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Na Ukrajině zuří válka. Hrůza, která nás všechny zasahuje, nás přivádí k modlitbě. Je potřeba
obrátit se k Pánu Bohu a přednášet mu vroucí
a upřímné prosby. Někomu se snad může zdát,
že je to málo. Někdo se snad i pousměje se
slovy: Co to pomůže…?
V očích nevěřícího to neznamená nic, ale křesťan, ten musí být přesvědčen, že je to nesmírně
mnoho. Kéž bychom se to naučili aspoň v těch
těžkých chvílích! Modlit se důvěrně a upřímně. Prosba k Pánu o pomoc se vyplácí. A pokud
chceme důkazy, čtěme Písmo svaté.
Vzpomeňme na Abraháma a jeho prosby za
lidi v Sodomě. Jak na jeho prosby byl Bůh
ochoten pro spravedlivé zachránit všechny.
A kdyby Abrahám neustal, snad by je i všechny zachránil. Nebo Mojžíš, jak vynikal prosebnou modlitbou. Co na jeho prosby Bůh
všechno neudělal vyvolenému národu, vedenému z egyptského otroctví. On Boha prosil:
ačkoliv je to lid tvrdé šíje, přece odpusť naše
viny. A odpověď Boží? Národ, uprostřed něhož
žiješ, uvidí skutky Páně.
A co prosby judských a izraelských králů. Jak
se na Davidovi ukázala síla prosby o Boží pomoc oproti tomu, kdo o ni nestojí a neprosí. Co
se zdálo v boji s Goliášem nemožné, čemu se
všichni protivníci smáli, to se stalo skutečností,
protože David užil i Goliášova rouhání k tomu,
aby prosil Boha a bezpečně čekal jeho pomoc.
A když je David sám pronásledován Saulem,
který mu ukládá o život, přenechává odplatu
Hospodinu, říká: má ruka se na tobě neprohřeší. Bůh ať pohlédne na mé právo a vytrhne mě
z ruky Saulovy. A Bůh dal vítězství pravdě.
Tak bychom si mohli připomínat vyslyšení
proseb vyznavačů Starého Zákona – účinnou
prosbu v době asyrského vpádu v knize Judit –
v zajetí Babylonském pak vyslyšení prosby
Danielovy – účinné modlitby Ester ve stejnojmenné knize – anebo bojovníků makabejských. Všichni ti vložili rozhodnutí do rukou
samotného Stvořitele a nebyli zklamáni.
Předkové, nejen naši, byli vždy v těžkých
a rozhodných chvílích na kolenou. Sepněme
své ruce k modlitbě i my. Nezůstávejme neteční. Vyprošujme Ukrajině a našim sestrám
a bratřím to, co jejich národ nejvíc potřebuje.
P. David Horáček, CSsR

SVATÁ HORA

1/2022

3

Sv
a
to
h
o
r
s
k
é
l
e
g
e
n
d
y
I
.
legendy
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Jak to bylo s rytířem Malovcem

Ve svatohorském dějepisu se během staletí usídlila řada mýtů a historických nepřesností. Při práci na chystané knize o Svaté Hoře jsem prostudovala vydané spisy barokních
historiků i Dějiny Svaté Hory od F. X. Holase, vydané z jeho pozůstalosti, a také dostupné archiválie. Díky tomu lze některá fakta upřesnit, jiná objasnit a další vyvrátit.
Několika z nich se budu věnovat v letošním ročníku časopisu Svatá Hora a věřím,
že to pro čtenáře bude stejně osvěžující čtení, jakým pro mne bylo studium
historických pramenů.

Zázraky při stavbě spravedlnosti

Středověké rytířské ideály byly husitstvím a reformací odsunuty do pozadí,
anebo jen do oblasti boje za „Boží zákon“. Za vlády Jagellonců ve druhé
polovině 15. století, kdy byla svatohorská kaple postavena, prozařoval Čechy ideál rytíře, který brání dobro a statečně bojuje se zlem, je velkorysým

Bojující rytíři na dobovém vyobrazení z Kroniky české Václava Hájka z Libočan
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dárcem, ochráncem slabších a dodržuje své sliby. Věrnost, čest a dobrá pověst je mu nade
vše a cení si jich víc než vlastního života. Pozemskému rytířskému kultu podléhaly všechny vrstvy svobodného obyvatelstva. Zosobněním těchto ideálů byl podle deníku Václava
Šaška z Bířkova například pan Zdeněk Lev z Rožmitálu, jehož erb se nacházel v galerii na
stěně svatohorské kaple.
Jezuita Vojtěch Chanovský z Dlouhé Vsi
(1581–1643) přišel do
Příbrami poprvé v roce
1624 před novou výmalbou kaple a o mnoho let dříve, než byla
Svatá Hora svěřena
jeho řádu. Do svého rukopisu Stopa zbožných
Čech zaznamenal pověst o plánované stavbě
takzvané spravedlnosti
čili šibenice, pro kterou se na svatohorský
kopec vozil materiál.
Kameny a dřevo se během každé noci samy
od sebe přemisťovaly
na jiný vrch, a tak byla
na Svaté Hoře místo
opovrženíhodného
popraviště postavena
kaplička. Zapsal, že na
jižní stěně kaple je namalován prchající rytíř
na koni, který tam byl
Pannou Marií při lovu
zachráněn ze šarvátky
s nepřáteli. Pod ním
byla napsána počáteční
písmena jeho jména,
ale Chanovský neuvádí, která to byla.

Jan Čáka: Kamenný reliéf s rytířem ze 14.–15. století, objevený
v domě U Černého orla na příbramském náměstí roku 1870.
Jezdec na koni (rytíř) ve středověké křesťanské ikonografii
představuje Krista v den posledního soudu a symbolizuje jeho
nanebevstoupení či seslání Ducha svatého, tedy naději i na náš
věčný život.
Pelikán, který si při nedostatku potravy zobákem rozklove svou
hruď a svá mláďata nakrmí krůpějemi své vlastní krve, je také
symbolem Krista, který nás z lásky svou obětí na kříži živí svou
krví. Jelen je dalším symbolem Krista, rychlým poslem spasitele,
který svou obětí na kříži přivádí zbloudilé duše dychtící po Bohu
k víře.
Růžička neboli rozeta je spojena s uctíváním Panny Marie
a symbolem Kristova srdce. Představuje cestu k osvícení – kompas, který nás vede, jestliže zaklepeme na bránu posvátných
duchovních cest.
SVATÁ HORA
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Vděčný rytíř bez jména

Toto Chanovského dílo z třicátých let 17. století vydal až z jeho pozůstalosti
a v latinském překladu pod názvem Vestigium Bohemiae Piae jezuita Jan
Tanner v roce 1659. Tehdy už měl k dispozici knihu Tempe Mariana z roku
1653, ve které jezuita Simon Casimirus uvádí podobnou verzi pověsti, vyprávěnou starci a datovanou asi k roku 1261: místní nejmenovaný rytíř, kterého

Z HISTORIE

během lovu napadli loupežníci, slíbil Panně Marii za svou záchranu postavit
votivní kapli.
Někteří příbramští měšťané v 17. století historku o záchraně rytíře jako důvod
vzniku kaple potvrzovali, protože ji slyšeli od svých předků, ale jméno rytíře
neznali. Jiní uváděli druhý příběh o stavění šibenice. Další vyprávěli o světlech,
která se na této hoře objevovala v noci a v předvečer slavnosti Zmrtvýchvstání,

Luneta v jižním ambitu. Zachráněným rytířem, který nechal postavit votivní kapli, nebyl Malovec, ale jezdec neznámého jména.
V
jsouHvýjevy
již nezřetelné a nemají původní kontury. Posseltovy skleněné negativy asi z roku 1932 jsou proto vzácným svědectvím o tom, jak lunety vypadaly po obnově před 90 lety.
6 současnosti
SVATÁ
ORA 1/2022
SVATÁ HORA 1/2022

7

Z HISTORIE

Z HISTORIE

a proto se jí začalo říkat Svatá. Příbramská městská rada roku 1646 v úřední
korespondenci uvedla, že svatohorská kaple byla postavena jako votivní, to
znamená jako splnění slibu, ale bez bližšího vysvětlení.
Jiří Konstanc se o vyobrazení rytíře na stěně svatohorské kaple ve své knize
Succurre miseris z roku 1652 nezmiňuje. Bohuslav Balbín zaznamenal ve
svém díle Diva Montis Sancti z roku 1665 zprávu o obrazu prchajícího rytíře
na koni s odkazem na svého spolupracovníka a jezuitu Jiřího Krugera čili
Georgia Crugeria (1608–1671). Ten kapli viděl během jejího bílení vápnem

Luneta v jižním ambitu, stav roku 1932. Zděná kaple se na Svaté Hoře stavěla koncem 15. století, nikoliv ve 13. století.
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roku 1635 a domníval se, že podle iniciál musel být tento rytíř jedním z Malovců, což opíral
o tvrzení, že v době údajného vzniku kaple prý v okolí bydlelo hodně příslušníků tohoto
rodu, kteří vlastnili celý kraj kolem Březnice a také hory „Březoví“ neboli Bürckengebürg,
takže se od té doby se různí Malovci jmenují s predikátem z Březí nebo Brzezce. To ovšem
není pravda. Ve skutečnosti se Zdeněk Malovec z Chýnova (†1512) jako první z tohoto rodu
usadil ve zdejším kraji teprve roku 1506, když koupil Březnici. A jeho rodový znak nebyl
namalován v erbovní galerii donátorů na stěnách kaple.

SVATÁ HORA
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Vlastenec Balbín

Bohuslav Balbín, od jehož narození v prosinci 2021 uplynulo 400 let a který jako první a až
v roce 1665 s odvoláním na dávnou domněnku svého přítele Jiřího Krugera pojmenoval
onoho zachráněného rytíře Malovcem bez uvedení jeho křestního jména, připsal pěti členům tohoto rodu, coby svým příznivcům, svou knihu o Svaté Hoře. Jistě se jim tak chtěl
odvděčit za jejich podporu.
Balbín totiž stvořil legendu o spříznění Arnošta z Pardubic s rodem Malovců z Malovic
u Vodňan, protože oba rody měly podobný znak – Malovcové měli v modrém štítu polovinu
zlatého koně s uzdou a ve skoku, páni z Pardubic měli v červeném štítu stříbrného „půlkoně“. Toto erbovní znamení však užívala řada drobných zemanských rodů v Čechách.
Malovcové, jejichž rod měl v období od začátku 14. do 19. století několik větví, si vzal
Balbínovu legendu za svou. V linii Malovců z Chýnova, na Čkyni a Skalici se od druhé
poloviny 17. století objevuje v každé generaci alespoň jeden Arnošt.
Barokní jezuitští dějepisci hledali pro nábožensky násilně sjednocenou a třicetiletou válkou
zničenou českou zemi osobnosti, které si mohl vzít národ za svůj vzor. Nic lepšího v naší
historii než dobu krále Karla IV. a pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic nenašli. V této
souvislosti je třeba Bohuslava Balbína a jeho vlastenecké pohnutky k vytvoření legendy
o rytíři Malovcovi pochopit.
PhDr. Věra Smolová

Po komunistickém puči v roce 1948 vyzdvihli svatohorští redemptoristé dobu arcibiskupa Arnošta jako vzor, o nějž se národ může v těžkých časech opřít. V časopisu Ave Maria z roku 1948 (tak byl toho
roku přejmenován časopis Svatá Hora) byla otištěna fotografie barokního, dnes ztraceného obrazu arcibiskupa Arnošta z Pardubic, vyřezávajícího milostnou sošku Panny Marie Svatohorské, s nápisem:

Balbínova dedikace knihy
Diva Montis Sancti
z roku 1665 Malovcům
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Thaumaturga
Mater in Monte Sancto Bohemiae
ab Arnesto Pragensiu[m] Archi EPISCOPO
ex pervetiusia Malowecziorum Familia A[nn]O
1348 sculpta et Sanctissime Curia A[nn]O
1732 22 iunii solemnissime coronata.

Divotvůrkyně
Matka na Svaté Hoře v Čechách
od Arnošta pražského arcibiskupa
z prastaré rodiny Malovců roku
1348 vyřezaná a nejsvětější kurií roku
1732 22. června nejslavněji korunovaná.
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Jako každým rokem i letos vám přinášíme přehled činnosti vyvíjené
na Svaté Hoře ve srovnání s předchozími obdobími.
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

V říjnu 2021 oslavili redemptoristé 160 let od příchodu na Svatou Horu.
V historii jejich působení na tomto poutním místě se v současnosti jedná
o nejméně početnou komunitu s tím, že zvyšování počtu členů se nepředpokládá. Komunitu tvoří 4 kněží, z toho tři s doživotními sliby (P. David Horáček, P. Krzysztof Strzelczyk, P. Jozef Novák ml.) a jeden se sliby dočasnými
(P. Jan Kuník). Na začátku roku 2021 bylo na Svaté Hoře 7 redemptoristů.
Kromě výše jmenovaných to byli P. Vladimír Jedlička († 5. října 2021 ve
věku 89 let), P. Piotr Nowicki (v listopadu 2021 odešel do Polska) a student
br. Pavel Hudousek (tráví pastorační ročník v klášteře ve Frýdku-Místku).

Stávající svatohorští kněží

P. David Horáček, CSsR, (*1977) člen konzulty provincie Bratislava – Praha, administrátor ŘKF Svatá Hora, rektor kláštera na Svaté Hoře
P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR, (*1964) člen provincie Varšava, farní vikář
na Svaté Hoře
P. Jan Kuník, CSsR, (*1967) nemocniční kaplan, charitní kaplan, člen paliativního týmu Oblastní nemocnice Příbram, člen Odboru přátel Slavie
P. Jozef Novák ml., CSsR, (*1985) rektor kostela v Obořišti, farní vikář na
Svaté Hoře

Aktuální činnost redemptoristů

882

• Správa poutního areálu Sv. Hory a kostela v Obořišti
• Bohoslužby a pastorační činnost mimo Sv. Horu a Obořiště:
Dům s pečovatelskou službou – Brodská ul. (Příbram)
Domov se zvláštním režimem Maják (Příbram)
Oddělení LDN a násl. péče a na paliativním oddělení v ON Příbram
V SANCO pro pacienty s Alzheimrovou chorobou (Příbram)
Stacionář Charity Příbram
• Pastorace v domácnostech
• Zastupování ve farnostech: Příbram - sv. Jakub, Domov pro seniory
Březové hory, Suchodol, Višňová, Dlouhá Lhota, Třebsko, Březnice,
Sedlčany, Chlum u Sedlčan, Petrovice, Obděnice, Nechvalice, Vojkov,
Nový Knín, Ouběnice, Příbram - Březové hory, Mníšek pod Brdy, Líšnice, Praha – Smíchov
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16 v hlavním pracovním poměru (+ 13 dohodářů + 5 dobrovolníků):
• Administrativa, ekonomika, IT
3
• Kostelníci				
2
• Varhaníci 				
1 (+2+5)
• Muzeum, prodejna 			
1 (+11+0)
• Úklid + Exerciční dům		
3
• Kuchyně				
4
• Údržba				
2

Svátosti
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Křty
Biřmování
(děti/dospělí)
51 (50 / 1)
1 při křtu
50 (40 / 10)
10 při křtu
63+4 mimo SH (55 / 8) 6 při křtu + 1 samostatně
53 + 8 mimo SH (48 / 5)
5 při křtu
78 + 3 mimo SH (68 / 10) 10 při křtu, 4 jen biřmování
59 + 2 mimo SH (55 / 4)
4 při křtu

8827137 2021

Rok 2021
v číslech
na Svaté Hoře

Zaměstnanci na Svaté Hoře

Pomazání
nemocných
23
57
67
122
162
155

Svatby
12
11 + 2 mimo SH
23 + 6 mimo SH
21 + 4 mimo SH
13 + 8 mimo SH
15 + 3 mimo SH

O počtech podaných svatých přijímání ani o počtech penitentů nemáme přehled.

V bazilice se během roku konalo cca 1 250 mší svatých, všechny s varhanním
doprovodem.

Poutníci

Letos kvůli omezením začaly poutní skupiny přicházet až v létě.

ČR: Praha – Nové Město, lékaři ortopedického oddělení nemocnice v Hořovicích, Praha – Chodov, Plzeň, Sokolov, Nové Hrady, Řevnice, Praha – Nusle,
dvě třídy druhého stupně ZŠ Rožmitál, Místek. Z Prahy a Dobříše přišli pěší
poutníci po svatojakubské cestě, uskutečnila se pouť františkánů a pouť řeckokatolíků.

Ze zahraničí přijížděli poutníci ze Slovenska – v rámci poutí s TV Lux zde
bylo celkem šest poutních výprav; na Korunovaci přijeli na kolech poutníci
z bavorského Bodenmais; vítali jsme také dvě poutní výpravy z Polska, dvě
ze Slovinska a poutníky z Německa.

Nedělní varhanní půlhodinky

Čtvrtý ročník varhanního cyklu zahrnul 23 koncertů. Koncerty na místě
vyslechlo asi 850 posluchačů (počínaje třetím koncertem byl povolen vstup
publika). Kromě toho byly všechny koncerty cyklu živě přenášeny na internetu prostřednictvím Youtube, kde je uchován i jejich záznam. Živě nebo ze
záznamu přenosy zhlédlo přes 5 000 diváků.
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OSOBNOST

Prohlídky a Muzeum
Prohlídka s průvodcem v češtině
Prohlídka s průvodcem v cizím jazyce
Vstupné do expozice muzea
Hromadné prohlídky
Prohlídka sklepení
Prohlídka zvonice
Varhanní koncert po prohlídce
Prohlídka s textem (bez původce)
Prohlídka rezidence
Prohlídka hodinové věže
Prohlídka klenotnice
Zážitková noc
Celkem platících návštěvníků

Rok 2020
2 788
106
1 175
168
396
726
191
634
18
172
52
6 426

Rok 2021
3 025
219
865
298
366
757
444
699
103
24
289
48
7 137

Svatá Hora online

882

Koronavirus v církevním prostředí značně přispěl ke zmnožení přenosů bohoslužeb a dalších aktivit prostřednictvím internetu. S uvolněním opatření však
některé přenosy opět ustaly. Přenos bohoslužeb ze Svaté Hory však pokračuje
i nadále, protože – i když stream (přenos) nemůže nahradit osobní účast na
bohoslužbě – věříme, že je to účinná pomoc pro ty, kteří ze zdravotních či
jiných závažných důvodů nemohou být přítomní na bohoslužbě osobně.
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Zhlédnutí podle lokality (odkud)
Česká republika				
93 %
Slovensko				  5 %
Německo, Rakousko, USA, Spojené království, Kanada, Ukrajina,
Polsko, Norsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Španělsko, Spojené
arabské emiráty, Brazílie 		  2 %
Zhlédnutí podle platformy (kde)
Web					
51 %
Web v mobilním zařízení			
31 %
Aplikace pro Android			
15 %
Aplikace pro iOS			  2 %
ostatní					  1 %
Zhlédnutí podle zdroje (přes jaký odkaz)
svata-hora.cz				
89 %
přímý					  4 %
Twitch					  4 %
playzone.cz, twitchfollowing.com, ostatní	  1 %
„Absolutní“ počty sledujících (příklady)
Roráty – jedna mše		
1 148 až 2 544 připojení (osob)
Jedna mše ve všední dny		
3 500 až 5 000 připojení (osob)
Jedna mše v neděli / svátek
4 000 až 12 500 připojení (osob)
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P a n n a

M a r i a

může ze Svaté Hory přijít i k vám
Od loňského září je na Svaté Hoře
nová kopie milostné sošky Panny Marie Svatohorské, která již od té doby
navštívila některé farnosti a místa
v Čechách.
Prvotním cílem jejího putování je, aby
ji mohli uctít věřící, kteří nemohou
vykonat pouť na Svatou Horu, protože
organizovaných poutí ubývá a jednotlivec často nemá možnost se na
Svatou Horu vydat sám. Jiným cílem
pak je pozvání na Svatou Horu pro ty,
kdo se na pouť vydat mohou.
Putování Matičky skončí v roce 2032,
kdy oslavíme 300. výročí Korunovace.
Pokud máte zájem o pouť Panny Marie do vaší farnosti, prosíme duchovní
správce, aby se obraceli na e-mail
basilica@svata-hora.cz.
Svatá Maria, Matko Boží,
bys darovala světu pravé světlo,
Ježíše, svého Syna, Syna Božího.
Ty ses bezvýhradně odevzdala
Božímu povolání,
a tak ses stala zdrojem té dobroty,
která prýští z Něho.
Ukaž nám Ježíše. Veď nás k Němu.
Uč nás poznávat a milovat ho,
abychom byli schopni
opravdové lásky
a uprostřed žíznícího světa
byli pramenem živé vody.
(Benedikt XVI., z encyklika Deus caritas est)

SVATÁ HORA

1/2022

15

SPIRITUALITA

SPIRITUALITA

Slavnost Matky Boží Panny Marie
Kázání apoštolského nuncia Mons. Daniela Balvo, Svatá Hora 1. ledna 2022
Nejprve chci, milí přátelé, poděkovat Otci Davidovi Horáčkovi za opětovné
laskavé pozvání, abych jako hlavní celebrant předsedal této mši svaté, slavené ke cti Matky Boží, Panny Marie, kterou otevíráme nový rok v této krásné
poutní svatyni.
Ve svém prvním působišti jsem se coby mladý kněz v roli kaplana setkával
s mladou manželskou dvojicí z rodiny, kterou jsem velmi dobře znal a která
každou neděli přicházela na mši svatou. Tito manželé očekávali své první
dítě. Narodilo se předčasně, tedy před stanoveným datem. Zavolali mě do
porodnice, abych to maličké pokřtil a podařilo se mi to, i když miminko bylo
v inkubátoru. Bylo to to nejmenší lidské stvoření, jaké jsem kdy viděl, vážilo
pouhý kilogram. Chlapeček byl naštěstí zdravý, a než jsem opouštěl farnost do
svého nového působiště, mohl jsem pozorovat, jak byl aktivní a jak rostl a sílil.
I dnes pokračujeme v oslavě skutečnosti, která, jak to čteme v prvním čtení,
se odehrála ve stanoveném čase. Bůh, když se naplnil čas, poslal svého Syna,
narozeného ze ženy, aby nás, podrobené zákonu hříchu a smrti, vykoupil
a my jsme skrze něj byli přijati za syny a dcery. Uctíváme ženu, matku, která
porodila Syna, blahoslavenou Pannu Marii.
Bůh vskutku vstoupil do našich dějin novým a zcela nečekaným způsobem,
když nám z lásky poslal svého jednorozeného Syna, který na sebe vzal tělo
a přebýval mezi námi. To se mohlo uskutečnit, protože Maria přijala návrh
stát se matkou spasitele, který jí Bůh sdělil prostřednictvím anděla Gabriela.
Díky Mariinu mateřství jsme my, lidé chodící ve tmě, spatřili veliké světlo.
Tím světlem je Ježíš, dítě, které nám bylo dáno, syn, který se nám narodil,
kníže pokoje. Před více než padesáti lety byla tato slavnost Mariina mateřství v rámci liturgické reformy znovu zařazena do liturgického kalendáře.
Prostřednictvím toho byla také obnovena úcta a zbožnost k Ježíšovi, knížeti
pokoje. Svatý papež Pavel Šestý pak první leden vyhlásil za Světový den
modliteb za mír a zavedl tak tradici, ve které pokračovali a pokračují i jeho
nástupci. Každý rok při této příležitosti zveřejňují poselství. Tématem toho
letošního poselství papeže Františka je „Mezigenerační dialog, výchova
a práce jako nástroje k budování trvalého míru“.
Svatý otec František nám v něm říká: „Mír je v každém věku zároveň darem
shůry i plodem společného úsilí. Existuje totiž »architektura« míru, do níž
zasahují různé společenské instituce, a také »řemeslná tvorba« míru, která se
týká každého jedince. Všichni tudíž mohou spolupracovat na utváření pokojnějšího světa, počínaje vlastním srdcem a vztahy v rodině, ve společnosti, ve
vztahu k životnímu prostředí a všemi způsoby pak budováním vztahů mezi
lidmi a národy.“
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Pro budování trvalého míru předkládá Svatý otec tyto tři nepostradatelné
cesty: mezigenerační dialog, výchovu jako prvek svobody, odpovědnosti
a rozvoje a práci a dílo jako cestu k plnému vyjádření lidské důstojnosti. Blahoslavená Panna Maria je zářným příkladem těchto tří prostředků.
Maria je člověkem, který ve svém každodenním pozemském životě zůstával
v hlubokém spojení s Bohem prostřednictvím modlitby prožívané jako dialog
s Všemohoucím. Je tou, kterou anděl Gabriel nazval „milostiplnou“. Hned
potom, co uslyšela poselství, že se stane matkou Božího Syna, se vydala
ke své starší příbuzné Alžbětě, aby jí pomohla, i když my nemůžeme vědět,
o kolik let byla Alžběta starší. Maria při té příležitosti velebila Hospodina za
veliké věci, které jí učinil, jásala v Bohu svém spasiteli, neboť on shlédl na
svou nepatrnou služebnici. Od té chvíle ji budou blahoslavit všechna pokolení. Boží milosrdenství trvá od pokolení do pokolení.
Maria nás v jistém smyslu učí, vychovává svým slovem, a především svým
příkladem. Učí nás, co to znamená přijmout Boží plán, i když v počátku není
zcela znám jeho plný význam a smysl. V okamžiku, kdy pronesla ono „Staň
se mi podle tvého slova“ nemohla tušit, že po nějaké době, po několika letech,
bude stát u paty kříže.
V úryvku evangelia poznamenává jeho autor, že Maria všechno,
co bylo spojeno s Ježíšovým narozením, uchovávala ve svém
srdci a rozvažovala o tom. Učí nás tak, že je třeba uvažovat
o skutečnostech a reflektovat je, abychom správě poznali, jak
hluboce nás Bůh miluje.
Při svatbě v galilejské Káně dala Maria svými slovy tu nejlepší
radu služebníkům a poučení nám všem, abychom učinili všechno, co nám on – Ježíš – řekne. Poslechneme-li jeho přikázání lásky, i když se octneme v mnoha obtížích, dokonce v konfrontaci
s křížem, nezabloudíme. Ježíš nám říká pravdu o nás samotných
a tato pravda nás osvobodí. On nás také činí spoluodpovědnými
za sdělování pravdy lidem, takové, která je bude přivádět ke skutečnému lidskému rozvoji.
Maria setrvává s učedníky v den Letnic, když se zvedl vítr a oni
dostali dar Ducha svatého v podobě ohnivých jazyků a začali
naplňovat to největší dílo, největší úkol pro všechny, hlásat
evangelium, radostnou zprávu o spáse. V každém svém povolání,
v kterémkoli úkolu, který můžeme uskutečnit, realizujeme svou
lidskou důstojnost.
Na začátku tohoto nového roku, oslavou Mariina mateřství, skrze které přišel
Syn Boží na svět, si můžeme dát předsevzetí, že se budeme cele zasazovat
o nastolení trvalého míru, Kristova pokoje. Můžeme si přivlastnit modlitbu
pronesenou v prvním čtení: Hospodin ať nad námi rozjasní svou tvář a je
k nám milostivý. Kéž k nám Hospodin svou tvář obrátí a dopřeje nám pokoje.
SVATÁ HORA 1/2022
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Congregatio Sanctissimi

Redemptoris

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele

Část V.
V pátém dílu seriálu o kongregaci redemptoristů se budeme věnovat časovému
úseku od r. 1940 do nechvalně proslulých 50. let minulého století.
Před druhou světovou válkou patřila Pražská provincie v rámci kongregace
mezi nejsilnější na světě, když měla téměř 300 členů, kteří žili v 18 domech.
Je možné konstatovat, že druhou světovou válku přežili čeští redemptoristé
bez ztrát na životech, pouze tři kněží byli uvězněni nebo internováni a všichni bohoslovci byli odvedeni na nucené práce do Německa. V únoru 1940 byl
zatčen a uvězněn člen ostravské koleje P. Josef Bombík. Páter Alois Březina,
člen staroboleslavské koleje, byl v červenci 1942 odsouzen k dvouletému
trestu v pracovním táboře St. Georgen-Bayreuth. Dochovalo se několik
jeho dopisů z let 1943 až 1944, které svědčí o těžkém životě vězňů v táboře. Každý vězeň mohl jednou za šest týdnů přijmout a odeslat jeden dopis.
Jednou za čtyři měsíce mohla po vyřízení žádosti vězně navštívit na patnáct
minut jedna osoba. Nejhůře však pykal P. Josef Miklík, člen a lektor teologického učiliště v Obořišti. Snažil se pomoci židovské rodině dobříšského lékaře
Richarda Frankla. Snahou pomoci Franklově rodině i po jejich převozu do
Terezína upozornil P. Miklík na ně i na sebe. Svou podporou se dopouštěl
v očích německých úředníků těžkého zločinu. Byl udán jakýmsi žákem, který
jej zahlédl, když vyplácel na poště balík do Terezína. V říjnu 1944 si gestapo
pozvalo P. Miklíka do Prahy k výslechu. Po druhém výslechu se ocitl na
Pankráci a brzy poté byl zařazen do terezínského transportu, což znamenalo
oddálení soudního procesu, který by pravděpodobně skončil rozsudkem smrti. Páter Miklík ve své knize Vzpomínky z Terezína uvádí odhad počtu kněží,
kteří prošli Terezínem, asi na sedmdesát. Kněží se v první řadě snažili zmírnit
utrpení vězňů. Na konci svých pamětí P. Miklík píše: „Vytrpěli jsme v Terezíně mnoho, a přece nelituji, že jsem tam byl. Vykonali jsme mnoho dobrého;
naši tajnou činnost posoudil jeden z vězňů slovy: ‚Rehabilitovali jste v očích
českého člověka katolickou církev!‘“ Páter Miklík byl 4. května 1945 z Terezína převezen do Prahy a do Obořiště se vrátil v noci 12. května.
Tragickou událostí byla postižena Varšavská provincie redemptoristů. Při
potlačení varšavského povstání dopadla pomsta i na tamní redemptoristický
klášter. 6. srpna 1944 v ranních hodinách němečtí vojáci obklíčili klášter
v ulici Karolkowa a všechny osoby, které se v něm nacházely, eskortovali
do „přechodného tábora“, kterým byl kostel sv. Vojtěcha v ulici Wolska. Zde
redemptoristy oddělili od ostatních. Němci je dále vedli k prostoru továrny
Kichmayera a Marczewskiego, kde byli všichni střelbou do hlavy popraveni.
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Zavražděno bylo patnáct kněží, devět bratří, pět kleriků a jeden novic.
Ale ani jiné redemptoristické domy nebyly ušetřeny německých zásahů. Do
pražské koleje vniklo gestapo poprvé v červenci r. 1939. V klášteře byla
následně umístněna lékařská poradna a kongregaci zůstala jen část horního
poschodí. Tehdejší kronikář P. Josef Hynek zaznamenal, že návštěvy gestapa
v klášteře se stávají již tak všední událostí, že se o nich mnohdy ani nedozví.
V roce 1942 musela plzeňská kolej uvolnit klášter německému Mädchenheimu. Obořišťské učiliště zabráno nebylo, ale i tam gestapo konalo své prohlídky. Kronika zaznamenává, že 19. července 1942 prohlíželo celý objekt,
neskrývá-li se tam někdo zapletený do atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Ve stejném roce byl studentát v Obořišti postižen nařízením
o pracovní povinnosti a bohoslovci museli k pracovnímu odvodu na Dobříš.
Jedna jejich skupina byla poslána do Lehnice, kde pracovali na místní pile.
Druhá část o počtu asi čtrnácti kleriků byla nasazena na práci v Říši a odjela
do Erfurtu. Jeden z nasazených, bratr Josef Doležal z Rosovic, měl možnost
navštívit Berlín, kde byl hostem v klášteře německých redemptoristů. Někteří
z totálně nasazených též navštívili Vídeň, kde je přijal Páter rektor Jan Ivanek, bývalý žák z Obořiště. Vídeňští redemptoristé v té době stále udržovali
české bohoslužby.
Dne 6. února 1941 německé úřady nařídily zastavit činnost frýdeckého exercičního domu. V roce 1942 byl zrušen libějovický juvenát a areál kláštera byl
zabrán protektorátními úřady pro německou mládež, tzv. Heimschule.
Tragické události druhé světové války byly obtížným obdobím, ale nikoli
dobou bez intenzivního apoštolátu lásky, který redemptoristi mnohdy s nasazením vlastního života vykonávali.
Po ukončení válečných konfliktů druhé světové války jako první nepříznivě
ovlivnil náboženský život německých a národnostně smíšených obcí odsun
Němců. Pochopitelně i Pražská provincie redemptoristů se musela vyrovnat
s odsunem německých páterů, kteří však většinou odcházeli z vlastního rozhodnutí, jelikož nechtěli ponechat válkou postižené německé katolíky bez
duchovní podpory. Solidárnost byla motivem k odchodu řady členů Karlovarské viceprovincie, přestože československé úřady proti nim neměly žádné
výhrady. Též koncem srpna 1945 opustili Československo němečtí páteři
z kláštera v Tasovicích, kam byli včas posláni čeští redemptoristé.
Dalším problémem bylo omezování katolického tisku, o kterém rozhodlo ministerstvo informací v listopadu 1945. Mohly vycházet jen předem schválené
časopisy a církev musela počítat s omezeným přídělem papíru.
Poválečná společnost byla naprosto nepřipravena přijmout sovětskou podobu komunistické diktatury, která byla nastolena po únoru 1948. Jedním
ze základních znaků komunistické ideologie byla vyhrocená nenávist vůči
církvi. V této oblasti byla hned po únorovém převratu uplatňována taktika
fanatického boje proti církvi a všemu, co bylo spjato s náboženským životem.
V roce 1949 byla komunisty zrušena řeckokatolická Michalovská viceprovincie redemptoristů a její domy (Michalovce, Stropkov a Sabinov) byly
začleněny do římskokatolické Bratislavské viceprovincie. Ve stejném roce
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byl zrušen juvenát v Libějovicích a redemptoristé museli vyklidit klášter i juvenát, aby tam následně byla umístěna škola SNB. V červenci 1949 byla do
teologického ústavu v Obořišti dosazena inspekční komise.
Cílem komunistického režimu bylo bezvýhradné podřízení katolické církve
a zlomení jejího trvajícího vlivu ve společnosti. Církevní zákony z října 1949
znamenaly víc než jen státní dozor nad církvemi, jelikož státní úřady převzaly
některé pravomoci církevních orgánů. Dalším cílem režimu byla izolace nejvyšších představitelů katolické církve a obsazení biskupských úřadů kněžími,
kteří by poslušně vykonávali pokyny státní moci. Izolace biskupů byla díky
různým formám perzekuce úspěšná, v roce 1954 mohli svůj úřad vykonávat
jen čtyři ze sedmnácti biskupů, a to ještě ve velice omezeném rozsahu.
Důležitým úkolem oficiální církevní politiky se stalo také trestní stíhání
a perzekuce nejen duchovních, ale i laiků. Od února 1948 do likvidace mužských klášterů v roce 1950 se uskutečnilo několik vyšetřování a soudních
procesů, pochopitelně i proti redemptoristům. 26. února 1950 Klement Gottwald označil likvidaci mužských řeholí jako hlavní prioritu a druhý den byl
schválen plán její realizace. Tento zásah proti mužským řeholím měl pracovní název akce „K“. Nejprve proběhl proces s představenými řádů, který měl
za účel kompromitovat řeholní instituty, aby bylo možné zahájit akci „K“.
V březnu 1950 zatkla státní bezpečnost
sedm společensky známých řeholníků. Výběr řeholníků vytvořil
předseda Státního úřadu
pro věci církevní (SÚC)
a ministr spravedlnosti
Alexej Čepička. Zatčen
byl provinciál jezuitů P. František Šilhan,
jezuité P. Adolf Kajpr,
P. František Mikulášek,
františkán P. Jan Evangelista Urban, dominikán P. Silvestr Bratio,
redemptoristé P. Ivan
Mastiliak a P. Jan BleŘeholníci na lavici obžalovaných sík. K plánovanému
procesu byli připojeni
také dříve zatčení premonstráti želivský opat P. Vít Tajovský, novoříšský
opat P. Augustin Machalka a novoříšský provizor P. Stanislav Barták. Vězněni byli v nelidských podmínkách, často v korekci, bez jídla. Absolvovali
mnohahodinové výslechy, často vestoje a se zavázanýma očima. Cílem bylo
zlomit řeholníky a donutit při soudním procesu přečíst předem připravené
lživé výpovědi.

Historicky první monstrproces proti členům katolické církve v Československu
začal v pátek dne 31. března 1950. Skupina deseti řeholníků byla uvedena do
soudní síně, mezi nimi byli rozestaveni členové StB, aby obžalované nenapadlo se mezi sebou radit. Každý z řeholníků měl na sobě řádový oděv, aby
bylo ještě více zjevné, že jde o proces proti duchovním. Ačkoli proces nesl
jméno novoříšského opata Augustina Machalky, nebyl to on, na koho se obrátila hlavní zloba prokurátorů a tisku. Tato nešťastná role připadla redemptoristovi Jánu Ivanu Mastiliakovi.
Soudní líčení s deseti řeholníky konané od 31. března do 5. dubna 1950
bylo veřejné a „zločiny“ byly kvalifikovány jako velezrada a vyzvědačství.
Redemptorista Ivan Mastiliak byl odsouzen na doživotí, Augustin Machalka
a František Šilhan na 25 let, Vít Tajovský na 20 let, Silvestr Braito na 15 let,
Jan Urban na 14 let, Adolf Kajpr na 12 let, redemptorista Jan Blesík na
10 let, František Mikulášek na 9 let a Stanislav Barták na 2 roky. Komunistická prokuratura přiřkla jednotlivým řeholním řádům rozvratnickou činnost:
řád redemptoristů měl připravovat povstání, kvůli tomu jeho příslušníci ve
svých klášterech hromadili zbraně, řád jezuitů se měl zabývat špionáží, řád
redemptoristů měl narušovat mravní výchovu mládeže, řád františkánů měl
mít na starosti ničení socialistické výstavby vesnice a řád dominikánů měl
dohlížet na plnění příkazů Vatikánu.
Politické procesy 50. let 20. století v Československu svým průběhem odpovídají spíše divadlům než soudním procesům. Historik Bohuslav Šnajder
k tomu uvádí: „Jestliže se všichni obžalovaní přiznali k činům, které nespáchali, bylo každé slovo (…) součástí předem připraveného divadla. Herci,
kteří zasedli na lavici obžalovaných, i jejich soudci, kteří nakonec vynesli
rozsudek, pouze odříkávali předepsaný text, prokurátor se rozhořčoval na
objednávku.“ Opat Vít Tajovský na státní prokurátory vzpomínal následovně: „Soudili nás celkem tři prokurátoři, kteří se střídali – Čížek, Urválek
a ještě jedna ženská. Všichni to byli zlí lidé. Urválek byl později znám díky
procesu se Slánským, ale vůbec nejhorší z nich byl hlavní prokurátor Čížek.
Byla to vyhlášená osoba a říkalo se o něm, že je to hotový ďábel. Trochu tak
i vypadal, když roztáhl ruce a za ním se rozprostřel černý talár. Řval takovým
způsobem, že ho někdy okřikl i sám soudce. Čížek nás naprosto nenáviděl.“
Součástí monstrprocesu byla také mohutná mediální kampaň, která měla
vzbudit patřičný hněv pracujícího lidu. Součástí této kampaně byla i rozsáhlá podpisová akce, která měla stvrdit správnost rozsudku nad jednotlivými
řeholníky. Valná většina dopisů, které byly poslány, mají tendenci souhlasit
s rozsudky, případně dokonce navrhují, aby byl konečný trest zvýšen. Existovalo však i několik dopisů, jejichž pisatelé se snažili řeholníky obhajovat
a poukazovat na různé nesrovnalosti v průběhu konání přelíčení, ale těm se
nedostalo publicity. Nelze však popřít, že tento proces upoutal pozornost veřejnosti na dostatečně dlouhou dobu, během níž StB provedla tzv. akci „K“.
I proto se nesetkala téměř s žádným odporem ze strany obyvatelstva.
Jak probíhala akce „K“, akce „REDE“ a o vzniku nové provincie Bratislava –
Praha se dočtete v příštím pokračování.
Vybral a sestavil br. Pavel Hudousek, CSsR
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Opravy na Svaté Hoře
Co se právě děje
 V únoru letošního roku jsme zahájili třetí etapu čištění
a restaurování stropu a stěn baziliky, a to přímo v hlavní
lodi nad lavicemi. První dvě etapy, konkrétně čištění
stropu a stěn u stříbrného oltáře a v presbytáři, proběhly
v loňském roce. Letošní práce restaurátorů potrvají
do konce března. Dle nabídky zhotovitele bude celá
investice (celkem šest etap) stát necelých 4,5 mil. Kč.
První tři etapy jsou již díky štědrému sponzorovi Matice
Svatohorské zaplaceny.
Co připravujeme
 Protože v posledních dvou letech nedošlo k vypsání
dotací, o něž bychom rádi žádali kvůli další etapě
oprav a restaurování soch na balustrádě okolo baziliky,
rozhodli jsme se postupně restaurovat jednotlivé sochy.
Letos bychom rádi dali zrestaurovat aslepoň dvě z nich.
 V letošním roce chceme pokračovat ve vymazávání spár
na schodištích k bazilice. Již vloni jsme svépomocně
opravili západní a severní schodiště a tentokrát nás čeká
východní a jižní strana.
Co nám leží na srdci
 Již potřetí jsme v září loňského roku žádali na Středočeském kraji o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví kvůli obnově Svatohorské studánky.
Projektová dokumentace je připravena a bylo vydáno závazné stanovisko památkového úřadu. Pokud uspějeme

se zařazením do programu, budeme mít možnost získat
dotace, abychom byli schopni zrekonstruovat historicky
významný objekt, který řadu let zeje prázdnotou. Podle
propočtu projektanta bude obnova stát necelé 3 mil. Kč.
 Další plán, kterého se nevzdáváme, se týká cesty podél
krámků k bezbariérovému parkovišti u Březnické brány
a dále směrem od Březnické brány za roh Březnické kaple, kde se svažuje ke krápníkové kapli Máří Magdalény
a Svatohorským schodům. Stav cesty i parkoviště je
katastrofální. Rozmýšlíme o vydláždění celé cesty s bezbariérovým parkovištěm. K tomu ovšem bude potřebné
získat finanční prostředky z případných dotací a v první
řadě svolení patřičných úřadů. Nyní hledáme projektanta, který by návrh cesty s parkovištěm vypracoval
sponzorsky nebo za přátelskou cenu.
 Rádi bychom provedli potřebné natření šindelových
střech ambitů a baziliky.
Plánů je stále mnoho. Prosím Vás o pomoc
našemu společnému vzácnému poutnímu místu. Konto na opravy je 35-520395309/0800,
konto na běžné potřeby a provoz Svaté Hory je
520395309/0800 u České spořitelny Příbram.
Kontakt pro sponzory je basilica@svata‑hora.cz.
Za dobrodince se denně modlíme a v pátek
v 7.00 hodin je za ně sloužena mše svatá.
P. David Horáček, CSsR









Ze svatocecilského setkání
 V úterý 23. listopadu se v 15.00 v bazilice konala
děkovná mše svatá při příležitosti 30. výročí založení
Charity v Příbrami. Mši svatou celebroval pražský



arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Po mši svaté byl
připraven na proboštství raut a setkání zaměstnanců
i přátel Charity v Příbrami.
V sobotu 27. listopadu se ve svatohorském sklepení
konala již tradiční událost s názvem „Vyrobte si
vlastnoručně adventní věnec“. Pod vedením floristky Štěpánky Sobotkové si svůj věnec, často i poprvé
v životě, vyrobilo a ozdobilo devět přihlášených
zájemců. Věnce poté požehnal P. Jan Kuník, CSsR.
V pátek 3. prosince předal P. David Horáček, CSsR,
ocenění za vítězství ve výtvarné soutěži pro děti
Veronice Kaškové z Příbrami (foto na další straně).
Letošní první roráty jsme slavili v sobotu 4. prosince.
Další se konaly 11., 18. a 24. prosince vždy v 6.00.
Roráty se těší velké návštěvnosti věřících a jsou doprovázeny hrou Svatohorských literátů.
V tentýž den, 4. prosince, jsme v bazilice prožili
Adventní duchovní obnovu s Mons. Josefem Žákem.
Přes internet bylo zaznamenáno na tři tisíce připojení.
V úterý 7. prosince jsme na Svaté Hoře hostili
vikariátní konferenci příbramského vikariátu. Hostem a hlavním celebrantem při mši sv. v 9.00 byl
pomocný pražský biskup Mons. Zdenek Wasserbauer.
Večer v úterý 7. prosince byla kostelnice a předsedkyně Matice Svatohorské Věra Langová hostem
jubilejního pořadu Z profilu v GymTV, školní televizi
gymnázia v Příbrami.

Zprávy
ze Svaté Hory

 V neděli 14. listopadu se vydala nová kopie Panny
Marie Svatohorské, požehnaná 11. září u Korunovačního oltáře, na první pouť. Ráno po osmé hodině
poskytl Českému rozhlasu informace o jejím putování
P. David Horáček, CSsR. V té době již Matička mířila
spolu s redemptoristou P. Janem Kuníkem do farností
Mladá Vožice a Smilovy Hory, odkud každoročně putují pěší poutníci na Svatou Horu. Věřícími byla soška
Panny Marie Svatohorské velmi vřele přijata. Odpoledne v ten samý den pak doputovala s P. Kuníkem na
paliativní oddělení Oblastní nemocnice Příbram, kde
se konala krátká pobožnost.
 Ve středu 17. listopadu jsme přivítali poutníky Dýšiny
s jejich duchovním správcem P. Liborem Bučkem.
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 Sobota 20. listopadu patřila na Svaté Hoře připomínce a oslavě 100 let od vzniku Matice Svatohorské.
V 17.00 jsme v bazilice slavili děkovnou mši svatou,
které předsedal protektor Matice P. David Horáček,
CSsR. Poté následoval varhanní koncert regenschoriho Pavla Šmolíka. Po skončení programu v bazilice
bylo pro členy Matice připraveno pohoštění formou
rautu na proboštství. K 100. výročí vzniku Matice
Svatohorské byly vydány stříbrné a měděné pamětní
medaile.
 Svatocecilské nešpory a následné setkání hudebníků a zpěváků na Svaté Hoře proběhlo v pondělí
22. listopadu po večerní mši svaté. Hostem setkání
byl řezbář p. Jan Bondra z Třebska.

Výroba věnců
SVATÁ HORA
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Vítězka výtvarné soutěže pro děti
 V pátek 10. prosince se ve Svatohorském sklepení
konal Adventní jarmark. V rámci odpoledního programu si mohli návštěvníci vyzkoušet např. zdobení
perníčků nebo výrobu mýdel.
 Sobotní roráty 11. prosince v 6.00 sloužil P. Stanislav Přibyl, CSsR.
 V sobotu 11. prosince se v 15.00 poprvé ve svatohorském sklepení konaly Malé filmové exercicie pod
vedením jáhna Pavla Švarce. K promítání filmu Každý
milion dobrý patřilo pohoštění. Po filmu následovala
společná úvaha a diskuse.
 O třetí adventní neděli 12. prosince se na Svaté
Hoře konala událost zapálení adventní svíce, organizovaná městem Příbram. Třetí svíčka na adventním
věnci byla zástupci města symbolicky zapálena na
Svatohorském náměstí. Návštěvníky pak potěšilo vystoupení Příbramské filharmonie u Korunovačního
oltáře, a to ve třech blocích od 14.00 do 15.30.
 Ve čtvrtek 16. prosince k večeru byla v Mníšecké
kapli zahájena tradiční výstava betlémů pořádaná
Spolkem příbramských betlémářů. Letos se konal
29. ročník. Výstava byla otevřena do 2. ledna.
 Ve svatohorském sklepení se v sobotu 18. prosince
od 18.00 konalo předvánoční zpívání se skupinou
Náhodná sešlost.
 Od úterý 21. prosince byla v bazilice k vidění výstava
výtvarných prací dětí. Práce byly přihlášeny do soutěže v kreslení. Tématem výtvarné soutěže s názvem
Vánoce v Čechách a Ledru bylo znázornění Vánoc
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a narození Ježíška v Betlémě. Zapojily se děti z Čech
i ze zahraničí. Obrázky byly vystaveny do Hromnic.
V úterý 21. prosince byl P. David Horáček, CSsR,
hostem pořadu K věci v živém vysílání Českého
rozhlasu Region v pražském Karlíně.
Ve středu 22. prosince se Gymnázium pod Svatou
Horou sešlo k předvánočnímu zpívání u Korunovačního oltáře.
Ve stejný den večer po mši svaté přinesli příbramští
skauti Betlémské světlo. To přivítal a požehnal P. Jan
Kuník, CSsR. Betlémské světlo bylo na Svaté Hoře
k dispozici až do Nového roku.
Během Slavnosti Narození Páně 25. prosince a Svátku Svaté rodiny 26. prosince se odpoledne ve 14.00
konalo Zpívání u jesliček. Další hodinové zpívání se
odehrálo na Nový rok spolu s panem nunciem Mons.
Charlesem D. Balvo, který na závěr všem přítomným
požehnal.
27. prosince v odpoledních hodinách se na Svaté
Hoře konalo setkání Odboru přátel Slavie Praha,
jehož členem je svatohorský redemptorista P. Jan
Kuník, CSsR.
Malé filmové exercicie se konaly také 28. prosince
od 16.00, kdy jsme ve sklepení Svaté Hory zhlédli
film Paddington 2. Účastnilo se 15 osob.
Na Silvestra v odpoledních hodinách donesl P. David
Horáček, CSsR, putovní sošku Panny Marie Svatohorské do kostela u sv. Jakuba v Příbrami. Zde byla
až do 16. ledna umístěna na bočním oltáři a konaly
se u ní pobožnosti.
Mši svatou na závěr občanského roku celebroval
31. prosince ve 22.30 P. David Horáček, CSsR. Po
mši svaté nedošlo k promítání prezentace dění na
Svaté Hoře v roce 2021, protože selhala technika,
a tak jsme až do půlnoci zpívali koledy. Následoval
přípitek a ohňostroj na Svatohorském náměstí.
Ohňostroj, tak jako každý rok, obstarala rodina Langových.
Na Nový rok přijal naše pozvání apoštolský nuncius
v ČR Mons. Charles Daniel Balvo. Předsedal mši
svaté v 11.00, prohlédl si výstavu betlémů a zůstal
na oběd. Po obědě s námi pan nuncius absolvoval
Zpívání u jesliček a před odpolední mší svatou odcestoval do Prahy.
Ve středu 5. ledna se v barokním refektáři uskutečnila přednáška ředitelky Státního okresního archivu
v Příbrami PhDr. Věry Smolové „Arnošt z Pardubic
a svatohorská soška Panny Marie“. V rámci letošního
cyklu Cest do minulosti Svaté Hory to byla první přednáška na téma Lidé ze svatohorských vín spojená
s ochutnávkou vína.

Přednáška v refektáři kláštera
 Tradiční Tříkrálový koncert Vepřekova smíšeného
sboru se 6. ledna v 18.00 uskutečnil ve spolupráci
s Charitou Příbram. Tentýž večer se v klášteře redemptoristů konalo posvěcení domu.
 V neděli 9. ledna jsme po odpolední mši svaté
odstranili z baziliky vánoční jedli, která zde byla od
večera 23. prosince a tentokrát dosahovala skutečně
ke stropu. Zároveň jsme přesunuli vše potřebné pro
bohoslužby do klášterní kaple v rezidenci. V pondělí
10. ledna po mši svaté v 7.00 měla nastat stavba lešení k další etapě čištění stropu a stěn baziliky. Lešení nakonec firma Jamivor stavěla od úterý 11. ledna.
 Od pondělí 10. ledna do pátku 14. ledna byly bohoslužby přesunuty z baziliky do klášterní kaple.
V bazilice bylo mezitím postaveno lešení a od pondělí
17. ledna začaly restaurátorské práce, které vykonává firma Terrigena.
 V sobotu 15. ledna pokračovaly Malé filmové exercicie ve sklepení Svaté Hory filmem Farářův konec.
Poté se rozvinula více jak hodinová diskuse zúčastněných.
 V pondělí 17. ledna poskytl P. David Horáček, CSsR,
rozhovor redaktorce publicistiky Českého rozhlasu
Region.
 V pátek 21. ledna zasedal od 18.00 ve farním sále
výbor Matice Svatohorské.

 Ve čtvrtek 27. ledna se v barokním refektáři konalo
soirée k letošnímu ročníku Hudebního festivalu
Antonína Dvořáka.
 Ve středu 2. února se v barokním refektáři konala
druhá přednáška z cyklu Lidé ze svatohorských vín
spojená s ochutnávkou. Tentokrát PhDr. Věra Smolová hovořila na téma „Přibík Jeníšek z Újezda a Carlo
Lurago“.
 V sobotu 5. února jsme při Malých filmových exerciciích ve sklepení zhlédli film Hastrman.
 Od druhého únorového týdne k nám do Svatohorského muzea začali docházet na individuální praxi
studenti oboru Cestovní ruch z Integrované střední
školy v Příbrami.
 Ve čtvrtek 10. února byl v rámci světového dne nemocných hostem v nemocnici v Příbrami P. Stanislav
Přibyl, CSsR. Spolu s nemocničním kaplanem P. Janem Kuníkem, CSsR, požehnal v areálu Zdaboř novou
Místnost ticha, která bude mimo jiné využívána
k sloužení mší svatých. Spolu s vedením nemocnice
pak přijeli na oběd na Svatou Horu a poté pokračovali v programu v nemocnici.
 V pátek 11. února jsme při všech mších svatých udělovali svátost pomazání nemocných. Tuto svátost
v ten den přijalo 18 věřících.
 V sobotu 26. února jsme se při Malých filmových
exerciciích sešli u filmu Až přijde kocour.
 Mše svatá v neděli 27. února v 9.00 byla přenášena
Českým rozhlasem, stanicí Vltava. Celebroval P. David Horáček, CSsR.

Z oslav 30. výročí založení Charity
SVATÁ HORA

1/2022

25

INFORMACE

INFORMACE

Panna Maria Svatohorská v USA
Po několikaměsíčním dopisování s USA jsme dostali zprávu,
že u nás objednané šatičky pro americkou kopii milostné sochy
Panny Marie Svatohorské k nim dorazily. Od americké strany
jsme obdrželi fotografii a také několik vět o kontextu cesty
kopie sochy Panny Marie a šatů právě do původně převážně
Čechy obývaného města Cicero, součásti metropolitní aglomerace souměstí Chicaga ve státě Illinois. Připojujeme český
překlad.
Pokud je mi známo, naše farnost vznikla v roce 1919 a byla
založena komunitou přistěhovalců z Československa, mezi
nimiž byli většinou Češi. Po mnoho let kostel sloužil jako
národnostní farnost pro Čechoslováky, mše tu byly slouženy
pouze v češtině, kněžími z Československa. Proto také tento
kostel zasvětili jejich patronce Panně Marii Svatohorské a přivezli sebou i kopii sošky, kterou uctívali ve své domovině.
Soška, kterou zde máme, je vyrobena ze dřeva a je replikou té,
kterou uctíváte na Svaté Hoře. Nedávno byla zrestaurována,
takže ji můžeme opět ukazovat našim
věřícím, i když komunita věřících se
značně proměnila spíše na hispánskou.
Je světlejší než ta původní, proto vám
může připadat, že je z porcelánu.
Máme zde i větší sošku, která původně
stála na oltáři v kostele. Jak jsem se
dozvěděl, menší soška se používala při
velkých procesích u příležitosti svátku
Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna.
I když všichni sdílíme lásku k Panně
Marii, matce Ježíše Krista, chceme uctít
památku těch, kteří postavili tento kostel - původní československou komunitu - tím, že umístíme sošku v kostele na
místo, které si zasluhuje, a zároveň zrestaurujeme kostel do původní podoby.
Proto jsem se s vámi spojil, abychom
získali předmět související s chrámem
na Svaté Hoře (v tomto případě šatičky na Pannu Marii), a zdůraznili tak
spojení české komunity naší farnosti se
Svatou Horou, které stále trvá.
Doufám, že zůstaneme v kontaktu.
Rev. Juan Luis Andrade Pbro., pastor
Our Lady of the Mount Parish
2400 S. 61st Ave., Cicero IL. 60804
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Zajímavá kniha

pro vás vybrala Marie Lachmanová

Knižní novinky
Salve 4/21, číst Písmo
Toto číslo se zabývá výkladem biblického textu jakožto důležité součásti duchovního života věřících. Chce připomenout,
jakou roli hraje v křesťanském životě naslouchání Božímu
slovu, čtení Písma a ochota zaslechnout v něm Boží hlas.
Jak dnes číst Písmo, aby právě ke mně tady a teď skutečně
promlouvalo? Jak mu porozumět a číst ho ve světle víry, jak
čerpat z pokladu bohaté exegetické tradice církve a ze zkušeností mnoha dalších čtenářů a autorů, ať už jde o církevní
otce, biblisty nebo autory moderní literatury? V čísle jsou
představeny různé druhy čtení posvátného textu, hlavní rysy
patristické exegeze a alegorického přístupu k Bibli či vztah
Písma a krásné literatury. Jeho součástí je i ukázka moderního duchovního čtení, text o fenomenologické interpretaci
krásné literatury a anketa, v níž různé osobnosti popisují
svoje zkušenosti s Božím slovem.
Nakladatelství KRYSTAL OP, s. r. o., 2022

Odpoledne křesťanství
Tomáš Halík
Osobní prožitek z knihy, kterou zde představujeme, je hluboký
a intenzivní.
Kniha Odpoledne křesťanství pojednává o proměnách víry
v lidských životech i v dějinách. Současnou krizi církve představuje autor jako přechod do nové etapy dějin křesťanství.
Církev a její víra je křesťanská, nakolik je velikonoční: umírá
a vstává z mrtvých. Jsou mnohé podoby víry na osobní rovině i na cestě církve dějinami, které jednou musí odumřít.
Někdy věřící při odumírání navyklé podoby víry procházejí
velkopáteční temnotou, pocitem, že je Bůh opustil. Ale kdo
v těchto temných nocích vytrvá, dřív nebo později může zakusit světlo velikonočního rána, proměnu své víry.
Nakladatelství NLN, s. r. o., 2021

Radost, to je kumšt
Chiara Amirante
Kdo už pro sebe objevil knihu Boží průlom v římském podsvětí, tomu je jasné, že od Chiary Amirante nelze čekat sladkobolné zbožné řeči, a to ani na téma křesťanské radosti. Její
návod, jak žít radost, která je darem Vzkříšeného, už prošel
nejednou zatěžkávací zkouškou. Je zároveň prostý i velmi náročný: Vzít evangelium vážně, začít žít doopravdy jako Kristův
učedník. „Před více než dvaceti lety jsem začala v noci chodit
SVATÁ HORA
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do ulic. Vedla mě k tomu prostá touha – podělit se s těmi
zoufalými mladými lidmi o to, co změnilo můj život. Chtěla jsem sdílet svůj objev s těmi, kdo hledají laciné štěstí
v umělých rájích tohoto světa, až se propadají do spárů
pekla, které jim drásá duši. Toužila jsem jim sdělit, že je
možné žít v trvalé radosti a že plná radost, již dává Kristus,
obstojí i v těch nejhorších životních zkouškách.“ (z úvodu
autorky)
Nakladatelství Paulínky, 2021

Skandál v Jeruzalémě
Modrý králík zavede čtenáře do Jeruzaléma v době Velikonoc. Vtipnou komiksovou formou jsou v knize převyprávěny klíčové okamžiky smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Ten je
zde také jedinou lidskou postavou, ostatní postavy známého příběhu znázorňují alegoricky zvířátka. Otevřete knihu,
jejíž první scenérie postav a jejich vtipných až břitkých
dialogů Vás vtáhnou do děje. Téma velikonočních událostí
znají věřící téměř zpaměti, přesto netradiční ztvárnění
v tomto komiksu obohatí každého, kdo přijme pozvání
a otevře se textu. Kniha získala v roce 2019 ocenění na
mezinárodním komiksovém festivalu ve francouzském
Angoulême. Vhodné pro čtenáře od 7 do 77 let.
Nakladatelství Doron, 2020

Via crucis, setkání s Ježíšem
na křížové cestě našich životů a našich dějin
Tomáš Halík
Via crucis, křížová cesta, od Tomáše Halíka je víc než jen
další inspirací v záplavě publikací o křížové cestě. „V našich životech stále znovu potkáváme Krista nesoucího
kříž. Často se s ním míjíme, mnohdy ho nepoznáváme.
Přichází tak, jako přicházel ke svým učedníkům po svém
vzkříšení, legitimuje se však svými ranami. Potkáváme ho
i v těch, kteří nesou těžké kříže pronásledování a chudoby
všeho druhu. Potkáváme ho také v ranách lidí, které jsme
sami zranili. A potkáváme ho i ve svých vlastních ranách.“
(z úvodu knihy)
Nakladatelství Paulínky, 2022

Exercicie na Svaté Hoře v roce 2022
Termín
21. 4.–24. 4.
12. 5.–15. 5.
16. 5.–20. 5.
23. 5.–27. 5.
30. 5.–3. 6.
22. 6.–26. 6.
7. 7.–10. 7.
11. 7.–15. 7.
18. 7.–22. 7.
1. 8.–5. 8.
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Název kurzu
Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané
Exercicie
Exercicie pro všechny
Exercicie „Skrze modlitbu prohlubovat lásku k Bohu a k člověku“
Exercicie „Malověrný: Proč jsi pochyboval?“
Ikonopisecký kurz, info: DamianM@seznam.cz
Exercicie „Matouš I.“
Exercicie v mlčení „Jak prohloubit lásku ke Kristu“
Exercicie „Boží slovo jako základ našich plánů a životních rozhodnutí“
Exercicie „Píseň písní - Boží blízkost“
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Exercitátor / vede
Mons. Aleš Opatrný
P. Karel Satoria
Mons. Josef Žák
P. Josef Michalčík, CSsR
P. Jan Kuník, CSsR
p. Martin Damian
P. David Vopřada
P. Angelo Scarano
P. Josef Michalčík, CSsR
Václav Čáp

Cena
3 050 Kč
3 050 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
6 900 Kč
3 050 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč
3 700 Kč

19. 9.–23. 9.
26. 9.–30. 9.
6. 10.–9. 10.
10. 10.–15. 10.
16. 10.–22. 10.
13. 11.–19. 11.
1. 12.–4. 12.
8. 12.–11. 12.

Exercicie „Kázání na hoře“
Exercicie „Kráčet životem s Marií“
Exercicie pro seniory
Exercicie „Vybraná témata z dějin spásy v duch. životě křesťana“
Exercicie pro kněze
Exercicie pro kněze
Ikonopisecký kurz, info: DamianM@seznam.cz
Exercicie „Síla naslouchání (Duchu svatému)“

P. Petr Beneš, CSsR
P. Josef Michalčík, CSsR
Mons. Aleš Opatrný
P. Vít Uher
Mons. Aleš Opatrný
P. Jan Szkandera
p. Martin Damian
Václav Čáp

3 700 Kč
3 700 Kč
3 050 Kč
4 550 Kč
5 400 Kč
5 400 Kč
6 050 Kč
3 050 Kč

Začátek exercicií je první uvedený den v 17.30 hodin večeří v refektáři kláštera. Datum i čas konce exercicií je uveden u konkrétních kurzů.
Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie Příbram – Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II/591
nebo e‑mailem na adrese ex.dum@svata‑hora.cz, případně vyplněním formuláře na http://www.svata‑hora.cz. Informace: +420 731 619 800.

Významné akce a poutě, hudba při bohoslužbách, koncerty a kulturní pořady

2. 3. Popeleční středa. Den přísného postu. Udělování popelce při všech mších. Hudba při mši v 17.00: P. J. Olejník - mešní proprium, ordinárium.
4. 3. 3. přednáška cyklu Lidé ze svatohorských vín „Leopold I. a Matouš Ferdinand Sobek“ spojená s ochutnávkou vín. Přednáší PhDr. V. Smolová.
19. 3. Slavnost Sv. Josefa. Doporučený svátek.
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně. Doporučený svátek.
Postní duchovní obnova. Vede P. Ivan Kudláček, farář v Mnichovicích. 9.00 kající pobožnost s duch. slovem, poté adorace, možnost sv. smíření.
26. 3.
Mše sv. v 11.00. Zakončení ve 12.00 varhanním koncertem. Tento den jsou mše sv. pouze v 7.00, 11.00 a 17.00. Mše sv. v 9.00 se nekoná.
3. 4. Postní koláč – dobročinná akce od 8.00 do 13.00 v ambitu.
6. 4. 4. přednáška cyklu Lidé ze svatohorských vín „Johann Rudolf Sporck“ spojená s ochutnávkou vín. Přednáší PhDr. Věra Smolová.
10. 4. Květná neděle. Mše sv. v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s ratolestmi z náměstí, zazní při nich – Nové Lukášovy pašije P. Šmolíka ad.
Zelený čtvrtek. Mše sv. jen v 17.00 na památku poslední večeře. Hudba: P. Šmolík - proprium Zeleného čtvrtku ad.
14. 4.
Po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti v Getsemanské zahradě. Možnost získat plnomocné odpustky.
Velký pátek. Den přísného postu. V 15.00 křížová cesta v parku. V 17.00 Velkopáteční obřady.
15. 4.
Hudba: J. Hanuš: Pašije podle Jana (Svatohorský chrám. sbor). Možnost získat plnomocné odpustky.
16. 4. Bílá sobota. Boží hrob otevřen od 6.30. Obřady velikonoční vigilie ve 20.00. Možnost získat plnomocné odpustky.
17. 4. Boží Hod velikonoční. Žehnání pokrmů při každé mši sv. Hudba při mši v 9.00: F. X. Brixi - Missa brevis in D, J. J. Fux: Victimae paschali.
18. 4. Pondělí velikonoční. Mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Velikonoční koncert Matice Svatohorské v 17.00.
24. 4. 2. neděle velikonoční (Neděle Božího Milosrdenství). Hudba při mši v 9.00: J. Langlais - Missa in simplicictate
1. 5. Zahajovací koncert cyklu Nedělních varhanních půlhodinek ve 14.00. Další koncerty každou neděli ve 14.00 do 2. 10. 2022 včetně.
4. 5. 5. přednáška cyklu Lidé ze svatohorských vín „Jáchym Čejka z Olbramovic“ spojená s ochutnávkou vín. Přednáší PhDr. Věra Smolová.
7. 5. 21. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Hlavní mše sv. v 11.30. Ostatní mše sv. v 7.00, 9.00 a 17.00.
14. 5. Pouť bývalých příslušníků PTP v 10.30.
20. 5. Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, CSsR. Rozšířil Kongregaci za Alpy do Evropy, misionář, patron Varšavy a Vídně, kde je pochován.
22. 5. 6. neděle velikonoční. Mše sv. v 9.00 a 11.00 s gregoriánským chorálem (Schola Cantorum Pilsensis).
24. 5. Koncert amerického pěveckého sboru Morningside Choir v rámci Hudebního festivalu A. Dvořáka v bazilice v 19.00.
26. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně. Doporučený svátek. Hudba při mši sv. v 17.00: P. Eben - Mešní proprium, ordinarium.
28. 5. Pouť Matice Svatohorské - mše sv. v 10.00. Současně Orelská pouť - mše sv. v 11.30 u Kor. oltáře. Křížová cesta v 15.00, poté požehnání v bazilice.
29. 5. Závěr pěší pouti vikariátu Mladá Vožice v 9.00 s následným doprovodným programem.
4. 6. Řeckokatolická pouť. Zpovídání od 9.00, modlitba posv. růžence v 9.30, Sv. liturgie v 10.30 u Korunovačního oltáře, ve 14.00 mariánský akathist.
Slavnost Seslání Ducha Svatého. Zasvěcený svátek. Možnost získat plnomocné odpustky.
5. 6.
Open air koncert „Od klasiky po ragtime“ z děl amerických skladatelů ovlivněných A. Dvořákem na svatohorském náměstí v 19.00.
10. 6. Noc kostelů. Tradiční „večer otevřených chrámů“. Prohlídky, koncerty, výstavy.
16. 6. Slavnost Těla a Krve Páně. Doporučený svátek. Možnost získat plnomocné odpustky.
19. 6. Oslava Božího Těla. Po mši sv. v 9.00 následuje eucharistický průvod. Ostatní mše sv. z 12. neděle v mezidobí v 7.30, 11.00 a 15.30.
24. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Možnost získat plnomocné odpustky.
Korunovace – vigilie. Mše sv. v 19.30. Hudba: J. Syrůček: Missa coronata. Následuje světelný průvod. Ostatní mše sv. v 7.00, 9.00 a 17.00. Možnost
25. 6.
získání plnomocných odpustků.
290. výročí Korunovace (1732). Hlavní mše sv. v 9.00. Hudba: Ch. Gounod – Messe solenelle (Příbram. filharmonie, spojené pěv. sbory). Následuje
26. 6.
průvod s mil. soškou. Ostatní mše sv. jako v neděli (v 11.00 tichá). Po odpolední mši sv. zpívané nešpory. Možnost získání plnomocných odpustků.
27. 6. Památka P. Marie, Matky ustavičné pomoci. Její úctu šíří redemptoristé po celém světě. Současně Památka bl. ukrajinských mučedníků, redemptoristů.
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Otevírací doba a pořad bohoslužeb na Svaté Hoře

Neděle
Areál otevřen 6.30–17.00
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30. Po každé mši svaté je požehnání milostnou soškou a její uctívání
Růženec v 15.00 (v postní době Křížová cesta od 14.45)
Před mší svatou v 7.30 Anděl Páně a vystavení milostné sošky. Po odpolední mši svaté jsou zpívané nešpory
Pondělí–sobota Areál otevřen 6.30–18.00
Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00 (v sobotu s nedělní platností)
Před mší svatou v 7.00 Anděl Páně a vystavení milostné sošky
Růženec v 16.30 (v pátek v postní době Křížová cesta od 16.15)
Požehnání milostnou soškou a uctívání po mši svaté v 7.00, 9.00 a 17.00
Ve čtvrtek
V pátek
V sobotu
V květnu

Po odpolední mši svaté půlhodinová adorace
Mše svatá v 7.00 obětována za dobrodince Svaté Hory a živé i zemřelé členy Matice Svatohorské
Po mši svaté v 9.00 mariánská pobožnost s přednesením proseb. Můžete je zasílat poštou,
e‑mailem prosba@svata‑hora.cz, formulářem na www.svata‑hora.cz, nebo je předat osobně v sakristii
Denně kromě čtvrtku a neděle po odpolední mši svaté májová pobožnost s katechezí

Svátost smíření	Příležitost ke zpovědi je půl hodiny přede mší svatou, na požádání kdykoli
Schody
Svatohorské schody otevřeny 8.00–17.00 (v zimě jen do 15.30)

Úřední hodiny farního úřadu

Pondělí & čtvrtek: 10.00–11.30; 13.30–16.00
V případě nutnosti je možné se nepřetržitě obracet na duchovní správu na tel: 731 619 668

Svatohorské poutní muzeum, průvodcovská služba a prodejna

Odpovědná osoba Martina Jechortová
Kontakt	+420 731 619 800, +420 318 429 943,
e‑mail: prohlidka@svata‑hora.cz, e-shop: svata-hora.cz/internetovy-obchod.
Otevírací doba neděle celoročně 9.00–17.00 • pondělí–sobota: I.–V. & IX.–XII: 9.00–16.00 • V.–VIII.: 9.00–17.00
Prohlídka areálu	s výkladem včetně návštěvy běžně nepřístupných prostor je možná V.–IX. denně v otevíracích hodinách
prodejny, jindy jen po předchozí domluvě. Začátek poslední prohlídky hodinu před zavírací dobou.
Prohlídku větších skupin, zejména cizojazyčnou, je vhodné v dostatečném předstihu objednat písemně
nebo e‑mailem.
Prohlídky v zimním období je třeba předem domluvit, min. počet osob je 5. Jako alternativu pro jednotlivce
nabízíme v tomto období prohlídku se zapůjčeným textem. Informace v prodejně v ambitu.
Prohlídka areálu s koncertem
Po předchozí domluvě pro skupiny s min. 10 účastníky je možná prohlídka s průvodcem,
po které následuje půlhodinový koncert na nové velké varhany v bazilice.
Prohlídka nové expozice muzea
Každý den v otevírací době prodejny.
Prohlídka nově zrekonstruovaných sklepních prostor a zvonice
Prohlídky jsou možné ve vybraných termínech/po domluvě.
Svatá Hora Vydává a rozšiřuje Matice Svatohorská, o. s., Svatá Hora 591, 261 01 Příbram II, tel: 604 594 925,
e‑mail: casopis@svata‑hora.cz, internet: http://www.svata‑hora.cz, PDA: http://www.svata‑hora.cz/pda.
Od roku 2017 vychází 4x do roka. Registrační číslo MK ČR E 11719. Cena časopisu – dobrovolný dar
(náklady na 1 výtisk činí 15 Kč + poštovné). Řídí redakční rada.
Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Prima, spol. s r. o.
Bankovní spojení Česká spořitelna, a. s, č. ú. 523967309/0800. Zájemci o pravidelné odebírání, pište na adresu redakce.
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Stropní freska
v refektáři kláštera

ZE SVATÉ HORY

Svatohorská zima na starých skleněných negativech
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