 
of its members in renovations in Svatá Hora, in promo-
tion of pilgrimages and cultural events, and in carrying 
out the project of building a new organ for the place 
of pilgrimage. 

Be a Friend of Svatá Hora – Be a Member  
of Matice Svatohorská.

e-mail: matice@svata-hora.cz 
www.svata-hora.cz • www.svata-hora.cz/varhany



Jak členové Matice Svatohorské  
podporují Svatou Horu?

Pamatují na Svatou 
Horu ve svých modlit-
bách, a tak duchovně 
napomáhají k rozkvětu 
tohoto poutního místa. 
Prosí o požehnání 
pro všechny poutníky 
i pro všechny, kdo 
na Svaté Hoře pracují. 
Pravidelně podle svých 
možností finančně 
přispívají na údržbu 
a opravy poutního 
areálu, rozvoj poutního 
ruchu a další potřeby 
poutního místa.

Jak mohu finančně podpořit  
Matici Svatohorskou?
Členskými příspěvky nebo dobrovolnými dary, které může-

te poslat bu složenkou, či bankovním převodem na účet 
číslo 523967309/0800 nebo je možné je složit v hoto-
vosti v sakristii svatohorské baziliky. Doporučený členský 
příspěvek je 400 Kč ročně pro výdělečně činné a 200 Kč 
ročně pro důchodce, studenty či ženy v domácnosti.

Jaké projekty již Matice Svatohorská 
uskutečnila z členských příspěvků a darů? 

•  výměna kotlů pro vytápění areálu Svaté Hory  
(dokončena 2009) - 200.000 Kč

•  stavba chórových varhan (dokončena 2007) - 3.500.000 Kč
•  výroba zádveří do Svatohorského poutního muzea  

(dokončena 2006) - 100.000 Kč
•  restaurování kovaných dveří z ambitů na proboštství a do Svatohor-

ského poutního muzea (dokončeno 2006) - 120.000 Kč
•  restaurování vjezdových vrat do proboštství  

(dokončeno 2004) - 400.000 Kč
•  pořízení výstavních vitrín do Svatohorského poutního muzea 

(dokončeno 2002) - 250.000 Kč 
•  restaurování západních vstupních dveří do baziliky  

(dokončeno 2002) - 80.000 Kč
•  restaurování vstupních vrat Pražské brány (dokončeno 2001) - 100.000 Kč

Aktuální projekty
•  stavba velkých varhan - náklady projektu 15.000.000 Kč
•  zpřístupnění interiéru zvonice - náklady projektu 250.000 Kč

Kromě těchto větších projektů se Matice Svatohorská 
finančně podílí také na vydávání Kalendáře akcí na Sva-
té Hoře, pořádá benefiční koncerty na podporu stavby 
nových varhan a organizuje poutní zájezdy, například 
na Lomec u Vodňan, na pražskou Loretu, do bavorské-
ho Bodenmaisu nebo na mši svatou se Svatým otcem 
ve Staré Boleslavi.

Informace o aktualitách 
Aktuální informace o dění na Svaté Hoře poskytuje stej-

nojmenný časopis. Znovuobnovení časopisu Svatá Hora 
se v roce 1990 ujala Římskokatolická farnost Svatá 
Hora, od roku 2011 jej vydává Matice Svatohorská. 
Dalším zdrojem informací o aktualitách a dění na Svaté 
Hoře a o činnosti Matice Svatohorské jsou níže uvedené 
internetové stránky.

Současnost Matice Svatohorské
Čím je Matice Svatohorská dnes?
Matice Svatohorská je dobrovolné, neziskové, veřejně 

prospěšné občanské sdružení přátel a dobrodinců Svaté 
Hory, které si klade za cíl pečovat o duchovní zázemí Svaté 
Hory, shromažovat příspěvky na opravy a údržbu baziliky 
a celého poutního areálu, podporovat propagační, agen-
turní a publikační činnost v oblasti náboženské a morální 
a snažit se vytvářet příznivé podmínky pro příchozí pout-
níky. Všichni členové Matice Svatohorské tvoří jedno velké 
společenství. Každý pátek v 7 hodin je ve svatohorské bazilice 
sloužena mše svatá za všechny živé i zemřelé členy Matice. 
Poslední sobotu v květnu se každý rok koná pou Matice Sva-
tohorské a výroční členská schůze. Zde je každé tři roky volen 
sedmičlenný výbor, který je výkonným orgánem Matice. 

Co je úkolem Matice Svatohorské?
Duchovně a finančně podporovat 

Svatou Horu, aby stále více roz-
kvétala do krásy a všichni pout-
níci se zde cítili jako doma. 
Za tímto účelem shromažuje 
Matice finanční prostředky, 
pomocí nichž realizuje projekty 
zvelebující svatohorskou svatyni 
a její okolí a podporuje duchovní 

a kulturní dění na Svaté Hoře.

Jak se stát členem Matice Svatohorské?
Podle Stanov Matice Svatohorské může být členem sdružení fy-

zická osoba starší 18 let i osoba právnická. Členy mohou být 
jak čeští občané, tak cizinci. Abyste se stali členem Matice, 
je třeba nejprve vyplnit přihlášku. Ta je součástí tohoto letá-
ku, je k dispozici také v sakristii na Svaté Hoře nebo můžete 
využít její elektronickou podobu na internetových stránkách 
www.svata-hora.cz. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v sakristii 
na Svaté Hoře nebo ji zašlete na adresu: Matice Svatohorská, 
Svatá Hora 591, 261 01 Příbram. O Vaší registraci budete 
písemně vyrozuměni. V současné době je zaregistrováno přes 
1200 členů z České republiky i ze zahraničí. 

Matice Svatohorská
Svatá Hora 591, CZ – 261 01  Příbram, IČ: 70829071  

tel.: +420 318 429 939, fax: +420 318 429 934 
e-mail: matice@svata-hora.cz 

www.svata-hora.cz  •  www.svata-hora.cz/varhany

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 523967309/0800 

Číslo účtu „nové varhany“: 050016-0523967309/0800

aticeM
vatohorskáS

Přihláška
Titul: 

Jméno:

Příjmení: 

Rodné číslo:

Adresa: 

Telefon: 

E-mail:

Povolání: 

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s příslušnými právními normami.

do Matice Svatohorské

Místo, datum a podpis 

Tímto se přihlašuji k členství 
v Matici Svatohorské.  
Zavazuji se k respekto-
vání jejích Stanov včetně 
každoroční úhrady členského 
příspěvku.

www.svata-hora.cz

Internetové stránky: 

Matice Svatohorská
Svatá Hora 591, 261 01  Příbram  ■  IČ: 70829071
tel.: + 420 318 429 939  ■  fax: +420 318 429 934  ■  e-mail: matice@svata-hora.cz

Bankovní spojení
č. ú.: 523967309/0800  ■  IBAN CZ08 0800 0000 0005 2396 7309  ■  SWIFT/BIC: GIBA CZ PX
Česká spořitelna, a.s., Milínská 166, 261 22  Příbram

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v sakristii na Svaté Hoře nebo ji zašlete na adresu:
Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 01  Příbram




