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Letní nálada
Při pohledu na mapu Evropy se mi jeví naše republi-
ka celkem maličká. Také jí autem projedete za necelý 
den. A přece na tak relativně malém kousku země 
jsou proměny přírody někdy až zarážející.

Času od času jezdím o víkendech do Králík na Horu 
Matky Boží, mariánské poutní místo ve východních 
Čechách. Po cestě z Příbrami přes Prahu, Hradec 
Králové až na Šumpersko, mě často v atmosféře šu-
mění kol, bzučení motoru, pachu dotankované nafty 
a barvité míhající se přírody, spontánně pronikají 
zvláštní pocity. Rozkvetlá Příbram, odkvetlá Praha 
a probouzející se příroda na Králicku – jakoby mi 
připomínala zpřeházené období lidského života.

Rozkvetlé Příbramsko chce navodit dojem plnosti 
rozvoje života a jisté bezstarostnosti, radosti, že při-
chází léto a také jistou předchuť dovolené. Odkvetlá, 
snad až přebujelá Praha uprostřed prvních letních 
veder, přímo po dovolené volá. A když vystoupím 
z automobilového skleníku na Hoře Matky Boží, jako 
by mi příroda říkala: „Podívej, zatím máš dost času. 
Než přijde léto, poválí se po kopcích ještě hodně mlh 
a často se budeš schovávat v klášteře před sprškami 
deště.“

To jsou pocity v průběhu jednoho dne.

Naše nitro nám také den co den zjevuje „pocity 
duše“, zvláště ty nejhlubší, které mají svou atmosfé-
ru. Pokud jsme jen trochu vnímaví, můžeme zachytit 
pulz života, atmosféru Boží lásky, která každého 
z nás volá k vnitřnímu růstu. 

Někdy také můžeme zaznamenat neuspořádanost na-
šeho nitra. Když se zadíváme pravdě do očí, překvapí 
nás, že něco, co už mělo kvést, je ještě zahaleno do 
mlhavé ospalosti. Jiná zákoutí našeho bytí volají po 
rozkvětu a jiná jsou připravena přinést úrodu.

Takovou dovolenou, kdy si uvědomíme Boží pří-
tomnost a Boží řád věcí, jsou duchovní cvičení – 
chcete- li – exercicie. Jsou zvláštním momentem, 
zastavením se v běhu našeho shonu, kdy na sebe 
necháme působit Boží přítomnost. 

Ať nás čas, který budeme trávit pro dobro našeho těla 
a psýché, podnítí také k delšímu zastavení, nádechu 
pro duši. Zdrojem, inspirací, sílou i završením našeho 
života ať je setkání s Ježíšem v exkluzivním tichu, pro 
které si můžeme dopřát dostatek času. Když ne na 
exerciciích, pak jistě v každodenní modlitbě.

P. Josef Michalčík

Fotografie  
na titulní straně  

časopisu:

Mons. Dominik Duka při 
9. arcidicézní pouti  

za duchovní povolání

Fotografie v časopise:  
Pavel Šmolík,  

Jan Traxler  
a archiv Svaté Hory

Pokud očekáváme věci rozumné, pravděpodobné,  
přiměřené našim silám, neočekáváme od Boha nic.

Teprve když začneme doufat v nemožné, obrací se naše naděje k Bohu.  
Tehdy se může projevit Bůh, tehdy může ukázat, čeho je schopen.  

Proč váháte, abyste mu poskytli tuto radost? Louis Evely: Krédo
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Otče arcibiskupe, svůj čas pro rozhovor 
jste nám věnoval v polední přestávce o Ar-
cidiecézní pouti za duchovní povolání. 
O jejich potřebě jistě svědčí i Vaše nedávná 
iniciativa, s níž jste oslovil mladé muže, 
uvažující o teologických studiích. Jaký je 
Váš názor na současný stav duchovních 
povolání v arcidiecézi?

Trochu mě bolí, že již druhým rokem nemů-
žeme naplnit ročníky semináře. Snad ani není 
třeba je přímo zaplnit, ale v loňském roce už 
podruhé nebylo možné přijmout studenty v dostatečném počtu ne proto, že by 
se jich přihlásilo malé množství, ale proto, že nebyli dostatečně připraveni pro 
studium. Letošního roku se v souvislosti s tím ještě neozval žádný hlas, což mě 
naplňuje neklidem. Věřím však, že Pán Bůh tato povolání dává, a je tedy možné, že 
tato doba jistého sníženého počtu studentů – kandidátů kněžství, pro nás znamená 
určitou výzvu, abychom se modlili za rodiny, z nichž by nová povolání vzešla. Tato 
doba může být také impulzem, abychom se nejen opravdu modlili za povolání, ale 
abychom si také více začali vážit a všímat stávajících kněží a měli pro ně větší po-
chopení. A to jak ze strany věřících, tak i ze strany spolubratří kněží a biskupů. 

Můžete nám přiblížit spiritualitu dominikánského řádu? Čím Vás natolik 
oslovila, že jste se rozhodl stát jeho členem?

Bylo to v době, kdy tyto cesty duchovního života oficiálně neexistovaly. Mojí 
inspirací byly dvě řehole – jezuité, při jejichž kostele v Hradci Králové jsem 
vyrůstal a kde jsem ministroval, a poté dominikáni. Ty jsem sice neznal osobně, 
ale poznal jsem je prostřednictvím jejich literatury, například díky časopisu Na 
hlubinu, a také z knih nakladatelství Krystal. Potom jsem v semináři v Litoměři-
cích měl možnost se po prvním ročníku seznámit s jejich exprovinciálem otcem 
Metodějem Habáněm, a to do jisté míry rozhodlo. Nebyla to tedy otázka barvy 
hábitu, když jsem se rozhodoval, zda jezuité nebo dominikáni.  Byla to především 
liturgie, která má z mého hlediska v dominikánském řádu hlubší ráz. Jezuita by mi 
jistě mohl oponovat, jenže jezuité zase mají jiné duchovní zaměření.
Svého rozhodnutí jsem nikdy nelitoval, a s otci jezuity jsem dokázal vždy poměrně velmi 
dobře ekumenicky spolupracovat. Nezapomenu na otce Šilhana, otce Pavlíka, otce Jer-
mana a další.

In Spiritu Veritatis
V průběhu 9. arcidiecézní pouti za du-
chovní povolání jsme otci arcibiskupovi 
Mons. Dominiku Dukovi, který předsedal 
hlavní mši svaté, položili několik otázek.

 „In Spiritu veritatis“. Jak konkrétně se promítá toto heslo, které jste si 
zvolil při nástupu na biskupský stolec v královéhradecké diecézi, do Vaše-
ho každodenního působení? 

Toto heslo vzniklo ze spojení dvou symbolů. Jednak řádového hesla dominikánů 
„Veritas“ – „Pravda“. Druhá část je pak odrazem toho, že jsem v Hradci Králové 
přišel ke katedrále Ducha svatého, a zde tedy má původ ono „In Spiritu“ – „v Du-
chu“. V tomto hesle jsem spojil obě dvě mise. Protože původní heslo jsem však 
musel z větší části zanechat v Hradci, ponechal jsem si alespoň devizu „Veri-
tas“. Domnívám se, že po létech různých ideologií, ať už byly hnědé nebo rudé, 
a s vědomím toho, že bohužel ani současná doba se nevyznačuje velkou silou 
pravdomluvnosti, vidíme, že právě pravda je tím, co osvobozuje. A myslím si, že 
i v církvi často potřebujeme umět říkat pravdu. Je ale také zapotřebí si uvědomit, 
že to musí být pravda duchovní, to znamená, že musí vycházet z Ducha svatého, 
který je duchem nejen Pravdy, ale také lásky. Pravdu je třeba říkat tak, aby mohla 
být přijímána, tak, aby neurážela, neponižovala, nezraňovala.

Jakou funkci by měla plnit poutní místa, jako například Stará Boleslav 
nebo Svatá Hora, v pražské arcidiecézi? V čem pro ni mohou být přínosná?

Stará Boleslav je pro mne nejstarší a první poutní místo, i když asi není dobře, 
že to říkám na Svaté Hoře. Říkám to ale na půdě otců redemptoristů, kteří dříve 
spravovali také Starou Boleslav. Víme, že Paladium země české je onou spojnicí 
mezi Cyrilometodějskou a Svatováclavskou tradicí. Je pravdou, že Stará Boleslav 
je také trochu rozdělena, protože je rovněž místem umučení svatého Václava, a já 
samozřejmě vím, že v tomto ohledu v současné době vítězí Národní pouť o slav-
nosti svatého Václava. V běžném provozu ale naopak vítězí bazilika Palladia nad 
svatyní svatého Václava. To je dáno historickými kontexty. 
Svatá Hora je ovšem jedním z nejprvnějších poutních míst pražské arcidiecéze, to 
nemyslím jen ve smyslu Prahy. Jelikož je ale spojena se jménem prvního českého 
arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je to vlastně první poutní místo české provincie.

V Lurdech, kde je mapa světa, a kde každá země má uvedeno jedno poutní 
místo, nemá Česká Republika žádné, protože se nemůžeme dohodnout, které 
bychom jmenovali – Svatou Horu, Starou Boleslav, Hostýn nebo Jarošice?

Řekl bych, že toto prvenství, prvenství Palladia, přísluší Staré Boleslavi. Naproti 
tomu Svaté Hoře náleží prvenství arcibiskupského poutního místa české provincie.

Děkuji. A na závěr – co byste popřál čtenářům našeho časopisu?
Chtěl bych jim popřát, aby svůj vztah k tomuto poutnímu místo nejen neztratili, 
ale aby jej dále prohlubovali. A dnes, když jsme na pouti za kněžská a řeholní 
povolání, tak aby se za tato povolání modlili, a aby prosili také za povolání zdravá 
a pevná. A aby se rovněž modlili za zdravé věřící rodiny, z nichž by nová duchovní 
povolání mohla vzejít.

Děkuji za rozhovor.    S Mons. Dominikem Dukou hovořil P. Josef Michalčík
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 Po technických problémech s ozvučením 
vnějších prostor Svaté Hory v průběhu 9. arci-
diecézní pouti za duchovní povolání bylo roz-
hodnuto podniknout další etapu jeho obnovy.

V první etapě renovace ozvučení, která se 
uskutečnila v minulých letech, byla provede-
na kompletní výměna zesilovací a ozvučovací 
techniky uvnitř baziliky. Byly pořízeny nové 
reproduktory, roztažena nová síť vodičů a za-
koupeny mikrofony.

Druhá etapa se věnuje prostoru ambitů 
a Korunovačního oltáře. V samotných 
kaplích korunovačního oltáře dojde k re-
pasi a přemístění některých reproduktorů 
tak, aby se zabránilo nežádoucím zpětným 
vazbám s mikrofony a současně došlo k lep-
šímu využití vyzařovaného zvuku. Pro pro-
stor mezi horním a dolním ambitem budou 
nově instalovány čtyři ampliony. Ty budou 
umístěny pod římsou vnitřní stěny ambitu. 
Ambit v okolí pražské brány bude nově osa-
zen reproduktory, které jej ozvučí odrazem 
od ambitní klenby. Reproduktorové sloupky 
v rozích u Mníšecké a Pražské kaple – nyní 
nefunkční vinou přerušeného vedení – bu-
dou repasovány a znovu zapojeny.
Prosíme Vás o finanční pomoc s provozem Vaše-
ho poutního místa. Dary jsou jediným zdrojem 
finančních příjmů pro tyto potřeby. Rovněž 
doufáme ve Vaši modlitbu za zdárný průběh 
grantového řízení, abychom mohli výše uvede-
né plány uskutečnit.

Konto na běžné opravy je: 35-520395309/0800, 
konto pro potřeby provozu Svaté Hory  je: 
520395309/0800, u ČS Příbram. Lze přispívat 
i prostřednictvím platební karty přes portál 
www.svata-hora.cz

P. Josef Michalčík

Opravy na Svaté Hoře

 V pondělí 5. dubna v 16.30 hodin se konal Veliko-
noční koncert Svatohorského chrámového sboru.

 Ve dnech 6., 7. a 10. dubna proběhlo ve svato-
horské bazilice unikátní natáčení duchovní hudby 
pro flétnu a varhany. Interprety byli Jaroslav Tůma 
a japonský flétnista Ioshimi Oshima. 

 V sobotu 10. dubna se konaly tradiční Zpívané 
latinské chorální nešpory.

 V pondělí 12. dubna odletěl P. Anton Verbovský jako 
zástupce české provincie na pouť ke sv. Janu Nepo-
muku Neumannovi do USA v městech Philadelphia, 

Washington a New York, kde se vlivem nepříznivé 
klimatické situace způsobené islandskou sopkou 
Eyjafjöll zdržel až do 23. dubna.

 V neděli 18. dubna v 9.00 hodin byla mše svatá pře-
nášena stanicí ČR 2 - Praha. Mši svatou celebroval 
generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav 
Přibyl, CSsR.

 Ve čtvrtek 29. dubna v 19.00 hodin proběhl ve sva-
tohorské bazilice koncert duchovní hudby pro zpěv 
a varhany. Posluchači rovněž individuálně přispěli 
na stavbu nových varhan.

 Tentýž den navštívili Svatou Horu redaktoři časopisu 
Vlasta, aby zde pořídili fotografie pro článek o Sva-
té Hoře a její účasti na projektu Noc kostelů.

 Ve dnech 30. dubna a 1. května byla ve svatohorské 
bazilice pořízena nahrávka vánoční hudby pro nové 
CD Svatohorského chrámového sboru. Skladby na 
zvukovém nosiči doplní vánoční evangelijní texty 
v přednesu P. Petra Beneše, CSsR.

 V sobotu 1. května proběhla na Svaté Hoře letošní 
první Poutní mariánská sobota. Zahájila ji modlitba 
růžence v 9.00 hodin. Následovala katecheze, 

kterou vedli bratři klaretiáni z Prahy, kající pobož-
nost a adorace s možností přijetí svátosti smíření. 
V 11.00 hodin program pokračoval slavením eucha-
ristie. Po polední pauze se konala křížová cesta a na 
závěr proběhla mariánská pobožnost.

 V sobotu 8. května se konala již 9. arcidiecézní 
pouť za duchovní povolání. Mši svaté v 11.00 hodin 
předsedal nový pražský arcibiskup Mons. Dominik 
Duka, OP. Více na jiném místě časopisu.

 V sobotu 8. května se konaly další Zpívané latinské 
chorální nešpory.

 V sobotu 16. května v 10.30 hodin proběhla pout-
ní mše svatá tradiční pouti bývalých příslušníků 
Pomocných technických praporů (PTP). Liturgii 
předsedal Mons. Josef Koukl.

Zprávy ze Svaté Hory
 V neděli 17. května svatohorská bazilika uvítala 

neobvyklou poutní výpravu, kterou tvořilo šedesát 
německých poutníků, sdružených do pěveckého sbo-
ru. Liturgii v německém jazyce slavili v 11.00 hodin.

 V sobotu 22. května se konala pouť členů křesťan-
ské sportovní organizace Orel, župy Svatováclav-
ské. Pouť byla zahájena procesím z příbramského 
náměstí a vyvrcholila mší svatou v Tridentském ritu, 
slavenou u Korunovačního oltáře.

 V sobotu 26. května v 18.00 hodin proběhl Benefiční 
koncert na podporu stavby nových varhan na Svaté 
Hoře. Interprety byli Vratislav Kříž, sólista opery 
Národního divadla v Praze (zpěv), Vladimír Rejlek, 
člen orchestru Národního divadla (trubka), a svato-

horský regenschori Pavel Šmolík. Výtěžek z koncertu 
byl v plné výši věnován na stavbu nových varhan.

 V pátek 28. května se konala Noc kostelů, meziná-
rodní akce, zaměřená na široké spektrum návštěv-
níků, jimž se snažila zpřístupnit chrámové prostory 
v neobvyklém čase. Svatohorská bazilika se svojí 
účastí připojila k ostatním několika stům chrámů 
v Čechách. Tato akce nalezla neočekávanou ode-
zvu. Podrobněji na jiném místě časopisu.

 V sobotu 29. května v 10.00 hodin byla zahájena 
Pouť Matice Svatohorské, jejíž součástí byla letos 
i výroční schůze s volbami nových členů výboru 
a kontrolní komise Matice. Více na jiném místě 
časopisu.
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V bazilice byly postupně uvedeny krátké referáty o historii chrámu (pí. I. 
Dušková), působení kongregace redemptoristů (P. A.Verbovský, CSsR), sva-
tohorských ministrantech (p. J. Kala), provozu Exercičního domu a Matici 
Svatohorské (pí. M. Šmolíková, zastupující rovněž pí. M. Jechortovou). Dále 
pak informace o Sacromontaně, s. r. o. (p. J. Traxler) a současném poutním 
a kulturním dění na Svaté Hoře (p. P. Šmolík). Navazoval půlhodinový kon-
cert Svatohorského chrámového sboru zakončený zpěvem Svatohorského 
Zdrávas. Poté P. Z. Šilhánek, CSsR, předvedl praktickou ukázku současného 
i tridentského oblečení kněze. Ve spolupráci s ministranty pak prezentoval 
oblečení jáhna a přisluhujících. Následující půlhodina byla věnována novým 
svatohorským varhanám, které představil ředitel kůru p. P. Šmolík. Tenorista 
R. Prügl poté přednesl Dvořákovu Biblickou píseň a Schubertovo Ave Maria. 
Závěrem tohoto bloku bylo publiku umožněno prohlédnout si zblízka útroby 
nástroje. Program v bazilice zakončil duchovním slovem a následnou diskuzí 
P. J. Michalčík.

V ambitech proběhly tři prohlídky s průvodcem. V jejich jižní části rytíř 
Malovec (O. Ježek), zakladatel Svaté Hory oblečen v dobovém kroji a brnění 
a pronásledován několika lapky, předal nejmladším návštěvníkům přístupnou 
formou základní informace o vzniku tohoto poutního místa. V Pražské kapli 
pak byl pro děti připraven koutek s kreslícími potřebami s heslem „Namaluj 
si Svatou Horu“.

Před Pražskou branou, hlavním svatohorským vstupním portá-
lem, byli připraveni svatohorští hlídači – leonbergři Bert a Fox. 
Také zde probíhala hra australského fotbalu.

V prostorách refektáře – barokní jídelny – bylo vystaveno na 
třiadvacet nejzajímavějších šatů sošky P. Marie Svatohorské. 
Expozici v průběhu večera navštívilo několik set zájemců. Sou-
částí tohoto prohlídkového okruhu se stala i ukázka ekologické-
ho vytápění peletkami, které předvedl vedoucí technické správy 
Svaté Hory p. K. Schneeweiss. 

Ostatní servis, zejména organizace na jednotlivých místech, informace, pro-
voz Svatohorského poutního muzea, občerstvení, prohlídky a ostatní služby 
zajišťovalo dalších asi dvacet dobrovolníků zejména z řad studentů – průvod-
ců Svatohorského poutního muzea a svatohorských ministrantů.

Noc kostelů na Svaté Hoře byla zakončena zpřístupněním krápníkové kaple sv. 
Máří Magdaleny, kam zájemci sestupovali po svatohorských schodech za svitu 
svící. Poté v malých skupinách mohli s výkladem shlédnout jinak nepřístupnou 
kapli za nočního osvětlení. Odměnou jim byl i pohled na skvostný stříbrný 
tepaný pancíř P. Marie Svatohorské, který není běžně k vidění. Následovala 
modlitba za město Příbram a ohňostroj na svatohorském náměstí (p. O. Lang), 
po němž se spustil prudký liják a Noc kostelů tak jednoznačně zakončil.

V závěru se omlouvám těm, které jsem nezmínil, protože zdar celé akce, která na-
lezla nebývalou odezvu, je dílem úžasné spolupráce všech, kteří ji připravovali.

Pavel Šmolík

V Čechách se Noci kostelů zúčastnilo letos více jak 400 chrámů spravova-
ných různými církvemi. V Příbrami to bylo pět kostelů – Svatá Hora, kostel 
sv. Jakuba ve „staré“ Příbrami, kostely sv. Vojtěcha a Prokopa na Březových 
Horách a tamtéž stojící Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra Církve českosloven-
ské husitské.

Zástupci všech příbramských chrámů, které se akce účastnily, se sešli asi 
s měsíčním předstihem na organizační schůzce, kde byla dohodnuta přede-
vším společná propagace akce v médiích, navržen jízdní řád speciální auto-
busové linky spojující jednotlivé chrámy a rovněž odsouhlasena spolupráce 
s Městem Příbram, která byla starostou města, MVDr. Josefem Řihákem, 
přijata.

Město Příbram pak tuto akci podpořilo i finančním darem 10 tis. Kč a přísli-
bem, že v každém z chrámů bude též při zahájení přítomen jeden ze zástupců 
města. To se bohužel v plném rozsahu neuskutečnilo, jelikož pan starosta 
Josef Řihák se na zahájení akce na Svaté Hoře nemohl ze zdravotních důvodů 
dostavit. Přesto však na příkladu Noci kostelů můžeme vidět dobře fungující 
spolupráci Města s církvemi, které jsou jeho duchovně kulturním zázemím.

Noc kostelů na Svaté Hoře byla zahájena světelným průvodem (se 
svícemi), který po sedmé hodině večerní vystoupil za zvuku svatohor-
ských i ostatních příbramských zvonů vzhůru svatohorskými schody. 
Zájem o něj byl veliký, přibližně dvě stovky účastníků. Poté byla Noc 
kostelů slavnostně zahájena intrádami Svatohorských trubačů pod 
vedením Josefa Mestla, ředitele ZUŠ Antonína Dvořáka v Příbrami. 
Příchozí přivítal svatohorský administrátor P. Josef Michalčík, CSsR. 
Následně se každý z návštěvníků odebral na místo konání programu, 
o něž měl zájem.

Ze závěru přivítání vysílala Česká televize živý vstup do hlavní zpra-
vodajské relace - Událostí. Další vstup, v němž dění svatohorské Noci 
kostelů komentuje pí. M. Šmolíková, jste mohli shlédnout na ČT 24 
v pátečních Událostech komentářích. Ucelenou videoreportáž  Lucie 

Komňacké pak je možné vyhledat na webových stránkách České televize.

NOCKOSTELŮTobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce
Ž 74,16

Zprvu se zdálo, že takto kradmo se rozšiřující akce nebude asi masivně navštívena a ani 
zájem o její pořádání nebude nijak velký. Alespoň to byly naše první pocity, když jsme, spolu 
s kolegyněmi, přihlašovali Svatou Horu k Noci kostelů 2010. Opak byl však pravdou.

Ohlédnutí
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Věra Langová, kostelnice, Svatá Hora
Mám z toho dobrý pocit. Procento těch, kteří chodí na Svatou Horu, bylo malé, ale byli 
zde i pravidelní návštěvníci. Podle mě přišli ale hlavně lidé, které jsem tu nikdy nevi-
děla. Vzhledem k tomu, že nikdo z nás netušil, kolik jakých návštěvníků přijde, jaký 
bude mít Noc kostelů ohlas, návštěvnost předčila naše očekávání. Každý si přišel na 
své, soudě podle toho, že i malé děti tu vydržely až do ohňostroje ve čtvrt na dvanáct. 
I kdyby program pokračoval třeba o hodinku déle, mnozí by asi zůstali. Očekávání 
překonali i sami návštěvníci svým chováním. Byli perfektní – příjemní, disciplinovaní. 
V tomto ohledu jsem nezaznamenala žádný problém. 

Eva Hovorková, odbor kultury, sportu a informačních služeb města, Příbram
Noc kostelů na Svaté Hoře měla své jedinečné kouzlo – po setmění otevřený kos-
tel s  možností nahlédnout do míst, která jsou jinak nepřístupná. Bylo to setkání 
s lidmi, kteří sem přišli, aby na vlastní oči mohli uvidět a obdivovat krásu poutního 
místa, dozvědět se něco více o historii i současnosti. Bohatý a pestrý program při-
lákal nečekaný počet návštěvníků.

Karel Kučera, důchodce, Praha
Při sledování sobotních Událostí jsem zaznamenal zprávu o Noci kostelů na Svaté 
Hoře. Moderátorka popisovala zajímavý program, včetně možnosti navštívit Kráp-
níkovou kapli. Přestože jsem jako turista na Svaté Hoře byl již několikrát, hned 
jsem nasedl do auta a vyjel na Svatou Horu, abych mohl zažít netradiční pohled na 
její prostory. A nebyl jsem zklamán.

Fronta před  
krápníkovou kaplí

Zájem byl všude veliký. Zde se návštěvníci zblízka seznamují s konstrukcí chórových varhan.

Z programu pro děti - rytíř Malovec o historii Svaté Hory

Výstava šatiček

Vystoupení  
Svatohorského  

chrámového sboru

P. Šmolík demonstruje funkci píšťal

P. Z. Šilhánek - liturgické odívání

Jak vzpomínáte na Noc kostelů?
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Pouť a výroční volební schůze Matice Svatohorské

V sobotu 29. května 2010 se na Svaté Hoře uskutečnila Pouť a výroční schůze 
Matice Svatohorské, na které byl zároveň zvolen nový sedmičlenný výbor 
a kontrolní komise na následující tříleté období. 

Pouť přátel a dobrodinců Svaté Hory začala tradičně mší svatou v bazilice 
v 10.00 hodin, kterou celebroval dlouholetý protektor Matice Svatohorské, 
nyní generální vikář Litoměřické diecéze, P. Stanislav Přibyl, CSsR. Vzpo-
mněl též zesnulého biskupa Josefa Koukla, který byl dlouholetým členem 
Matice a ještě před dvěma týdny vedl pouť bývalých PTP na Svatou Horu. 
Otec Přibyl také připomněl, že společenství Matice Svatohorské zahrnuje 
nejen živé, ale i zemřelé členy, za které se i po jejich odchodu na věčnost 
stále modlíme.

Před závěrečným požehnáním bylo P. Při-
bylovi uděleno Čestné členství Mati-
ce Svatohorské za významné zásluhy 
o rozkvět Matice a celého poutního místa 
Svaté Hory. Předsedkyně Matice, Věra 
Langová, mu předala památeční listinu 
a stříbrnou medaili s motivem velkých 
svatohorských varhan. Doufáme, že nám 
P. Přibyl zachová i nadále přízeň.

Na konci bohoslužby věnovali svatohorští 
ministranti Matici Svatohorské šek s část-

kou přesahující 10.000 Kč určenou na stavbu nových velkých varhan, aby se 
tak i oni podíleli na realizaci tohoto projektu.

Po mši svaté následoval krátký varhanní koncert v podání svatohorského 
regenschoriho Pavla Šmolíka, po němž se všichni přítomní odebrali do kláš-
terního refektáře. V předsíni zde nejprve proběhla prezence členů (Výroční 
schůze se zúčastnilo 45 členů Matice). Po přivítání a úvodní modlitbě se 
přikročilo k ocenění dárců, kteří během uplynulých tří let věnovali na stavbu 
velkých varhan více než 10.000 Kč. Tito dárci z řad členů, ale i nečlenové 
Matice, obdrželi novou bronzovou medaili raženou ve slovenské Kremnici 
s motivem budoucích velkých svatohorských varhan. Dárcům, jejichž dar 
přesáhl 50.000 Kč, byla předána stříbrná medaile s motivem stavby varhan. 
Všem dárcům tímto děkujeme za jejich velkorysost a vyprošujeme požeh-
nání. Dárci – nečlenové Matice se následně odebrali do chodby klášterního 

Společná fotografie

Stabat Mater

VÝROČNÍ ZPRÁVA MATICE SVATOHORSKÉ
za období od 29. 5. 2009 (minulá výroční schůze)  
do 21. 5. 2010 (poslední řádné zasedání výboru)

Matice Svatohorská je sdružením přátel a příznivců Svaté Hory. Jejich člen-
ství je odrazem snahy se jakýmkoli způsobem – modlitbou, vlastní prací 
či finančním příspěvkem – podílet na tom, aby toto poutní místo stále více 
rozkvétalo do krásy a všichni se zde cítili jako doma. Všichni členové Matice 
Svatohorské pak tvoří jedno velké společenství. Každý pátek na sebe všichni 
vzájemně v modlitbě pamatují a rovněž je v bazilice sloužena v 7.00 hodin 
mše svatá za všechny živé i zemřelé členy Matice Svatohorské a dobrodince 
Svaté Hory.

Představenstvo Matice Svatohorské je povinno svým členům podat každo-
ročně informace o její činnosti. Činíme tak formou této výroční zprávy, která 
uzavírá třetí rok práce výboru. 

Okénko Matice Svatohorské
refektáře, kde na ně čekalo občerstvení v podobě rautu. Poté 
se vydali s průvodcem na prohlídku Svaté Hory s ukázkou 
netradičních prostor. V klášterním refektáři mezitím začala 
vlastní výroční schůze Matice Svatohorské. Po schválení vý-
roční zprávy a zprávy kontrolní komise se přistoupilo k vol-
bám nového sedmičlenného výboru a nové tříčlenné kontrol-
ní komise. Do výboru Matice kandidovalo devět kandidátů. 
Zvoleni byli: Jana Hovorková, Věra Langová, Miloslava 
Šmolíková, Marie Štefaniková, Petr Křivánek, Ivan Svoboda 
a Vít Šťáhlavský. Členy kontrolní komise se stali: Jiří Hlaváč, 
Robert Šíp a Ludmila Štefaniková.

Po volbách proběhla ještě multimediální prezentace o dění na 
Svaté Hoře za uplynulý rok s komentářem současného pro-
tektora Matice Svatohorské P. Josefa Michalčíka, CSsR. Sva-
tohorský regenschori Pavel Šmolík promluvil o aktuálním 
stavu stavby velkých varhan a následovala diskuze. Nakonec 
se všichni odebrali k zaslouženému občerstvení. Ve 14.30 ho-
din jsme se ještě všichni shromáždili ve svatohorské bazilice 
k závěrečnému požehnání. Při něm jsme poděkovali Panně 
Marii za veškerou pomoc a ochranu a vyprošovali požehnání 
pro všechny blízké a živé i zemřelé členy Matice Svatohorské.

Děkujeme všem členům za hojnou účast a všem příznivcům Svaté Hory za 
jejich věrnost, modlitby a dary. Novému výboru Matice Svatohorské přejeme 
hodně požehnání a sil do dalších tří let služby pro Svatou Horu.

Miloslava Šmolíková

Ocenění předané P. Stanislavu Přibylovi
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minulý rok zhotoveny všechny dřevěné píšťaly nástroje, celkem 180 píšťal za 
510.000 Kč. Spolu s nimi byla vyrobena i nejhlubší a největší píšťala budou-
cího nástroje – tón C

1
 rejstříku Subbas 16´ o délce cca 280 cm. Byly pořízeny 

píšťaly čtyř jazykových rejstříků, celkem 192 píšťal za 425.000 Kč. Píšťaly vy-
robila německá firma Giesecke Gőttingen. Bylo provedeno zaměření nástroje 
přímo na kůru svatohorské baziliky, nezbytné pro další zpracování projektu. 
Byla zhotovena kompletní projektová dokumentace pro varhanní skříň, vzduš-
nice a trakturu nového nástroje. 5. ledna 2010 byly zahájeny přípravné práce 
na stavbě varhanní skříně, traktury, vzdušnic a hracího stolu: pořízení přířezů, 
které budou ponechány zrání a detailní dopracování dokumentace příslušných 
dílů. Tyto práce byly zahájeny zpracováním přířezů na hřídele a klížením hří-
delnic. Doladěny technologické detaily stavby varhanní skříně.

15. února 2010 byly zahájeny truhlářské práce na vlastní varhanní skříni. 
5. března 2010 byl v dílně Vladimíra Šlajcha poprvé v hrubých rysech se-
staven postament (spodní část hlavní skříně) varhan. 21. května 2010 jsou 
dokončeny všechny manuálové vzdušnice nástroje základní rám prospek-
tové části hlavní varhanní skříně. V letošním roce se proinvestovalo cca. 
1.000.000 Kč.

Na financování stavby velkých varhan zřídila Matice Svatohorská veřejnou 
sbírku. Tato sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 
15. prosince 2009.

V prosinci 2010 byla instalována na svatohorské ambity nová nástěnka 
Matice Svatohorské, kterou zhotovil p. varhanář Šlajch. Příchozí poutníci 
i turisté zde naleznou informace o aktivitách Matice Svatohorské v historii 
i současnosti.

V lednu roku 2010 byly spuštěny nové internetové stránky zabývající se stav-
bou svatohorských varhan: www.svata-hora.cz/varhany. Jsou zde informace 
o projektu, průběhu stavby, Matici Svatohorské v minulosti i současnosti, 
novinkách ve varhářově dílně. Vše je doplněno fotografiemi a zvukovými 
nahrávkami.

Doražba bronzových medailí
Jelikož bronzové medaile s motivem chórových varhan byly vyprodány, 
Byla nutná doražba dalších medailí. Na návrh pana Chvalníka byla výborem 
Matice Svatohorské odsouhlasena změna lícové strany medaile – motiv chó-
rových varhan za náčrtek nových velkých varhan.

Benefiční koncert
Paní Miloslava Šmolíková kontaktovala pana Pavla Šporcla za účelem bene-
fičního koncertu.Termín koncertu se zatím nepodařilo dohodnout.

Ve spolupráci s ing. Ivanem Fuksou, který zajistil dva interprety z Národního 
divadla v Praze sólistu ND Vratislava Kříže a trumpetistu orchestru ND Vla-
dimíra Rejlka, se koncert uskutečnil 26. 5. 2010 ve Svatohorské bazilice. Oba 
interprety na varhany doprovázel a sólovou improvizaci provedl ředitel kůru 
pan Pavel Šmolík. Koncert měl hojnou účast, celý výtěžek ze vstupného, cca 
20.000 Kč, byl poukázán na sbírkové konto velkých varhan.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Za rok 2009 se opět zvýšil počet nových členů Matice Svatohorské.

k 30. 5. 2009 k 29. 5. 2010
registrovaných 1184 1201

zemřelých 23 15

zrušilo členství 0 4

nových členů 21 21

aktivních 979 981

VÝBOR MATICE, SCHŮZE VÝBORU A VÝROČNÍ SCHŮZE
Poslední výroční schůze se uskutečnila dle Stanov Matice Svatohorské 29. 5. 
2009 na Svaté Hoře. Program byl zahájen v 10.00 hodin mší svatou v bazi-
lice, které předsedal P. Josef Michalčík, protektor Matice Svatohorské. Ná-
sledovalo shromáždění členů v refektáři kláštera. Na programu byla úvodní 
modlitba, přednesení výroční zprávy, zpráva revizní komise, diskuse, obra-
zová prezentace s výkladem, občerstvení, prohlídka nově zrestaurovaného 
biskupského pokoje a závěrečné požehnání v domácí kapli kláštera.

Výbor Matice svatohorské se scházel pravidelně jednou za měsíc  s výjimkou 
letních prázdnin a měsíce ledna. Výbor pracoval celý rok bez personálních 
změn.

HOSPODAŘENÍ
Revizní komise provedla v měsíci květnu 2010 revizi hospodaření Matice 
Svatohorské za rok 2009. Podrobné informace o hospodaření Matice Svato-
horské jsou obsahem zprávy revizní komise, která bude následovat. 

ČINNOST

Opravy a zpřístupnění zvonice pro návštěvníky Svaté Hory.
Vzhledem k neuspokojivému technickému stavu zvonice se výbor Matice 
Svatohorské usnesl poskytnout finanční prostředky na její opravu a zpřístup-
nění návštěvníkům Svaté Hory jako jeden z návštěvních okruhů prohlídky 
Svaté Hory.

Investorem této akce bude farnost jako majitel zvonice a Matice jí na tento 
účel poskytne finanční prostředky ve výši 250.000 Kč + zvonařské práce. 
Úpravy provede firma Distav na podkladě smlouvy s farností. V současné 
době se projektem úprav zvonice zabývá architekt a firma Distav připravuje 
smlouvy. Práce započnou ihned po dokončení projektu a smluv.

Velké varhany
Největší projekt, kterému se Matice Svatohorská za poslední rok věnuje, je 
stavba velkých varhan pro Svatou Horu. Veškerá práce a úsilí všech členů 
výboru je věnována tomuto projektu – zajišťování financování. Na stavbě 
velkých varhan pan varhanář Šlajch intenzivně pracuje a posílá jednu fak-
turu za druhou. Ve varhanářské dílně Vladimíra Šlajcha v Borovanech byly 
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Aby velké varhany mohly být v následujících několika letech dostavěny, je 
nutné každoročně shromáždit alespoň 3.000.000 Kč. Prakticky to znamená 
získat cca 250.000 Kč měsíčně. To je samozřejmě nelehký úkol, zvláště 
v průběhu finanční krize, v současné době hojně mediálně propagované.

Benefiční koncert na Svaté Hoře
Ve středu 26. května 2010 v 18.00 hodin se ve svatohorské bazilice uskutečnil 
Benefiční koncert, z nějž 100% výtěžku bylo věnováno na stavbu varhan. Kon-
cert přinesl výtěžek ve výši cca 20.000 Kč. Přibyla tak další kapka tolik potřeb-
ných financí na stavbu velkých varhan. Podrobněji ve výroční zprávě Matice.

Jak můžete přispět vy?
V následujícím souhrnu  
ještě jednou uvádíme  
výčet možností, jak lze 
podpořit stavbu nových  
velkých varhan na Svaté Hoře:

Podrobnosti o výše uvedených možnostech získáte u kontaktních osob Matice 
Svatohorské (volejte +420 607 531 533 nebo pište na matice@seznam.cz). 

Veřejná sbírka na podporu stavby nových velkých varhan
Za účelem shromáždění potřebných finančních prostředků na stavbu velkých 
varhan na Svaté Hoře koná občanské sdružení Matice Svatohorská, Svatá 
Hora 591, 261 80 Příbram, IČ: 70829071, veřejnou sbírku. Tato sbírka byla 
oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje dne 15. prosince 2009.

Práce vykonané v roce 2010
 • dokončená stavba postamentu varhan (spodní části varhanní skříně) 
 • dokončená stavba věnce prospektového dílu varhanní skříně 
 • dokončená stavba manuálových vzdušnic (zařízení tvaru skříně,  
    na němž budou stát píšťaly) 
 • započatá stavba hracího stolu

V měsících leden – květen 2010 bylo za vykonané práce proplaceno cca 
1.000.000,- Kč.

Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram, IČ: 70829071,  
tel.: +420 318 429 939, fax: +420 318 429 934, e-mail: matice@svata-hora.cz 

Č. ú. VARHANY: 050016-0523967309/0800  
Adresa banky: Česká spořitelna, a.s., Milínská 166, 261 22 Příbram

Další aktivity v roce 2010
Matice Svatohorská připravila a vydala nové celobarevné letáky o své historii 
a současných aktivitách a projektech v nákladu 10.000 ks. Cílem je informo-
vat samotné členy Matice o historii tohoto sdružení přátel Svaté Hory, dále 
si klade za cíl podnítit zájem o toto občanské sdružení mezi širší veřejností 
a získat tak nové členy.

V únoru 2010 byla převedena Evidence členů a dárců Matice Svatohorské do 
elektronické podoby. Nová elektronická evidence má přispět k větší přehled-
nosti o příspěvcích a darech a také má usnadnit práci a komunikaci se členy 
a dárci.

Matice Svatohorská  získala minulý rok grant od Města Příbram a Středo-
českého kraje na koncertní cyklus „Hudba v nezvyklých souvislostech“, za 
jejichž podpory se tyto koncerty mohly uskutečnit.

ROZPRACOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Bezbariérový přístup
Existuje vypracovaný projekt pro bezbariérový přístup do baziliky (nájezdová 
plošina k Březnické bráně + výtah), je třeba najít možnosti jeho financování. 
Projekt je kompletní včetně všech povolení. Vypracování projektu financoval 
MÚ Příbram, ale nechce být investorem vlastní stavby. Celková částka pro-
vedení prací činí 3.500.000 Kč. Výbor souhlasil s tím, aby se matice tímto 
projektem zabývala, koordinací byla pověřena paní Miloslava Šmolíková, 
která prověřila možnosti získání grantů a finančních dotací. Protože Matice 
nedisponuje dostatečnou personální kapacitou, byl projekt předán farnosti.

ZÁVĚR 
Chtěla bych poděkovat odstupujícím členům 

výboru Matice Svatohorské za veškeré je-
jich úsilí v průběhu celého volebního ob-

dobí a kandidátům do nového výboru 
hodně síly a inspirace do další práce. 

Všem členům Matice Svatohorské, 
dárcům a dobrodincům děkuji za 
jejich pomoc, podporu a modlitby. 
V neposlední řadě děkuji P. Jose-
fu Michalčíkovi za jeho pomoc 
a podporu a přeji mu hodně spo-
kojenosti a síly v jeho úřadě.

Věra Langová,  
předsedkyně výboru Matice Svatohorské

Svatá Hora 29. 5. 2009

Projednáno výborem  
Matice Svatohorské  

a doporučeno ke schválení Výroční schůzí.

Stavba velkých varhan dále pokračuje
V měsíci květnu došlo k nemilé situaci, když bylo možné varhanářské firmě, která ná-
stroj zhotovuje, proplatit pouze 150.000 Kč místo požadované vyšší měsíční zálohy.  
Proto prosíme vás všechny, kteří se cítíte být osloveni projektem stavby velkých varhan, 
abyste jejich stavbu i nadále podporovali svými dary!

 • Trvalým příkazem 
 • Přímým darem v hotovosti 
 • Složenkou 
 • Bankovním převodem 
 • Zakoupením medaile

sp
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víry
CestouCestou víry

Ježíš řekl: „Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před 
moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.“ (Mt 11,24–25)

Tímto výrokem se zajisté inspiroval Tomáš Kempenský, autor proslulé du-
chovní knihy „Následování Krista“, která je po Písmu svatém nejrozšířenější 
knihou na světě. Je vyjádřením života člověka, který tváří v tvář rozkladu zá-
kladních hodnot tehdejší společnosti i církvi, hledal cestu obnovy své vlastní 
duše a také duše nemocné doby.

Tomáš Kempenský, vlastním jménem Thomas Haemmerken, se narodil roku 
1380 v Kempenu v Německu. Jeho otec byl kovářem a matka učitelka v míst-
ní škole. Mezi dvanáctým a třináctým rokem odešel studovat do Deventeru, 
kde už pobýval jeho starší bratr. Studoval sedm let ve škole Bratří společného 
života a stal se zručným kopistou knih. Z jeho čtyř rukopisných kopií Bible se 
zachovala jedna, v Darmstadtu. Přepisoval také liturgické knihy a díla světců, 
zvláště pak spisy sv. Bernarda.

Později Tomáš odešel do Windesheimu u Zwolle do komunity Bratří spo-
lečného života, kterou založili žáci holandského kazatele Geerta Groota, 
mystika a náboženského reformátora. Právě Groot byl jedním z inspirátorů 
Devotio moderna – hnutí moderní zbožnosti. Toto hnutí, které vzniklo krátce 
po Grootově smrti, navázalo na starší mystickou zbožnost Mistra Eckharta 
a znamenalo prohloubení a vyvrcholení celkové tendence středověké městské 
zbožnosti, která kladla stále větší důraz na individuální a vnitřní stránku ná-
boženského života. Byla to reakce na vnější pompéznost církve a teologické-
ho studia. Tento duchovní proud se zaměřoval na osobní modlitbu, meditaci 
a úctu k Ježíši v Eucharistii. Hlavním a konečným cílem zbožného života byla 
osobní spása a věčný život s Kristem po smrti. Nicméně prostředkem nebyla 
slavná a veřejná bohoslužba s přehnanou okázalostí, nýbrž láska k Bohu 
a vnitřní opravdovost člověka, jak o tom křesťané četli a slyšeli v evangeliu.

Tomáš Kempenský přišel do kláštera ve Windesheimu v době, kdy tam byl 
jeho bratr převorem. V té době komunita nevlastnila žádné klášterní budovy, 
neměla zahradu a nemohla se spoléhat na dary dobrodinců. Bratrstvo mělo 
zákaz živit se žebráním, jak to měly ve zvyku některé středověké náboženské 
skupiny. Byla to komunita převážně laiků, kteří sice neměli řeholní sliby, 
ale snažili se co nejvíce připodobnit životu v evangelijní chudobě, mravní 
bezúhonnosti a poslušnosti uprostřed běžné práce ve společnosti. Pracovali 
v různých zaměstnáních a výdělek shromažďovali ve společné pokladně. Je-

jich životní směr byl v opozici tehdejší silné snaze relativizovat způsob života 
na pouhou vnější zbožnost a okázalost.

Tomáš byl roku 1413 vysvěcen na kněze a od roku 1429 byl představeným 
kláštera. O jeho životě není více známo. Zachovaly se však jeho spisy, které 
jasně hovoří o jeho způsobu uvažování a upřímné snaze naplnit Boží slovo 
obrácením vlastního srdce.

Ze spisu Následování Krista se může zdát, že Tomáš byl člověk, který utíkal 
před světem. Nicméně jako představený komunity se pohyboval uprostřed 
běžných starostí, a právě proto hledal vyváženost ducha v nutné sebereflexi 
a v osobním spojení s Kristem. Život a dílo tohoto středověkého autora je ak-
tuální i pro současnou dobu, zejména pro v něm obsažené duchovní povzbu-
zení. Dá se říci, že dnešnímu člověku chybí zdravá „psychohygiena“ a také 
péče o duši. Dnešní způsob života v možnostech komunikace, návalu infor-
mací a náporu možností, které se nabízejí, vytváří o to větší prázdnotu srdce. 
Člověk dneška, vrhající se na nabídky zaměřené vnějškově, zapomíná na hlad 
své duše. Jiní, povzbuzení moderními duchovními hesly stylu „najít Boha ve 
světě“, „žít moderní víru“, zapomínají, 
že pokoj srdce budou hledat marně. 
Avšak nenajde Boha ve světě, kdo ne-
našel Boha v sobě. Toto odpoutání se od 
„světa“, tolikrát zdůrazňované Tomášem 
Kempenským, není útěkem ze strachu 
před překážkami, ani odpor ze setkání 
s lidmi. Je to především koncentrací sil, 
aby člověk posílen a proměněn Bohem 
mohl ve světě žít svobodně. V pravdě 
evangelia je možné objevit vítězství 
nad klamem, který se nabízí na každém 
kroku. V jasném pohledu na skuteč-
nost uvidíme zašifrovanou krásu Božího 
stvoření a také svůj životní úkol. Jeho 
naplňování dodá našemu srdci smysl, 
který bude završen věčným životem.

Cesta k tomuto životnímu pokoji a ra-
dosti však vede člověka do vlastního 
nitra, jak nás to učí Tomáš ve svém 
Následování Krista: „Kristus k tobě 
přijde a prokáže ti svou útěchu, při-
pravíš-li mu ve svém srdci důstojný 
příbytek. Všechnu svou slávu a krásu 
zjevuje v nitru a jen tam rád přebývá. 
Člověka oddaného vnitřnímu životu 
často navštěvuje, sladce s ním roz-
mlouvá, poskytuje mu milou útěchu,  
hojnost pokoje a úžasné důvěrnosti“.

P. Josef Michalčík

Moudrost maličkých aneb o následování Krista Tomáše Kempenského
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Na hřbitově č. 373 v okrese Tajšet v kraji Irkutsk v oblasti Bajkalského jezera se 
nachází hrob člověka, jehož mučitelé nejprve krutě zbili a poté polili ledovou vodou 
a nechali ležet na mraze. Tímto člověkem byl kněz, redemptorista O. Ivan Ziatyk. Bez-
prostřední příčinou tohoto krutého zacházení byla malá nehoda. Vězeň uklouzl a část 
obsahu vědra, které nesl, se vylila na podlahu. Ale vlastní příčinou týrání byla nenávist 
vůči člověku, který si dovolil hájit náboženství, Boha a církev.

O. Ivan Ziatyk se narodil 26. prosince 1899 v obci Odrzechova, asi 20 km od měs-
ta Sanoku v dnešním Polsku. V letech 1911 - 1918 studoval na gymnáziu v San-
oku a po jeho absolvování vstoupil do semináře v Przemyśli. Roku 1923 ukončil 
studia a byl vysvěcen na kněze. Po svěcení krátce působil jako farář, v letech 1925 
- 1935 byl prefektem v przemyślském semináři a profesorem dogmatiky. V roce 
1935 vstoupil k redemptoristům. V letech 1936 - 1946 působil v Stanislavově, ve 
Lvově, v Tarnopoli, v Holosku a ve Zbojichkách. Byl oblíbeným zpovědníkem 
a známým kazatelem.

Příchodem komunistů a uvězněním církevních hierarchů byla zrušena i vice-
provincie redemptoristů. Všichni její členové byli internováni a soustředěni do 
kláštera v Holosku. Dva roky tam žilo 58 řeholníků v domě, který byl určen 
pro 15 osob. Když bolševici vyhostili jako belgického občana viceprovinciála 
O. De Vochta, stal se O. Ivan jeho nástupcem. Byl také tajně jmenován generál-
ním vikářem řeckokatolické církve na Ukrajině, k čemuž dostal plnou moc od 
metropolity roku 1947.

V říjnu roku 1948 dali komunisté převézt O. Ivana spolu s dalšími třiceti spolubratry 
do kláštera v Uněvě, kde byli soustředěni řeholníci z dalších řádů a kongregací. Tam 
byl pod přísným dohledem KGB, která jej 5. ledna 1950 zatkla. V únoru se potom 
uskutečnil zinscenovaný soudní proces s O. Ivanem. Soudce jej uznal vinným. Kro-
mě jiného byl odsouzen za shromažďování protisovětské literatury, což byly - jak se 
později ukázalo - knihy „Moje nebeská Matka“, „Ježíši, miluji tě“, a „Malá příručka 
Bratrstva Panny Marie Matky ustavičné pomoci“. To však ještě tajnou policii neuspo-
kojilo. V té době totiž KGB vyhledávala a pronásledovala podzemní církev a O. Ivana 
považovala za osobu, která by je mohla přivést na stopu. A tak byl v období od 25. 
ledna do 30. června 1950 třicetkrát u výslechů, během nichž byl surově bit a mučen. 
Každý výslech začínal po 22. hodině a trval minimálně 6 hodin. Další soudní proces se 
konal 20. června 1950. Při něm byl O. Ziatyka uznán vinným z protisovětské činnosti 
a udržování kontaktů s uvězněnou církevní hierarchií. Od července 1950 do srpna 1951 
absolvoval dalších 38 krvavých výslechů. V dubnu 1951 jej převezli do věznice KGB 
v Kyjevě. V listopadu roku 1951 jej Speciální poradní sbor při KGB v SSSR odsoudil 
na 10 let vězení a nucených prací v komunistických lágrech.

Jeho první a poslední zastávkou se mu stalo na tři a půl měsíce město Bratsk v Irkutské 
oblasti. Ani tam ho neušetřili bití a mučení, které podle svědků zažíval téměř každý 
den. Na Velký pátek roku 1952 jej dozorci opět zbili. Jeden ze svědků vzpomíná, že O. 
Ivana nejdříve krutě zbili, potom ho polili ledovou vodou a ho znovu zbili. Nakonec jej 

Blahoslavený

Ivan Ziatyk 1899 - 1952
Kněz a misionář, mučedník

opět polili vodou a nechali ležet. Na následky tohoto nelidského bestiálního zacházení 
zemřel za tři dni, tedy 17. května 1952 v místní nemocnici. Podle dokumentů z archivu 
KGB byla příčinou smrti srdeční choroba spojená s kornatěním tepen a cirhózou jater. 
To vše si komunistická mašinérie vymyslela, aby zakryla další ze svých zločinů.

Zdálo se, že oběť O. Ivana Ziatyka zůstane zapomenuta. Příklad jeho věrnosti však 
neupadl v zapomenutí. Blahořečen byl ve Lvově 27. června 2001.

P. Roman Janáč

6xo vnějších aspektech6x slavení liturgie
Zastavení třetí: stání
Stání je tělesnou pozicí, která nás dělí od ostatních živočichů. Je postojem, na 
nějž jsme si již zvykli, je postojem, kterým je člověk doslova charakterizován 
jako člověk vzpřímený. Stát rovně je pro nás přirozené a za neobvyklé naopak 
považujeme, když je někdo v jiné než vzpřímené pozici. Tak jako větve stromů se 
ohýbají pod tíhou plodů, tak i člověk se ohýbá, když přijde do jeho života strast, 
problém, který jej tíží. 

Vzpřímený postoj vyjadřuje svobodu, hodnost, respekt, přijetí, bdění, mládí, 
pozornost, připravenost či společenství a jednotu. Před člověkem, který je toho 
hoden, s respektem stojíme. Když jsme přítomni důležitého okamžiku, stojíme. 

To vše platí v běžném, civilním životě, který se přímo prolíná s liturgií. Vždyť ona 
je vrcholem našeho žití, které by samo mělo být liturgií.

Právě při liturgických setkáních užíváme automaticky nám vlastní civilní způso-
by vyjádření se. Stát vzpřímeně je tedy i přirozeným postojem křesťana – i když 
jsme hříšníci, jsme si vědomí své důstojnosti Božích dětí. 

Vzpřímené postavení jako liturgický postoj znaly a využívaly samozřejmě všech-
ny starověké kulty, včetně kultu židovského. U proroka Ezechiela čteme: (Bůh 
řekl:)„Lidský synu, postav se na nohy; budu s tebou mluvit.“ Jakmile ke mně 
promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy (Ez 2,1-2). To je vodítkem 
toho, kdy se stojí při mši svaté.

Prvním okamžikem stání je slavnostní průvod na začátku liturgie (Vstupní prů-
vod). Při něm slavnostním způsobem vcházíme do tajemství, které budeme slavit 
(Vyznání vin), a zároveň si uvědomujeme, že jsme na cestě ke Kristu. Ve stoje 
ukazujeme svoji připravenost naslouchat Božímu slovu (Evangelium), prosíme 
o odpuštění a přijímáme dar Jeho návštěvy (všechny kněžské modlitby, zejména 
Modlitba nad dary, tolik zanedbávána, často při ní sedíme). Ve stoje vyjadřujeme 
naši víru v Boha (Věřím), dovoláváme se jeho pomoci a děkujeme mu (Přímlu-
vy). Ve stoje přijímáme jeho požehnání a odcházíme s novým odhodláním předat 
dál to, co jsme v liturgii přijali. 

P. Anton Verbovský
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Novinky ze Svaté Hory

Exercicie na Svaté Hoře v roce 2010
Vzhledem k nenadálé nepřítomnosti P. J. Michalčíka, CSsR došlo ke změně exercitátora kurzu v termínu konání  
od 30. 8. – 3. 9. 2010. Kurz nově vede P. Zd. Šilhánek, CSsR s tématem „Maria, uzdravení nemocných“. 

Podobně jako v předchozích letech nejsou kurzy rozlišeny podle skupin exercitantů, ale převážně tematicky.
Všechny uvedené kurzy, pokud není výslovně napsáno, pro koho jsou určeny, jsou zaměřeny všeobecně,  
pro muže i ženy, manžele i svobodné, staré i mladé.  
14.   6. - 18.   6. „Pokoj srdce uprostřed zmatku dnešní doby“ - P. Josef Michalčík, CSsR
18.   6. - 20.   6. „Víkend se sv. Matoušem“ - P. Anton Verbovský, CSsR
19.   7. - 23.   7. Exercicie pro pedagogy, katechety, studenty pedagogických oborů, pastorační asistenty - P. Petr Beneš, CSsR *)
26.   7. - 30.   7. Exercicie pro pedagogy, katechety, studenty pedagogických oborů, pastorační asistenty - P. Petr Beneš, CSsR *)
30.   8. -   3.   9. „Maria, uzdravení nemocných“ - P. Zdeněk Šilhánek, CSsR *)
  4. 10. -   8. 10. „Pod ochranu Tvou…“ - P. Zdeněk Šilhánek, CSsR *)
  8. 10. - 10. 10. Setkání pastoračních asistentů pražské arcidiecéze - P. Vladimír Málek
11. 10. - 15. 10. „Krásný Bůh“ - P. Roman Janáč, CSsR
  3. 11. -   6. 11. Exercicie pro varhaníky a chrámové hudebníky - P. Petr Beneš, CSsR *)
  7. 11. -  13. 11. Kněžské exercicie I. - Mons. Michael Slavík
14. 11. -  20. 11. Kněžské exercicie II. - P. Antonín Krasucki, OP
21. 11. -  27. 11. Kněžské exercicie III. - P. Zdeněk Wasserbauer
28. 11. -   2. 12. Exercicie Arcidiecézní charity Praha
  2. 12. -   5. 12. Adventní setkání - P. Petr Beneš, CSsR *)
  9. 12. - 12. 12. Adventní setkání - P. Petr Beneš, CSsR *)
Začátek exercicií je první uvedený den v 17.30 hodin. Exercicie, označené *), začínají mší svatou v 17.00 hodin 
v bazilice. Náklady na jednotlivé kursy jsou uvedeny na internetu. Přihlášky jen písemně: Římskokatolická far-
nost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora, Exerciční dům, 261 80 Příbram II/591, e-mailem 
ex.dum@svata-hora.cz nebo vyplněním formuláře na http://www.svata-hora.cz.

Významné akce a poutě
12. 6.   Korunovace – vigilie. Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00 a 19.30 (následuje světelný průvod); v 18.00 

latinské zpívané chorální nešpory; ve 21.00 hodin koncert „Hudba v nezvyklých souvislostech“ 
13. 6.   Korunovace - 278. výročí. Mše svaté v 7.30, 9.00 (hlavní mše svatá, následuje procesí s milost-

nou soškou Panny Marie Svatohorské), 11.00 a 15.30, mariánská pobožnost ve 13.30, nešpory 
v 16.15. Možnost získání plnomocných odpustků

19. 6.  Arcidiecézní pouť rodin. Mše svatá v 11.00, doprovodný program ve 13.00
24. 6.  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00
26. 6.  Pouť řeckokatolíků v 10.00 hodin. Svaté liturgii předsedá Mons. Ladislav Hučko.
29. 6.   Slavnost sv. Petra a Pavla. Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00 hodin. Možnost získání plnomocných odpustků
  3. 7.   Poutní mariánská sobota. Program: modlitba růžence, katecheze, adorace s možností svátosti 

smíření, mše svatá v 11.00 hodin, křížová cesta ve 13.00 hodin, závěrečná mariánská pobožnost. 
Vede P. Jozef Andrejčák, O.Cr.

14. 8. – 15. 8.  Poutní slavnost

Hudba při bohoslužbách, koncerty a kulturní pořady
12. 6.   21.00    Koncert „Hudba v nezvyklých souvislostech“ – Radek Rejšek: „Maria - Vykoupená Země“, 

Scénické oratorium o Nanebevzetí Panny Marie. Libreto P. Petr Beneš, CSsR. Svět. premiéra.
13. 6.     9.00   Antonín Dvořák: Mše D dur „Lužanská“
27. 10. – 30. 10.   Kurz liturgické varhanní hry IV. 

Kurz vede Pavel Šmolík. Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
Příbram – Svatá Hora, Exerciční dům, 261 80 Příbram II/591 nebo e-mailem: ex.dum@svata-hora.cz.

Otevírací doba a pořad bohoslužeb na Svaté Hoře
Neděle:   Areál otevřen   6.30 - 17.00 hodin
   Mše svaté   7.30, 9.00, 11.00 a 15.30 hodin 
  Modlitba posvátného růžence 15.00 hodin
  Zpívané nešpory   16.15 hodin
  Před mší svatou v 7.30 hodin Anděl Páně a vystavení milostné sošky
  Požehnání milostnou soškou a uctívání po mši svaté v 7.30, 9.00, 11.00 
  a nešporách v 16.15 hodin
Pondělí - sobota: Areál otevřen   6.30 - 18.00 hodin
  Mše svaté   7.00, 9.00 a 17.00 hodin
  Modlitba posvátného růžence  16.30 hodin
  Před mší svatou v 7.00 hodin Anděl Páně a vystavení milostné sošky
  Požehnání milostnou soškou a uctívání po mši svaté v 7.00, 9.00 a 17.00 hodin
Svátost smíření:  Příležitost ke zpovědi je půl hodiny přede mší svatou, na požádání kdykoli.
Svátost křtu:   Je vhodné, aby rodiče křtěného dítěte absolvovali přípravu ve své farnosti.
Svátost manželství: Je třeba, aby se zájemci o tuto svátost o ni ucházeli u faráře v místě svého bydliště.
Ve středu  od 18.00 hodin je ve farním sále katechismus pro dospělé.
Ve čtvrtek   po odpolední mši svaté je adorace.
V pátek   v 7.00 hodin je mše svatá obětována za dobrodince Svaté Hory  
  a živé i zemřelé členy Matice Svatohorské.
V sobotu   po mši svaté v 9.00 hodin je mariánská pobožnost s přednesením zaslaných 
  proseb. Prosby můžete zasílat na adresu prosba@svata-hora.cz, vyplnit 
  formulář na http://www.svata-hora.cz nebo zaslat poštou.

Z 9. arcidiecézní pouti za duchovní povolání
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Sacromontana s.r.o. přijme pro prohlídky na Svaté Hoře průvodce zejména v německém jazyce. 
Jedná se o prohlídky v církevním objektu. Průvodcovský text je zpracovaný. Vhodné zvláště pro studenty. 
Požadavky: výborná znalost jazyka, komunikativní schopnosti a reprezentativní vystupování.  
Forma pracovního poměru: dohoda o pracovní činnosti. Nástup: podle dohody.  
Kontakt: Martina Jechortová, prohlidka@svata-hora.cz, tel. +420 318 429 943; +420 731 619 800

Prodejna knih a poutního zboží, Svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba

V sobotu  po mši svaté v 9.00 hodin se ve farním sále koná setkání ministrantů. Kontakt: ministranti@svata-hora.cz
1. sobotu  v měsících květen až říjen se koná Poutní mariánská sobota: v 9.00 hodin modlitba růžence, 
  v 9.30 hodin katecheze, v 10.00 hodin adorace s možností přijetí svátosti smíření, 
  v 11.00 hodin mše svatá, ve 13.00 hodin křížová cesta a ve 13.45 hodin závěrečná 
  mariánská pobožnost. Při poutní mariánské sobotě není sloužena mše svatá v 9.00 hodin.
2. sobotu v měsíci jsou v 18.00 hodin latinské zpívané chorální nešpory.
3. neděli v měsíci  přenáší mši svatou v 9.00 hodin Radio Proglas.
V postní době   je křížová cesta v pátek od 16.30 hodin a v neděli od 15.00 hodin.
V květnu   po odpolední mši svaté je denně kromě čtvrtku a neděle májová pobožnost. 
Úřední hodiny farního úřadu 
pondělí – pátek: 9.00 – 12.00 hodin; 13.00 – 15.30 hodin

Provozuje: Sacromontana, s.r.o. 
 IČ: 27363261 
 DIČ: CZ27363261 
Odp. osoba: Martina Jechortová 
Tel.:  +420 318 429 943,  
 +420 731 619 800 
Fax: +420 318 429 934 
E-mail:  prohlidka@svata-hora.cz  
E-shop:  http://shop.svata-hora.cz

Otevírací doba prodejny:
po – so:    I. – III.:   10 – 15 hodin 
 IV. – V.:       9 – 16 hodin 
 VI. – VIII.:    9 – 17 hodin 
 IX. – X.:       9 – 16 hodin 
 XI. – XII.:   10 – 15 hodin 
ne:    I. – XII.:     9 – 17 hodin
 
Expozice Svatohorského poutního muzea: 
Ke zhlédnutí v otevírací době prodejny
Vstupné: 10 Kč, v rámci prohlídky zdarma

Průvodcovská služba:
Prohlídka areálu Svaté Hory včetně běžně nepřístupných 
prostor s výkladem je možná:
 V.:   9 - 15 hodin, denně 
 VI. - VIII.:  9 - 16 hodin, denně 
 IX.:   9 - 15 hodin, denně 
 X. - IV.:   jen po předchozí domluvě

Uvedené časy označují začátek první a poslední prohlídky. 
Prohlídku větších skupin, zejména cizojazyčnou, je vhodné 
v dostatečném předstihu objednat písemně nebo e-mailem.

Prohlídka v češtině: 50 Kč / 30 Kč, rodinné vstupné: 130 Kč, 
cizojazyčný výklad: 70 Kč / 50 Kč, 
děti do 6 let zdarma

„Svatá Hora v čase i nad časem“:
Zahrnuje projekci filmu o Svaté Hoře v Mníšecké kapli, pro-
hlídku stálé výstavy na letním kůru a návštěvu Svatohorského 
poutního muzea. Ke zhlédnutí v otevírací době prodejny

Vstupné: 50 Kč / 30 Kč, rodinné vstupné: 130 Kč

Bože – Pravdo, sjednoť mě s tebou v ustavičné lásce!  
Příčívá se mi mnohé, co čtu nebo slyším; v tobě je vše, co chci a po čem toužím.  

Ať zmlknou všichni učitelé a utichne všechno tvorstvo před tvou tváří; mluv ke mně jen ty sám.  
Amen.

Tomáš Kempenský
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