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Anotace

Bakalářská práce s názvem „Svátostná služba na Svaté Hoře u Příbrami“ předkládá 

informace, odkud přicházejí v posledním dvacetiletí žadatelé o svátosti na Svaté Hoře a 

jaké jsou zde podmínky pro přijetí svátostí křtu, biřmování a manželství. Metodou 

zpracování tématu je studium základních a specifických dokumentů a vlastní průzkum. 

Teoretická část představuje Svatou Horu, kongregaci redemptoristů, rozdělení farností 

v Příbrami a vybrané svátosti. Praktická část je odpovědí na předem dané otázky:  Jak 

se projevuje Svatá Hora jako poutní místo a jak jako farnost? Odkud přicházejí žadatelé 

o svátosti na Svaté Hoře? Jaké jsou podmínky pro přijetí svátostí křtu, biřmování a

manželství na Svaté Hoře? Získané statistické údaje jsou zpracovány do přehledných 

tabulek spolu se stanovením počtu žadatelů z jednotlivých regionů. Závěr práce shrnuje 

získané poznatky a odpovědi na otázky a význam Svaté Hory v regionu pro slavení 

svátostí.

Klíčová slova
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Abstract

The bachelor thesis titled „The sacramental service in the Holy Mount near Příbram“ 

collects and evaluates the information about where the applicants for three of the 

sacraments (baptism, confirmation, marriage) have come from in the last twenty-year 

period as well as the conditions required for celebrating the sacraments. The subject is 

treated by the method of study of the basic and specific documents and by research. 

The theoretical part provides the general information about the Holy Mount, the 

congregation of the Redemptorits, about the other catholic parishes in Příbram and some 

general information about the three sacraments. The results of the practical part are 

demonstrated as responses to the three predetermined questions: What are the main 

features of the Holy Mount as an important pilgrimage place and as a parish? Where do 

the applicants for the sacraments come from? What are the conditions required for 

celebrating sacraments in the Holy Mount? The statistical dates are gathered in the 

charts. The conclusion evaluates the results of the research and gives responses to the 

questions mentioned above. 
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Úvod

Ve své práci jsem se zaměřil na udílení svátosti křtu, biřmování a svátosti manželství na 

poutním místě Svatá Hora u Příbrami v průběhu let 1991 - 2014.  Nejprve bylo třeba 

zjistit, na jakém území Svatá Hora působí jako jedna ze tří farností, které spadají do

města Příbrami, jak se Svatá Hora chová jako poutní místo a jako farnost.

           Důležitým tématem je pátá kapitola, zabývající se svátostmi, samotným pojmem 

svátosti (jde nejen o ono známé chápání svátosti v obecném smyslu jako viditelné 

znamení neviditelné milosti), bližším představením jednotlivých svátostí (křtu, 

biřmování a manželství) z pohledu ekleziologického. Dále také přípravami k přijetí 

jednotlivých svátostí v různých časových obdobích od jednotlivých kněží, průběhem a 

obdobím po přijetí svátosti. Práce reflektuje studium dokumentů, které se týkají 

obecných témat jako farnost, řehole či svátost, ale i práci se specifickými dokumenty

(např. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské) a jejich aplikace v praxi.

Důležité místo hrají osobní setkání a rozhovory s kněžími (nejen s redemptoristy, kteří 

působili nebo žijí na Svaté Hoře, ale i s P. Jindřichem Krinkem, farářem farnosti u sv. 

Jakuba Staršího, Příbram I). Ve své práci jsem se snažil zodpovědět následující otázky: 

1) Jak se projevuje Svatá Hora jako poutní místo a jak jako farnost?

2) Odkud přichází žadatelé o svátosti (křest, biřmování, manželství) na Svatou 

Horu?

3) Jaké jsou podmínky pro přijetí svátostí (křtu, biřmování, manželství) na Svaté 

Hoře?

            Zpracováním tohoto tématu bych chtěl nabídnout bližší pohled na Svatou Horu. 

Zároveň chci ve své práci zjistit, koho Svatá Hora oslovuje (žadatele ze sousedních 

farností, z okresu Příbram, ze zbytku republiky nebo ze zahraničí). Tyto údaje jsem

zjistil z matrik – z trvalého bydliště ženy (matky a snoubenky v případě křtu a 

manželství, u svátosti biřmování nebyly všechny údaje k dispozici). Na základě 

osobních setkání a korespondence se mi podařilo zjistit, jakou přípravu musí žadatel 

před udělením vlastní svátosti absolvovat a jak využívají kněží pro svou práci Směrnice 

pro udílení svátostí v Pražské arcidiecézi.                                   

     Také je nutné uvést, že v popisu jednotlivých svátostí (kapitola 5) si nekladu za cíl 

do hloubky popsat všechny jejich aspekty, to by mohlo být cílem podstatně rozsáhlejší 
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monografie, kterých ostatně na toto téma bylo již napsáno mnoho. Cílem této práce bylo 

vyhodnotit význam Svaté Hory v regionu z hlediska udílení vybraných svátostí. 

Bohužel jsem se při svém výzkumu mohl opřít pouze o empirická data, z dostupných 

materiálů jsem se nemohl dozvědět nic o skutečné motivaci žadatelů o svátosti. Toto 

téma je příliš osobní na to, abych o něm mohl hovořit s pro mě neznámými lidmi, navíc 

z praktického hlediska je ani není možné vyhledat. Přesto věřím, že data zpracovaná 

v této práci poskytnou alespoň částečný vhled do fungování Svaté Hory a potvrdí 

význam tohoto místa pro život v regionu.       

     Zároveň jsem se snažil jako autor této práce myslet na to, že i tato bakalářské práce 

by neměla ztrácet ze zřetele to, že je teologie zaměřena k hlásání Božího království a 

k službě životu v plnosti.1                 

                                                            
1 Srov. POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Hermeneutika mystéria. Praha: Krystal OP a Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2010, 262. 
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1. Metodologie výzkumu

Základní metodou, kterou jsem vybral, byla metoda induktivní. Tuto metodu definuje 

Kohut jako pozorování, popis a postupná klasifikace jednotlivostí vedoucí až 

k formulaci zákonitostí a principů. 2 Postupoval jsem tedy od jednotlivých detailů 

k celku.                                                                        

     Zpočátku bylo nutné se seznámit s dokumenty a materiály, které se vztahovaly 

obecně k tématům farnost, poutní místa a svátosti. Také jsem prostudovat informace, 

které řád redemptoristů veřejně publikuje. Důležitou součástí bylo seznámení se 

s historií Svaté Hory. Současně jsem prováděl vlastní pozorování, které se týkalo 

provozu a aktivit na Svaté Hoře. Zároveň jsem procházel matriky, ze kterých jsem 

čerpal údaje, odkud pocházejí jednotliví žadatelé o svátosti. Shromážděné informace 

ohledně počtu udělených svátostí v jednotlivých letech jsem zpracoval do přehledných 

tabulek.

     Další částí výzkumu byly osobní rozhovory a emailová korespondence se 

svatohorskými faráři v místě jejich současného působení. Rozhovory se týkaly hlavně

podmínek, které měli pro žadatele o svátosti, tedy počet setkání, který musel žadatel 

absolvovat a jednotlivá témata, která se na nich probírala. Zároveň jsem porovnal 

podmínky jednotlivých kněží pro udílení svátostí a vyhodnotil je.

     Všechny tyto (i další) jednotlivosti pak tvoří celek této bakalářské práce.       

                                                            
2

KOHUT, Pavel Votěch. Co je spirituální teologie? Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, 43.
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2.  Poutní místa, Svatá Hora a redemptoristé

Nejprve se podívejme, co znamená pojem „poutní místo“. Pod pojmem poutní místa 

rozumíme v katolické tradici místa, kde věřící se zvláštní důvěrou uctívají některá 

tajemství Nejsvětější Trojice (pro křesťany to jsou místa pozemského pobytu Ježíše 

Krista v oblasti dnešního státu Izrael – např. Betlém, Nazaret a Jeruzalém), Panny Marie 

nebo určitého světce. Poutní místa nejčastěji vznikají proto, že na nich došlo k nějakým 

zázračným projevům, zjevením, uzdravením nebo záchraně života. Na poutních místech 

bývají Bohem vyslyšeny prosby věřících, a to na přímluvu Panny Marie nebo světců. 

Nejčetnější bývají poutní místa spojená s Pannou Marií – např. Lurdy, Fatima, Loreto, 

Mariazell.3 U nás je jedním nejznámějších a nejdůležitějších mariánských poutních 

míst Svatá Hora. Skrze tamní uctívanou sošku se dostává věřícím od Boha určitých 

milostí – vyslyšení modlitby (prosby za uzdravení, za záchranu v nebezpečí, za 

záchranu při požáru,…). Soška byla mnohokrát kopírována (malba, svaté obrázky, 

sochařské provedení atd.). Posvátnost kopie se někdy zvyšovala tím, že byla dotýkána 

s originálem. 4 Kardinál Miloslav Vlk zařadil v dekretu o poutnických místech 

Arcidiecéze pražské z 25. 4. 2008 Svatou Horu mezi hlavní poutní místa arcidiecéze.5  

Proto si představíme historii poutního místa Svatá Hora u Příbrami a kongregaci 

redemptoristů, jejíž členové zde působí.

2.1. Historie poutního místa

Mariánské poutní místo Svatá Hora patří k hlavním poutním místům v České republice. 

Tyčí se nad městem Příbram ve výšce 590 m n. m.. První mariánská kaple v těchto 

místech stála již v roce 1260. V 15. století zde stával malý kostelíček, kde byla uctívána 

nynější socha Panny Marie s Ježíškem. Tu podle tradice vlastnoručně vyřezal první 

pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Soška je tmavá a je vyřezaná z hruškového dřeva. 

Originál sošky byl v minulosti mnohokrát kopírovaný, nejvíce na tzv. svatých obrázcích 

nebo na podmalbách na skle. Obraz sošky Panny Marie Svatohorské je možno spatřit 

                                                            
3

Srov. ČERNÝ, Jiří. Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní 
zbožnosti. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2013, 13.
4

Srov. tamtéž, s. 18.
5

Srov. VLK, Miloslav, Poutní místa Arcidiecéze pražské, č. 1364/2008 (25. 4. 2008), viz M. Kolářová (red.), 
Sbírka právních norem Arcidiecéze pražské, Praha 2009, 303-304 a P. DRZAZGA, Krzysztof. Svatá Hora. 
Mariánský kult a pastorace v poutním místě Svatá Hora. 204.



10

také v kostelích a kapličkách, např. v Mladé Vožici v děkanském kostele sv. Martina.6  

Kopie sošky je součást poutního místa v Hájku u Soběnova  na Českokrumlovsku.7 Od 

dob baroka je oblékána jako královna do různých šatů v liturgických barvách. Na Svaté 

Hoře přebývali také poustevníci. Mezi nejznámější poustevníky patří Jan Procházka 

z Nymburka, kterému se na Svaté Hoře navrátil zrak dne 13. června 1632.8 Dne 3. října 

1647 nařídil císař Ferdinand III. předat kapli jezuitům. Z počátku docházeli na Svatou 

Horu jezuité z Březnice.9 V letech 1658 – 1675 nechali kapli přebudovat na chrám, 

jehož podobu známe ze současnosti – tedy náměstí, vstupní brána, ambity se čtyřmi 

kaplemi (Plzeňská, Březnická, Pražská a Mníšecká), malé nádvoří a vyvýšená bazilika 

Nanebevzetí Panny Marie.10 Vysvěcení kostela se konalo 27. srpna 1673.11 V roce 1732 

byla soška se souhlasem tehdejšího papeže slavnostně korunována. V roce 1773 museli 

jezuité Svatou Horu opustit (zrušení řádu). Po té byla Svatá Hora svěřena do správy 

diecézním kněžím. Kardinál Schwarzenberg nabídl Svatou Horu jezuitům opět v roce 

1860. Protože však v té době neměli jezuité dostatek členů, netroufali si převzít Svatou 

Horu. Dne 30. 9. 1861 byla Svatá Hora předána do správy redemptoristům (Kongregace 

Nejsvětějšího Vykupitele) 12 , kteří zde působili do roku 1950.  Svatá Hora se stala 

v pořadí čtvrtým působištěm (klášterem) redemptoristů v českých zemích.13 Od roku 

1950 do roku 1990 byla Svatá Hora ve správě diecézních kněží. Od 24. 3. 1990 

je duchovní správa Svaté Hory opět svěřena redemptoristům. Dne 21. ledna 1905 

povýšil papež Pius X. bulou Sacris aedibus Svatou Horu na „baziliku menší“.14 Svatá 

Hora je bazilikou ve smyslu náboženském (symbolickém), titul bazilika se vztahuje na 

celý areál. 15 Hlavní pouť se koná třetí neděli po Slavnosti seslání Ducha svatého.

V období od roku 1984 do 31. srpna 2001 zde působila Kongregace Milosrdných sester 

                                                            
6 Srov. ČERNÝ, Jiří. Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní 
zbožnosti. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2013, 161.
7

Soška byla dotýkána se svatohorským originálem v roce 1773. Více ČERNÝ, Jiří. Poutní místa 
českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní zbožnosti. Pelhřimov: Nová tiskárna 
Pelhřimov, 2013, 229.
8

Srov. KAMENÍČEK, Rudolf, P. Svatá Hora nad Příbramí, nejslavnější poutní místo mariánské v Čechách. 
Praha 1892, 19-20 a ŠINDAR, Jiří. Putování po poutních místech Čech, Moravy a Slezska. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2007, 35.
9

Srov. P. DRZAZGA, Krzysztof. Svatá Hora. Mariánský kult a pastorace v poutním místě Svatá Hora. 25.
10 Srov. http://www.turistik.cz/cz/kraje/stredocesky-kraj/okres-pribram/pribram/svata-hora-pribram/
[16. 7. 2013] a
http://infocentrum.pribram.eu/cz/kulturni-pamatky/svata-hora/  [16. 7. 2013].

11
Srov. P. DRZAZGA, Krzysztof. Svatá Hora. Mariánský kult a pastorace v poutním místě Svatá Hora. 33.

12 Srov. http://cssr.cz/cz/page/146 [24. 4. 2014].
13 Srov. http://cssr.cz/cz/page/146  [24. 4. 2014] – před tím Koclířov, Praha a Červenka.
14

Srov. P. DRZAZGA, Krzysztof. Svatá Hora. Mariánský kult a pastorace v poutním místě Svatá Hora. 76.
15 srov. MATICE SVATOHORSKÁ. Svatá Hora 5/2011. Příbram: Tiskárna Prima spol. s r.o. 2011, 5,6.
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sv. Vincence. Sestry se staraly o svatyni, liturgické oblečení a o liturgickou hudbu a 

zpěv.16

2.2. Redemptoristé

Redemptoristé jsou katolickou řeholní kongregací, která si klade za poslání následovat 

Krista, hlásat Boží slovo chudým a žít podle evangelních rad chudoby, čistoty a 

poslušnosti. Kongregaci založil 9. listopadu 1732 v jižní Itálii sv. Alfons z Liguori. 

Roku 1749 byla kongregace schválena papežem Benediktem XIV. Mezi nejznámější 

světce z této kongregace patří kromě zakladatele sv. Klement Maria Hofbauer (1751 –

1820), filadelfský biskup sv. Jan Nepomuk Neumann (1811 - 1860) a mučedník bl. 

Metoděj Dominik Trčka (1886 – 1959), který zemřel ve vězení v Leopoldově. Dnes 

čítá kongregace včetně bratří řeckokatolické větve necelých 6 tisíc redemptoristů, kteří 

působí v 78 zemích světa. Na českém území kongregace působí od roku 1855, 

samostatná česká provincie vznikla v roce 1901 a v dobách největší slávy měla téměř 

300 členů. V současné době působí v republice asi 15 redemptoristů, soustředěných 

zejména na poutních místech na Svaté Hoře, ve Frýdku – Místku a v Tasovicích u 

Znojma. Českým provinciálem je P. Josef Michalčík.17 Ve sledovaném časovém období 

1992 – 2014, kterému se věnuji v této práci, byli rektory P. Josef Břicháček (1990-

1995), P. Jan Zemánek (1996-1999), P. Ladislav Škrňa (1999-2002), P. Josef Michalčík 

(2002-2004), P. Piotr Nowicki (2004-2006), P. Stanislav Přibyl (2006-2008), P. Jiří 

Ondovčák (11. 3.  - 16. 12. 2008), P. Josef Michalčík (2009-2011), P. Anton Verbovský 

(2011-2012). 18 V současnosti působí na Sv. Hoře osm kněží redemptoristů 19 : Jan 

Sokulski, David Horáček, Krzystof Strzelczyk, Josef Michalčík, Stanislav Muzikář,

Ladislav Škrňa, Vladimír Jedlička a Francis Hoa Dang, který se věnuje pastoraci 

Vietnamců v ČR. Od ledna 2013 je svatohorským administrátorem P. Jan Sokulski. 

Mezi aktivity kongregace redemptoristů patří správa poutních míst, pořádání lidových 

misíí (duchovního programu pro farnosti) a exercicií. Jejich úkolem je misionářsky 

                                                            
16

Srov. P. DRZAZGA, Krzysztof. Svatá Hora. Mariánský kult a pastorace v poutním místě Svatá Hora. 179.
17

Srov. MATICE SVATOHORSKÁ. Svatá Hora 5/2011. Příbram: Tiskárna Prima spol. s r.o. 2011, 4.
18 Tamtéž 5.
19

Dlouholetý člen komunity P. Břetislav Vaněk zemřel 19. ledna 2015.
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působit tam, kde je duchovní nebo hmotná bída. Zvláštností kongregace jsou doživotní 

sliby s přísahou setrvání v kongregaci.20

                                                            
20 Srov. Řeholní život v českých zemích. Druhé, inovované vydání. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2014, s. 119 - 122.
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3. Farnost

Podle definice Kodexu kanonického práva je farnost „určité natrvalo zřízené 

společenství křesťanů v místní církvi, svěřené pod vedením diecézního biskupa do 

pastorační péče faráři, jako jejímu vlastnímu pastýři.“21 Farnost je z hlediska pastorace 

základní pastorační jednotkou v katolické církvi.22 Z eklesiologického hlediska farnost 

sdružuje všechny katolíky, kteří žijí na daném území. Teologicky je farnost spojována 

vyznáním a společným sdílením víry, duchovních darů a starosti o šíření víry.23 Má být 

otevřena všem a měla by být místem, kde bude zrát jejich víra.

     Farnost je místo, kde by se měly naplňovat úkoly církve: martyria, diakonia, leiturgia 

a communio (svědectví, služba potřebným, liturgie a společenství). Dalšími z úkolů 

farnosti je být blíže lidem (aby se stala prostředím živé účasti) a zaměřit se na misijní 

poslání.24

3.1. Farnosti na území města Příbrami

Území města Příbrami a blízkého okolí je rozdělené na 3 farnosti: Farnost u kostela sv. 

Jakuba Staršího, Farnost u sv. Vojtěcha Příbram VI-Březové Hory a Farnost u kostela 

Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora. Přesné rozdělení farností je následující:

3.1.1. Farnost u sv. Jakuba Staršího Příbram I

Ve správě farnosti jsou následující obce: Drásov – Drásov a Skalka, Dubenec, Dubno, 

Kotenčice, Lhota u Příbramě, Nečín – Bělohrad, Skalice, Strupina, Občov, Obecnice, 

Ouběnice – Ostrov a Ouběnice, Suchodol – Líha a Suchodol, Trhové Dušníky a 

Višňová. V Příbrami pak části Příbram I, Příbram II (ulice K Nové Hospodě, Pod 

Květnou, Svatá Hora – vyjma kostela a areálu baziliky, U pražské silnice a Za Svatou 

Horou), Příbram III a Příbram IX.

                                                            
21

Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Praha: Zvon, 1994, kán. 515§1.
22

Srov. OPATRNÝ, Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2001, s. 27.
23 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti, s. 38.
24

Srov. PAPEŽ FRANTIŠEK: Evangelii gaudium. Praha: Nakladatelství Paulínky, 2014, s. 25.
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3.1.2. Farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI-Březové Hory.

Ve správě farnosti jsou obce Drahlín, Obecnice, Podlesí, Lazec a Orlov. V Příbrami to 

jsou části Příbram IV, Příbram V-Zdaboř, Příbram VI-Březové Hory, Příbram VII a 

Příbram VIII.

     Dne 16. června 2011 zaslali biskupové (za Plzeňskou, Litoměřickou, 

Českobudějovickou a Brněnskou diecézi a za Arcidiecézi pražskou) do Říma Žádost o 

vymezení hranic Plzeňské diecéze a přesun některých farností mezi diecézemi. 

Z důvodů občansko-správních (spádovosti) byly vybrány mezi jinými farnostmi farnosti 

Bohutín a Slivice, které byly z Českobudějovické diecéze přiřazeny k Pražské 

arcidiecézi. Od 1. 1. 2013 jsou spravovány excurrendo (dojíždějícím správcem) 

z Březových Hor.25

3.1.3. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Příbram II - Svatá 

Hora

V Příbrami spravuje farnost území části Příbrami II – kostel a areál baziliky.26

Podle statistiky sčítání obyvatel ČSÚ z roku 2001 bylo na Svaté Hoře trvale hlášeno 25 

obyvatel, z toho 22 katolíků. 27 Stojí za zamyšlení, zda počet 22 katolíků tvoří 

dostatečně veliké „křesťanské společenství“, jak je uvedeno v definici farnosti podle 

Kodexu kanonického práva. Podle mého názoru není tento počet dostačující.

                                                            
25

Více např. ČERNÝ, Jiří. Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní 
zbožnosti. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2013, 153.
26

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ. Katalog pražské diecéze. Jablonec nad Nisou: Jan Macek a Pavel Kusala, 
2011, s. 121-123.
27 www verze katalogu arcibiskupství pražského (apha.cz/vikariát Příbram/farnost Svatá Hora) [2. 4. 
2014].
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4. Fenomén Svatá Hora

Svatou Horu zajímavě představil P. Jan Zemánek v rozhovoru, který otiskl časopis 

Svatá Hora 28, jako místo, kde je otevřeno 12 hodin denně, věřící mohou být na mši 

svaté (ve všední den jsou tři mše svaté, v neděli a ve slavnost čtyři mše svaté), mohou 

přijmout svátost smíření nebo si pohovořit s knězem (je možné využít zvonky 

v ambitech u vchodu do kláštera). Svatá Hora je také místem setkání (P. Zemánek 

připomíná setkání mládeže, které se zde konalo v roce 1999), je šancí dát do pořádku 

svůj život, vyřešit nějaký problém nebo prohloubit svůj duchovní život a upevnit svůj 

vztah k Matce Boží.29  

     Putování a poutní místa představil svým osobitým způsobem P. Jiří Reinsberg: 

„Putovat znamená vycházet ze svého svrabu a ještě ho táhnout kus cesty s sebou. A 

nakonec, když se dospěje na určité místo, tam ho složit. (…) Do náruče své Matce.“30  

     Podle Direktáře o lidové zbožnosti a liturgii mají poutě své podstatné rysy: 

eschatologický (pouť jako cesta vstříc Božímu království), kající (pouť jako cesta 

obrácení), sváteční (přerušení každodenní monotónnosti), kultický (např. slavení liturgie 

ve svatyni), apoštolský (pouť jako cesta připomínající putování Ježíše a jeho učedníků) 

a rozměr společenství (poutník se nachází ve společenství s ostatními poutníky a 

s Kristem, který šel spolu s učedníky do Emauz).31                                                                                            

     Ideální poutní místo je takové, kde se každý poutník cítí dobře, ať již přijede na 

soukromou pouť nebo ve větší skupině např. s farním zájezdem. Měl by mít možnost 

přijmout svátost smíření, zúčastnit se mše svaté nebo pobožnosti (májová, křížová 

cesta), někde se občerstvit, případně přespat. Zároveň je nutné si uvědomit, že pouť není 

                                                            
28 Srov. MATICE SVATOHORSKÁ, Svatá Hora 3/2012. Příbram: Prima, 4-6, zde je přetištený rozhovor P. 
Přibyla s P. Zemánkem z r. 2001.
29

Více např. MATICE SVATOHORSKÁ, Svatá Hora 3/2014. Příbram: Prima, 23-24, Homilie biskupa Karla 
Herbsta ze slavnosti Korunovace dne 29. 6. 2014. 
30

Srov. REINSBERG, Jiří. Probíhejte Jeruzalém a sviťte. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 
s. 65.
31 Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Direktář o lidové zbožnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2007, 193 – 196. 
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útěkem od řešení toho, co je potřeba řešit, ale že je pomocí tam, kde podporuje úsilí ke 

zvládnutí poutníkova problému.32   

      Na Svatou Horu se dá nahlížet ze dvou úhlů pohledu, a sice jako na farnost anebo 

jako na poutní místo. Podívejme se tedy na Svatou Horu nejprve jako na poutní místo a 

poté jako na farnost.

4.1. Svatá Hora jako poutní místo

Svatá Hora je nejvýznamnějším poutním místem v Čechách. Je navštěvována jak 

organizovanými skupinami33 , tak i rodinami nebo jednotlivými mariánskými ctiteli.

Poutní místo by mělo být také misijním místem, měli by se na něm přijímat nejen věřící 

lidé, ale i „obyčejní turisté“, tedy každý člověk, který na Svatou Horu zavítá. Od 13. 

století byla Svatá Hora vyhledávaným poutním místem poutníků nejen z Čech, ale také 

z Bavorska, putovali sem Chorvaté a Slovinci,… 34 Záleželo na době – s rozvojem 

techniky se pěší doprava postupně měnila v dopravu vlaky, autobusy, motocykly a 

osobními automobily.35 Každoročně hojně navštěvované jsou oslavy výročí korunovace 

milostné sošky Panny Marie36. Větší zájem poutníků je ve dnech mariánských svátků. 

Jedná se zejména o slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna).37 Na druhou stranu

společenské poměry v průběhu staletí ne vždy přály poutím. Poutě byly oficielně 

zakázány za Josefa II. 38 , s obtížemi se konaly během Druhé světové války 39 a za 

komunistického režimu. 40 Každá kongregace se zasloužila ve své době svým 

                                                            
32

Srov. OPATRNÝ, Aleš. Pastorace zvláštních skupin. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 
2014, s. 62, 63.
33

Jde o poutní zájezdy farností z republiky a ze zahraničí (např. z Německa), ale také o pravidelné poutě, 
např. 13. arcidiecézní pouť za duch. povolání, Pouť bývalých příslušníků PTP, Orelská pouť, Pouť bývalých 
ministrantů atd.  
34

Chronica C. Ss. R. ad B. M. V. Thaumaturgam in Monte Sancto boh., ab anno 1907–30 VolumenIII., 
(ASH 1907-30). 13 a také srov. P. DRZAZGA, Krzysztof. Svatá Hora. Mariánský kult a pastorace v poutním 
místě Svatá Hora. 106, 117.
35

V roce 1907 přijeli vlakem na Svatou Horu první poutníci z Německa. Srov. tamtéž 107, dále např. s. 
134.
36

Např. v roce 1832 přes 19 000 poutníků, v roce 1909 10.000 poutníků, v roce 1920 100 000 poutníků, 
v roce 1932 219 000 lidí (Srov. KAMENÍČEK R., Svatá Hora nad Příbramí, nejslavnější poutní místo 
mariánské v Čechách, Praha 1892, 48, 81, Chronica C. Ss. R. ad B. M. V. Thaumaturgam in Monte Sancto 
boh., ab anno 1907–30 (ASH 1907-30), Volumen III, 48-72, 475-494, a Srov. P. DRZAZGA, Krzysztof. Svatá 
Hora. Mariánský kult a pastorace v poutním místě Svatá Hora. 135).
37

Více např. P. DRZAZGA, Krzysztof. Svatá Hora. Mariánský kult a pastorace v poutním místě Svatá Hora.
86.
38

Více tamtéž s. 63.
39 Více tamtéž s. 156, 157.
40

Více tamtéž s. 168n.
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charakteristickým způsobem o rozvoj poutního místa. Jezuité se starali o duchovní růst

poutníků prostřednictvím eucharistického kultu a kultu svatých. Využívali knihtisku a 

rytin k popularizaci Svaté Hory.41 Prováděly se zde exercicie, výuka zpěvu, pořádala se 

edukační divadelní představení, vydávaly se knížky a obrázky s Matkou Boží 

Svatohorskou. V neposlední řadě se jezuité zasloužili o stavební úpravy poutního místa.

Redemptoristé připravovali věřící k prožívání slavností v poutním místě, vedli exercicie 

a misie, kázali, udělovali svátosti, starali se o církevní hudbu a zpěv. Byli také aktivní

ve stavebním rozvoji Svaté Hory – např. byl postavený exerciční dům a nová škola pro 

ministranty.42

     To, že je Svatá Hora nejvýznamnějším poutním místem i v současnosti, klade nároky 

na zabezpečení potřebného servisu pro poutníky – od jazykové vybavenosti kněží po 

ochotu vyzpovídat třeba celý poutní zájezd, jak se již v minulosti mnohokrát stalo. Pro 

kněze to znamenalo šest a více hodin ve zpovědnici. 43 Na druhou stranu existuje 

nebezpečí tzv. „poutní turistiky“, kdy návštěvníci příliš spěchají a nevyužívají to, co jim 

poutní místo nabízí pro růst jejich víry. Přesto narůstá počet oficiálních poutních 

výprav, v roce 2012 jich bylo 79 a v roce 2013 již 120 (51 z České republiky, 34 

z Německa a Rakouska, 9 z Polska, 7 ze Slovinska, 4 z Itálie, 3 ze Slovenska, atd.).44

    Svatá Hora se také stává zastávkou poutníků na trase do Santiaga de Compostela. 

Příbram totiž leží na jižní trase svatojakubské poutě (Praha–Regensburg–Ženeva–Lyon–

Le Puy). 45

4.2. Svatá Hora jako farnost

Samostatnou farností se stala Svatá Hora v roce 1796. V témže roce byl stávající 

svatohorský administrátor P. Jáchym Čejka povýšen na probošta. Do funkce probošta 

byl slavnostně uveden při slavnosti výročí Korunovace v roce 1797.46 Od 1. 7. 1994

byla přejmenována správa Svaté Hory z „Proboštský úřad Svatá Hora“ na 

„Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora“. P. 

Stanislav Přibyl tento název začal důsledně používat od 1. 8. 1999.  Za jeho působení 

                                                            
41

Více tamtéž s. 27.
42

Srov. tamtéž s. 74, 76, 84.
43

Zpracováno podle vyprávění P. Škrni dne 21. 4. 2014 na Svaté Hoře.
44

Více MATICE SVATOHORSKÁ, Svatá Hora 1/2014. Příbram: Prima, 24.
45 Více na http://www.ultreia.cz/svatojakubska_cesta/camino-santiago/trasy-v-cechach [8. 5. 2014].
46

Srov. P. DRZAZGA, Krzysztof. Svatá Hora. Mariánský kult a pastorace v poutním místě Svatá Hora. 63.
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nebyla zasmluvněna duchovní správa redemptoristů na Svaté Hoře.47 Bližší informace 

ke klíčovému datu 1. 7. 1994 se mi nepodařilo získat ani nyní ze Sv. Hory, P. Vaněk 

nenašel žádnou zmínku v kronice a P. Škrňa si nevzpomíná, že by se v tom roce něco 

dělo.48

   Svatá Hora jako farnost má minimální spádovou oblast - jen kostel a areál baziliky

(více v subkapitole 3.1.3).

     Jak jsem již uvedl výše, na území města Příbrami fungují tři farnosti. Vzhledem 

k velikosti města se a počtu věřících, kteří pravidelně navštěvují mše svaté, se nabízí 

otázka možné spolupráce v oblasti pastorace. Po dohodě mezi P. Krinkem, farářem 

farnosti u sv. Jakuba Staršího, a vedením farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie na 

Svaté Hoře zajišťují tyto dvě farnosti společně výuku náboženství ve školním roce 

2013/14 a 2014/15. Výuka mladších školních dětí (1. - 3. třída) probíhá na Svaté Hoře, 

starší školní děti navštěvují hodiny náboženství na faře u sv. Jakuba Staršího. Do 

budoucna se uvažuje o dalších společných projektech.

     Redemptoristé umožňují využít prostor baziliky také žadatelům o svátosti, kteří zde 

chtějí přijmout svátost s knězem ze své domovské farnosti. 

     Z mého pohledu se Svatá Hora prezentuje jako aktivní farnost. Domnívám se, že 

pastorační program na Svaté Hoře má rysy „velkoměstské pastorace“. Jak uvádí 

Bartoňová ve své práci 49, „velkoměstská pastorace (…) se obrací i na skupiny lidí 

bydlící nejen za hranicemi farnosti, ale i města. Patří sem jak praktikující, tak i 

„matrikoví“ křesťané, lidé hledající i nevěřící“, aktivity jsou zaměřeny jak na věřící 

z farnosti (např. Postní duchovní obnova), tak i na účastníky mimo farnost a církev 

(např. zpívání u jesliček).                                    

                                                            
47

https://katalog.apha.cz/web/catalog_detail.php?sablona_soubor=detail/farnosti_detail.xml&parametr

y[farnosti][id]=1254 [19. 11. 2014], zpracováno také podle e-mailu P. Stanislava Přibyla ze dne 11. 11. 
2014.
48

Zpracováno podle emailu P. Davida Horáčka ze 7. 12. 2014. 
49

BARTOŇOVÁ, Eliška. Pastorační situace ve vybraných farnostech, které jsou svěřeny řeholím. Praha, 
2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, s. 45n. Pro další 
informace autorka odkazuje na článek Praha – výzvy velkoměsta P. Petra Havlíčka SJ, který otiskl Bulletin 
Jezuité. Roč. XIX., 2010.
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     Problémem je nedostatek kněží 50, pouze čtyři jsou v produktivním věku, provinciál 

redemptoristů bývá často na cestách a ze Svaté Hory ještě spravují kostel v Obořišti.

4.3. Farnost nebo poutní místo?

Nabízí se tedy otázka, čím je Svatá Hora víc – poutním místem nebo farností? Během 

sezóny (květen – září) je Svatá Hora hlavně poutním místem. V tomto období mezi 

návštěvníky bohoslužeb výrazně převažují poutníci (cca 2/3). V zimním období (říjen-

duben) jsou to naopak domácí návštěvníci (přibližně 3/4 účastníků bohoslužeb). 

Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení malého počtu kněží působících na Svaté 

Hoře, kteří jsou vázáni k tomuto poutnímu místu, není možné podnikat další aktivity, 

které bývají typické pro aktivní farnosti. Jsou jimi například dětský letní tábor (dalším 

důvodem je nízký počet dětí ve svatohorské farnosti a také skutečnost, že letní tábor již 

tradičně pořádá farnost u sv. Jakuba) nebo poutní zájezdy. Kromě „obvyklé“ práce 

spojené s poutním místem vykonávají kněží ještě další činnosti, například navštěvují a 

zaopatřují nemocné v Příbramské nemocnici a podle potřeby zastupují kněze v okolí. 

     Ve farnosti Svatá Hora není založena ekonomická ani pastorační farní rada.51 Působí 

zde velké množství společností a spolků, např. farnost, klášter redemptoristů, sídlo 

kongregace, noviciát, dále Matice Svatohorská, Sacro Montana, s.r.o., atd.). Farníci, 

kteří jsou schopni a ochotni se angažovat, jsou již činní v těchto spolcích a na další 

činnost již nezbývá ani čas ani energie. Ekonomická ani pastorační farní rada sice 

oficiálně neexistují, jejich činnost je ale dostatečně suplována právě výše uvedenými 

spolky. Dalším činitelem jsou i státní instituce, především památkový úřad. 52

4.4. Vnímání Svaté Hory

Nyní se podívejme ve dvou následujících podkapitolách v různých pohledech na Svatou 

Horu – prvním pohledem je zodpovězení otázky, kterou jsem položil vybraným

manželským párům, proč se rozhodli mít svatbu právě zde. Ve druhé podkapitole

uvádím další důvody, kvůli kterým přichází na Svatou Horu žadatelé o svátosti. 

                                                            
50

Srov. Lk 10, 2 – „Žeň je mnohá, dělníků málo.“
51 Ekonomická farní rada je povinná – viz CIC 537.
52

Zpracováno podle vyprávění P. Davida Horáčka ze dne 25. 5. 2014 na Svaté Hoře.
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4.4.1. Kontakt se žadateli o svátost manželství

Je zajímavé zkoumat rozhodnutí jednotlivých lidí, proč se rozhodli přijmout danou 

svátost právě na Svaté Hoře. Ptal jsem se tří manželských párů, proč se rozhodli udělit 

si svátost manželství právě na Svaté Hoře: 

1.) nevěsta pochází z okolí Březnice (okr. Příbram), ženich je z Prahy – ženich byl 

aktivním praktikujícím katolíkem, nevěsta byla matrikovým katolíkem. Svatou 

Horu si vybrali z pohledu povrchního a estetického – nic lepšího a honosnějšího

v regionu není.

2.) nevěsta i ženich mají trvalé bydliště na území farnosti Březové Hory – oba se 

aktivně účastnili života ve své domovské farnosti. Svatební den chtěli mít co 

nejhezčí, a proto si vybrali Svatou Horu.

3.) nevěsta patří do farnosti Březové Hory, ženich se před svatbou církevního života 

na rozdíl od ní aktivně neúčastnil – pro přípravu a vlastní obřad jim byl 

rodinným příslušníkem doporučen kněz ze Svaté Hory, proto měli svatbu právě 

tam.53

Tento malý průzkum dokumentuje vztah obyvatelů regionu ke Svaté Hoře.

4.4.2. Důvody pro Svatou Horu

Na Svatou Horu se obrací zájemci o svátosti pro známost, atraktivnost a výjimečnost 

tohoto místa. Co se týká svateb obecně, tak Svatá Hora je „svatební stavba“ a „dobře se 

fotí“54. Podle P. Nowického, 90% žadatelů o uzavření manželství přichází na Svatou

Horu z toho důvodu, že se jedná o krásné místo55. Na Svatou Horu přicházejí také lidé, 

kteří s tímto místem mají zkušenost, jsou se Svatou Horou nějakým způsobem spojeni, 

např. někdo z rodiny tam měl svatbu, oni sami zde byli pokřtěni, a tak zde chtějí mít 

svatbu nebo zde měli svatbu a přichází pokřtít své dítě. V některých případech se jedná 

o tradiční rodinnou záležitost (naše rodiny chodí na křest a svatbu na Svatou Horu). 

     Významnou skupinu žadatelů tvoří lidé, kteří sami nejsou praktikujícími katolíky, do 

kostela pravidelně nechodí, ale z nějakého osobního důvodu chtějí některou z námi 

nahlížených svátostí přijmout. Tito lidé volí Svatou Horu vedle již zmíněných důvodů 

                                                            

54 Uvedl P. Stanislav Přibyl při rozhovoru 30. 9. 2013.
55

Šlo o období říjen 2003 až srpen 2006, informace z rozhovoru s P. Nowickým z 13. 3. 2014.
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také pro její jistou anonymitu, většina z nich se neodváží obrátit se na faráře některé

konkrétní farnosti už proto, že tam bohoslužby nenavštěvují a tedy jej ani neznají.

Zamýšlíme-li se tedy nad žadateli o přijetí svátostí na Svaté Hoře, musíme dospět 

k závěru, že je přivádějí často povrchní důvody.   



22

5. Jednotlivé svátosti

V této práci se zaměřuji na udílení tří svátostí – křtu, biřmování a manželství. Při 

slavení svátostí jde o prožitek hluboké náboženské zkušenosti, nikoliv pouze o rituál. U 

příjemce svátosti je nutné, aby měl vazbu na Krista a církev. 56 Svátosti jsou lidským 

úkonem a zároveň znamením nezvratného Božího příklonu ke člověku. 57 Svátosti jsou 

viditelné znamení neviditelné milosti ustanovené Kristem, víru předpokládají a 

rozmnožují.58 Udílení svátostí patří k důležitým a podstatným úkolům, které dává Bůh 

církvi. Svátosti se udělují v církvi a jejím prostřednictvím59, jsou projevy života církve.

Jsou darem pro udělujícího i přijímajícího, jsou slaveny v církvi a církví. 60   Při 

svátostech dochází k setkání člověka s tím, kdo v těchto svátostech působí.61 O přijaté 

svátosti je také potřeba se starat (obnovovat je, uvědomit si, co svátostí člověk dostal

atd.), využívat mystagogický aspekt svátosti. Mnohdy se stává, že se lidé stávají 

pokřtěnými pohany – jsou pokřtěni, ale ne evangelizováni, 62   nevrůstají do církve, 

nestávají se církví.

     Důležitým časovým úsekem před přijetím svátostí je příprava na přijetí jednotlivých 

svátostí. Podle svátosti, na kterou se žadatel připravuje, může být příprava individuální

nebo ve skupinkách. Při přípravě ve skupině si mohou lidé, kteří se nacházejí v obdobné 

situaci, sdělovat své zkušenosti.63 Přípravu na svátosti vede nejčastěji kněz nebo jáhen 

(někdy také pastorační asistent nebo pověřený laik) a trvá rozdílnou dobu. Důležité ale 

je, že příprava vždy odkazuje ke Kristu, který působí ve svátostech. Je to on sám, který 

žadatele o svátosti uvádí skrze svátosti do vztahu se sebou samým a se svým tajemným 

tělem.

                                                            
56

Srov. KUNETKA, František. Úvod do liturgie svátostí. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2001, 270-271.
57 Srov. tamtéž 331.
58 Srov. tamtéž 17.
59

Srov. ADAM, Adolf. Liturgika. Praha: Vyšehrad, 2001, 146.
60

Srov. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské (17. 5. 2005), ACAP 11/2008, č. j. 6795/2008.
61

Srov. OPATRNÝ, Aleš. Jak potěšit zpovědníka. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 21.
62

Srov. KASPER, Walter. Evangelium o rodině. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014, 11.
63 Srov. KAPLÁNEK, Michal. Pastorace mládeže. Praha: Salesiánská provincie Praha ve spolupráci se 
Salesiánským střediskem mládeže v Praze – Kobylisích, 1999, 87.
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     U svátostí je tedy nejdůležitější víra přijímajícího, nezáleží na vnitřním stavu 

udělovatele (ex opere operato), příprava je také přípravou na žití ve společenství 

církve.64

     Jednotlivé svátosti nyní představíme, přiblížíme jejich udílení a zjistíme počet a 

oblast, odkud přicházeli žadatelé o udělení svátostí na Svaté Hoře.

5.1. Svátost křtu

Ze sedmi svátostí, které ustanovil Kristus65, je základní svátostí svátost křtu, která 

otevírá přístup k ostatním svátostem66. Křtem se pokřtěný začleňuje do společenství 

církve (do mystického těla Kristova) – jedná se o ekleziologické hledisko. Pokřtěný 

v katolické církvi tedy patří do obecné (světové) církve a zároveň do místní církve 

(farnosti) tam, kde žije.67 Soteriologické hledisko vnímá křest jako svobodný Boží dar, 

kterým začíná spása jakožto jednotlivce.68 Křest vtiskuje do duše svátostný charakter. 

Pokřtěnému jsou odpuštěny všechny hříchy (dědičný i osobní) a zároveň získává sílu 

přemáhat zlo – dostává dar posvěcující milosti (dar Ducha Svatého)69. Přijetí křtu je 

také závazkem. Křest může přijmout každý dosud nepokřtěný člověk. Křtu dospělých 

předchází katechumenát, jeho cílem je aby katechumeni ve spojení se společenstvím 

církve dovedli ke zralosti své obrácení a svou víru.70 Křtí se i děti, děti jsou křtěny ve 

víře, kterou reprezentují rodiče s kmotry,71 kteří víru dále předávají. Každý křtěnec by 

měl mít svého kmotra (měl by to být katolík starší šestnácti let, který již přijal svátost 

biřmování). Kmotra vybírají dítěti rodiče, dospělý křtěnec si vybírá kmotra sám. 

     Před křtem malých dětí je vhodné, když rodiče absolvují přípravu (podle Směrnic

pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské „je úkolem duchovního správce postarat se 

přiměřeným způsobem o přípravu na křest jejich dítěte.“). Tato příprava má brát ohled 

                                                            
64

Srov. tamtéž 85-87.
65

Srov. Mt 28,19.
66 Srov. Katechismus katolické církve. Praha: Zvon, 1995, 1210, 1213.
67 Více o tématu farnost v předchozích kapitolách 3 a 4.
68

Srov. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské (17. 5. 2005), ACAP 11/2008, č. j. 6795/2008.
69

Více např. LG 11„Pokřtěnému jsou darovány dary milosti víry, naděje a lásky. Pokřtěný křesťan má 
účast na spásném poslání církve, je členem jejího „kněžského společenství““.
70

Srov. KKC 1246, 1248.
71 Srov. MULLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2010, 679.
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na časové možnosti rodičů, na stupeň jejich víry a začlenění do farnosti. Příprava je 

kolikrát příležitostí k prvnímu začlenění rodičů do společenství místní církve.72

     Křtu dospělých předchází katechumenát (příprava na přijetí svátosti křtu). Na 

popeleční středu nebo na první neděli postní začíná Období bližší přípravy křtu. Přijetí 

do bližší přípravy se uskutečňuje ve slavnosti, která se nazývá „obřad vyvolení“. 

Následujících šest týdnů se nazývá obdobím očišťování a osvícení. Dalšími obřady jsou 

slavnostní předání modlitby Páně a vyznání víry. Po vlastním křtu prožívá pokřtěný 

období mystagogie. Toto období trvá do Letnic a během něho by měl pokřtěný hlouběji 

proniknout do Kristova tajemství a do farního společenství a společenství církve.73

Křest mohou přijmout také školní děti, u nich se předpokládá jejich víra. 

V případě nebezpečí smrti může člověka pokřtít kdokoliv, pokud dal nemocný najevo 

touhu po křtu a vyznal Ježíše Krista jako Spasitele. Je-li křtící osobou kněz, potom 

takového člověka bez dalšího i biřmuje.74    

     Nyní se podívejme, odkud přicházeli na Svatou Horu žadatelé o svátost křtu.  Při 

určení místa trvalého bydliště žadatelů jsem vycházel z údajů, které byly uvedeny 

v matrikách. Při rozdílném trvalém bydliště muže a ženy jsem použil jako směrodatné 

trvalé bydliště matky dítěte.  

                                                            
72

Srov. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské (17. 5. 2005), pozn. 15.
73 Srov. tamtéž s. 168n.
74

Srov. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské (17. 5. 2005), oddíl 2.1.
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5.1.1. Odkud pocházeli žadatelé o svátost křtu (tab. 1):

rok celkem Příbram město okres Příbram zbytek republiky cizina

1991 179 82 63 33 1

1992 179 76 71 31 1

1993 146 68 54 24 0

1994 161 73 57 29 2

1995 143 48 57 34 4

1996 149 40 64 44 1

1997 179 55 70 51 3

1998 145 48 57 38 2

1999 128 53 33 40 2

2000 67 30 21 15 1

2001 77 33 27 17 0

2002 59 26 23 9 1

2003 42 20 14 7 1

2004 38 17 15 6 0

2005 38 15 13 6 4

2006 57 24 23 9 1

2007 70 30 26 13 1

2008 81 32 24 25 0

2009 59 26 17 15 1

2010 14 7 5 2 0

2011 28 10 10 7 1

2012 17 8 5 4 0

2013 32 12 11 7 2

2014 41 13 16 9 3

Závěr: Za sledované období 1991 – 2014 bylo uděleno na Svaté Hoře celkem 2129 

křtů. Z toho bylo 846 (39,74%) příjemců z regionu Příbram – město, 776 (36,45%) 

z okresu Příbram, 475 (22,31%) ze zbývajícího území republiky a 32 (1,50%) ze 

zahraničí. 

Zhodnocení: V tabulce je patrný pokles udělených svátostí křtu. Jedním z důvodů 

poklesu počtu udělených křtů může být pokles porodnosti v republice. V roce 1990 se 

narodilo 130 tisíc dětí, v roce 2000 už jen 90 tisíc dětí.75 Počet možných adeptů křtu po 

narození poklesl o 40 tisíc. Dále je možné, že někteří dali přednost udělení svátosti křtu 

svého dítěte ve své domovské farnosti před křtem uděleným na hezkém a atraktivním 

místě.

                                                            
75

Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace v pluralitní společnosti, s. 213.
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     Jak jsem již uvedl, k přijetí svátostí je nutná určitá příprava. Nyní se podívejme, jak 

při přípravách k přijetí svátosti křtu postupovali jednotliví kněží ve dvou časových 

obdobích.

5.1.2. Období 1991 - 1999

Tento časový úsek začíná rokem 1991, kdy na jaře přebírají redemptoristé duchovní 

správu na Svaté Hoře. Z kněží obnovili komunitu P. Ladislav Škrňa, P. Jan Zemánek a 

P. Josef Břicháček. Prvním redemptoristou, který přišel na Svatou Horu a který přebíral 

areál od P. Zdeňka Adlera, byl P. Břicháček. Později se ke komunitě připojili P.

Břetislav Vaněk a P. Karel Bříza.                                                                                      

     P. Ladislav Škrňa měl následující podmínky pro žadatele o křest dítěte: když přišli 

žadatelé o křest na Svatou Horu, bylo žadatelům doporučeno absolvovat křest ve své 

farnosti, ve svém farním společenství. V případě, že nechtěli (např. líbila se jim Svatá 

Hora nebo si nerozuměli si se svým farářem), požadoval P. Škrňa po žadatelích souhlas 

jejich faráře z místa trvalého bydliště. Protože většinou neměli žadatelé o křest dítěte 

absolvovanou přípravu ze své domovské farnosti, museli jí projít na Svaté Hoře. 

Důležité bylo také to, aby se přípravy zúčastnili oba rodiče. Počet setkání se odvíjel 

podle toho, na kterém stupni víry se dotyční nacházeli a také podle toho, jaký měli 

zájem. V průměru se jednalo o čtyři setkání. Dospělý žadatel o křest absolvoval 

katechumenát. 76     

     Vzhledem k tomu, že někteří kněží již zemřeli77, vycházel jsem při osobním setkání 

s pamětníky ze vzpomínek na tyto kněze. Charakteristickým rysem P. Jana Zemánka

byla apoštolská horlivost. Jeho celoživotní heslo bylo: „On musí růst, a já se menšit.“78

Žadatelé o svátosti tedy byli přijímáni kladně a každému se P. Josef Břicháček s P. 

Zemánkem věnovali osobně (stávalo se, že lidem v jejich farnostech nebyla věnovaná 

patřičná péče). Pro přijetí svátost křtu bylo potřeba vyjádření faráře v místě bydliště 

žadatele.79 Příprava k přijetí svátosti křtu probíhala individuálně, katechumenát byl ve 

                                                            
76

Zpracováno podle rozhovoru s P. Ladislavem Škrňou dne 21. 4. 2014 na Svaté Hoře.
77

P. Karel Bříza 9. 12. 2001, P. Josef Břicháček 10. 6. 2004, P. Jan Zemánek 8. 6. 2012.
78 Srov. J 3,30.
79

Zpracováno podle vyprávění P. Stanislava Přibyla dne 30. 9. 2013 v Litoměřicích.
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skupinkách.80 „P. Břicháček míval přibližně tři sezení pro přípravu na křest. P. Zemánek 

to dělal obdobně. Dělali to jednotlivě, i když byli vyčerpáni, nikdy si to neulehčili.“81                                                                       

5.1.3. Období 1999 - 2014

Přípravu ke svátostem měl na starosti v období 1999-2004 kromě jiných kněží 82 také P.

Josef Michalčík. Pro přípravu žadatelů o křest postupoval P. Michalčík následovně:

Před křtem dítěte chodili na setkání oba rodiče, případně kmotři. Jednalo se o šest 

setkání, na kterých se probírala následující témata:

a) Stvoření a tajemství života

b) Láska muže a ženy v Božím plánu – dar dítěte

c) Tajemství hříchu v dějinách člověka

d) Boží láska přicházející v Ježíši Kristu

e) Svátosti církve, křest a život Božího dítěte, obřad křtu

f) Výchova k osobnímu vztahu k Bohu

Dospělí, kteří se připravovali ke křtu a biřmování, absolvovali roční přípravu ve 

skupinách. Svátosti (křest a biřmování) se udělovaly na Velikonoční vigilii. Mezi hlavní 

témata setkání patřila následující:

a) Katechismus katolické církve tváří v tvář otázkám dneška

b) Osobní pohovory a diskuse nad otázkami žadatelů o svátosti

c) Hledání možnosti pokračování dalšího vzdělávání ve víře (napojení na místní 

společenství ve farnostech, odkud čekatelé pocházejí).83

Přípravy ke svátostem vedli i další kněží, např. P. Stanislav Přibyl84 a P. Piotr Nowicki. 

P. Piotr Nowicki působil na Svaté Hoře od října 2003 do srpna 2006. Připravoval 

žadatele o křest, pokud nebyli žadatelé připraveni ve svých farnostech. Podmínky pro 

přijetí svátosti křtu byly následující:

                                                            
80 Více na http://svata-hora.cz/cz/article/568/jak-sme-zili-s-p-josefem-brichackem (15. 8. 2004) [11. 7. 
2013].
81

Z emailu P. Stanislava Přibyla z 25. 2. 2014.
82

Např. v roce 1999 udíleli svátost křtu podle údajů z matrik také ostatní svatohorští kněží: P. Břicháček, 
P. Zemánek, P. Přibyl, P. Škrňa, P. Šilhánek, P. Vaněk atd. 
83

Zpracováno podle emailu P. Michalčíka z 13. 8. 2013.
84 Na Svaté Hoře působil 1996 - 1999 jako farní vikář a následně jako farář (1. 8. 1999 – 31. 12. 2008), 
bližší podmínky pro žadatele o přijetí svátostí jsem nezískal.
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Rodiče museli absolvovat alespoň dvě schůzky (schůzka obvykle trvala cca 90 minut). 

P. Nowicki vždy usiloval o to, aby o žadatelích křtu věděl farář z farnosti, ze které 

pocházeli. V ideálním případě museli přinést písemný souhlas. Někdy bylo schůzek víc, 

v některých případech přerostla příprava na křest dítěte v přípravu na první svaté 

přijímání rodičů. Další podmínkou pro pokřtění dítěte byl slib, který museli dát rodiče 

knězi, že budou dítě doprovázet k Pánu Bohu, budou se s ním společně modlit, docházet 

do kostela a až vyroste, že ho přihlásí na výuku náboženství. Před vlastním křtem dítěte 

si museli rodiče obstarat křestní roušku a svíčku.85

V poslední době připravují ke svátostem také P. Jan Sokulski, P. Krzystof Strzelczyk a 

P. David Horáček. 

P. Horáček má při setkáních se žadateli o svátost křtu následující zásady:

Počet setkání závisí od toho, jak jsou na tom s vírou příchozí žadatelé. Pokud se jedná o 

křest dalšího dítěte v rodině, stačí jedno až tři setkání (vyplnění formulářů, domluvení 

termínu přijetí svátosti křtu, …). Žadatel musí mít s sebou propuštění z farnosti, ze které 

pochází (tzv. licence). V případě, že žadatel neví, co znamená pro dítě svátost křtu, je 

potřeba většího počtu setkání. Na nich se probírají témata svátost, křest, symbolika 

úkonů a potřeb (voda, olej, svíce, rouška, exorcismy,…), úkoly, které ze křtu vyplývají 

pro rodiče a pro kmotra (výchova dětí ve víře, když dávají záruku, že ve víře budou své 

dítě vychovávat). Setkání před křtem se mohou zúčastňovat také kmotři, této možnosti 

dosud využili pouze dva. Příprava na křest dítěte s sebou někdy přináší zájem o křest 

nepokřtěného rodiče. V nedávné době dva nepokřtění otcové po přípravách na křest 

svých dětí sami projevili zájem o křest a docházeli k P. Strzelczykovi na setkání 

katechumenů.86

5.2. Svátost biřmování

Svátost biřmování navazuje na křest a patří spolu se křtem a eucharistií mezi iniciační 

svátosti. Biřmování posiluje a zpečeťuje život započatý ve křtu. Vkládání rukou87 se 

koná jako znamení zvláštního udělení Ducha svatého88. Kandidát biřmování musí být 

                                                            
85

Zpracováno podle rozhovoru s P. Piotrem Nowickim dne 13. března 2014.
86

Zpracováno podle rozhovoru s P. Davidem Horáčkem z 24. 2. 2014 a z emailu P. Davida Horáčka ze dne 
14. 4. 2014.
87 Srov. Sk 8, 14n.
88

Srov. MULLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci, s. 685. 
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připraven vzít na sebe úkol Kristova učedníka a svědka ve společenství církve. 89

Zároveň kandidáty biřmování „svátost biřmování dokonaleji spojuje s církví a obdařuje 

je zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i 

skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové.“ 90 Svátost biřmování se přijímá buďto

během Vigilie Zmrtvýchvstání Ježíše Krista (pokud se jedná o katechumena) nebo 

v okamžiku, kdy se dá dohromady ve farnosti (nebo městě) skupina lidí, kteří chtějí tuto 

svátost přijmout (nejčastěji to bývá skupina mladých, kteří věkem dospěli do této 

životní situace91 92). 

     V naší zemi určila biskupská konference minimální věkovou hranici pro přijetí 

svátosti biřmování čtrnácti let. 93 Skupina se pak schází k pravidelným schůzkám 

obvykle jednou týdně (např. v pátek po večerní mši svaté) nebo jednou měsíčně (zde se 

může jednat o blok různých témat během sobotního dopoledne). Tyto přípravy trvají 

kalendářní rok (nebo od září do června, tedy po dobu školního roku). 

     Svátost biřmování přijíždí udílet biskup nebo jím určený duchovní. V životě farnosti 

se jedná o významnou událost, která přináší oživení víry. Na přijetí svátosti se 

nepřipravují pouze biřmovanci, ale celá farnost. Farníci se po dobu přípravy za 

biřmovance modlí, podílí se přípravě slavnosti, výzdobě kostela, atd. Svátost biřmování 

se uděluje zpravidla při mši svaté, jako prvotní udělovatelé se označují biskupové (jako 

nástupci apoštolů).94                                                                                                          

Po vlastním udělení svátosti by mělo následovat agapé – ať již ve farnosti (společné 

setkání s biskupem a ostatními farníky), nebo s rodinou95.

                                                            
89

Srov. KKC 1319.
90

LG 11.
91 Např. O. H. Pesch doporučuje věk 14 – 15 let (srov. PESCH, Otto Herman. Základní otázky katolické 
víry. Praha: Vyšehrad 1997, 109.)
92

Nejedná se pouze o mladé farníky. Je hezké, když se k přijetí svátosti biřmování rozhodnou ti dříve 
narození, kteří se z různých důvodů v mládí nepřijali tuto svátost – např. v červnu 2013 v kostele Svatého 
Jakuba staršího v Příbrami.
93 Srov. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské, 17. 5. 2005, ACAP 11/2008, č. j. 6795/2008, 
oddíl 2.6.
94

Srov. ADAM, Adolf. Liturgika. Praha: Vyšehrad 2001, 177.
95

Zde se nedá paušálně říci, kdy s kým oslavovat, ale rozhodně by měla farnost využít přítomnosti 
biskupa. Agapé pro farnost mohou uspořádat např. dospělí novokřtěnci až další neděli pro farnost, aby 
„zapadli“ lépe do farnosti a mohli se lépe poznat se „starými“ farníky. Svátost biřmování je také slavností 
rodiny – dospívající člověk právě získal pomoc Ducha sv. k žití své vlastní dospělé víry, rodiče se blíž 
seznámí při společném obědě s biřmovacím kmotrem,…
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5.2.1. Odkud pocházeli žadatelé o svátost biřmování (tab. 2): 

rok Počet Příbram město okres Příbram ostatní poznámka

1994 36 15 13 8

2000 15 10 3 2

2006 24 13 5 6

2007 3 3

2008 19 nelze zjistit

2009 1 1

2010 20 19 1

2013 7 4 2 1 podle místa křtu

V letech, která nejsou uvedena v tabulce, nebyla udělována na Svaté Hoře svátost 

biřmování.

Závěr: Ve sledovaném období dvaadvaceti let se zúčastnilo přípravy šest velkých 

skupin – svátost přijalo 121 lidí.

Shrnutí: Z této tabulky je patrná jistá odlišnost příjemců svátosti biřmování oproti 

svátosti křtu nebo manželství. Dospělí katechumeni přijímají svátost biřmování o 

Velikonoční vigilii (bezprostředně po přijetí křtu). Ostatní uchazeči, kteří se po celý rok 

připravují k přijetí této svátosti ve skupině, svátost přijímají v jiném termínu. Většinu 

biřmovanců tvoří mladí lidé, přípravy se ovšem často účastní i lidé v dospělém a 

nezřídka i seniorském věku, kteří v dříve z nějakých vnějších příčin či osobních důvodů 

svátost přijmout nemohli. Vzhledem k časově náročnější přípravě k udělení této svátosti 

(pravidelné týdenní schůzky), žádají o přijetí této svátosti převážně žadatelé, kteří mají 

v dosahu Svatou Horu (bydliště Příbram město, okres Příbram).

Nyní si přiblížíme, jaké podmínky měli pro žadatele o přijetí svátosti biřmování 

jednotliví kněží v obou obdobích.96

5.2.2. Období 1991-1999

P. Ladislav Škrňa

Přípravy na svátost biřmování byly časově náročnější, v délce školního roku. Záleželo 

na termínu, na který bylo stanovené datum udílení svátosti biřmování a podle toho se 

                                                            
96

Zpracováno podle vyprávění P. Ladislava Škrni dne 21. 4. 2014 na Svaté Hoře. 
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začalo s vlastní přípravou. Hlavně v 90. letech přistupovali k této svátosti i starší 

žadatelé, kteří ji nemohli přijmout za minulého režimu. 

Během působení P. Břicháčka a P. Zemánka se připravovali žadatelé ve skupinách.

5.2.3. Období 1999 – 2014

Pokud se ozvalo více zájemců o přijetí svátost biřmování, byla z nich vždy vytvořena 

skupina, ve které se připravovali na přijetí této svátosti. Témata, se kterými se mimo 

jiné zabýval P. Josef Michalčík, jsou uvedena v bodu 5.1.3. této práce.

5.3. Svátost manželství

Svátostí manželství se „rozumí celistvé, výlučné a osobní životní společenství 

pokřtěného muže a pokřtěné ženy, uskutečněné ve svobodě. V tomto společenství se 

zobrazuje sjednocení Krista s jeho církví a manželství se tím stává účinným znamením

sdílení posvěcující milosti.“ 97 Podle apoštolské adhortace Jana Pavla II. Familiaris 

consortio 98 není možné ze strany kněze odmítnout sňatek dvou pokřtěných katolíků, ale 

je potřeba, aby si snoubenci uvědomili, že k manželství patří nerozlučitelnost, 

monogamie a připravenost vychovávat děti a být jim prvními svědky víry. 99

Podmínkou pro přijetí svátosti manželství je mimo jiné také to, že jde o rozhodnutí 

svobodné. 

     Svatba je počátkem manželství a je také společenskou událostí. Pokud jsou 

snoubenci členy místního farního společenství, slaví potom svatbu celé společenství. 

Bývá obvyklé, že po svatební hostině, která se koná hlavně pro rodinné příslušníky, 

pokračují novomanželé v oslavách i v podvečer, kdy je oslava také pro přátele a známé. 

     O rodinný život je také potřeba pečovat a rozvíjet ho, mít na sebe navzájem čas, 

společně slavit neděli, prožívat slavení Eucharistie a smíření, nezapomínat na společnou 

modlitbu,…100

                                                            
97

MULLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci, s. 774.
98

Familiaris consortio: apoštolská adhortace Jana Pavla II. o úkolech křesťanské rodiny v současném 
světě. Praha: Zvon, 1996, čl. 66.
99Srov. MULLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci, s. 775.
100

Více např. KASPER Walter, Evangelium o rodině, 28.
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     V následující části zjistíme, odkud pocházeli žadatelé o uzavření manželství na 

Svaté Hoře. Při určení místa trvalého bydliště jsem vycházel z údajů, které byly 

uvedeny v matrikách. Při rozdílném trvalém bydliště muže a ženy jsem použil jako 

směrodatné trvalé bydliště snoubenky.

5.3.1. Odkud pocházeli žadatelé o uzavření manželství (tab.3):

rok celkem Příbram město okres Příbram zbytek republiky cizina

1991 73 21 36 15 1

1992 90 27 47 16 0

1993 103 32 49 22 0

1994 87 24 37 26 0

1995 63 16 28 19 0

1996 80 21 45 14 0

1997 49 11 25 13 0

1998 52 13 24 15 0

1999 53 12 24 17 0

2000 61 17 25 19 0

2001 36 13 16 7 0

2002 24 5 11 7 1

2003 26 4 10 11 1

2004 23 3 11 8 1

2005 20 4 11 4 1

2006 20 7 7 5 1

2007 17 5 6 6 0

2008 16 4 4 7 1

2009 12 1 7 4 0

2010 9 4 3 2 0

2011 7 3 1 3 0

2012 9 4 4 1 0

2013 13 6 4 2 1

2014 16 5 3 8 0

Závěr: Ve sledovaném období 1991-2014 bylo na Svaté Hoře uzavřeno celkem 959 

svateb. Z toho pocházelo 262 (27,32%) manželských párů z regionu Příbram město, 438 

(45,67%) z okresu Příbram, 251 (26,17%) ze zbývajícího území republiky a 8 (0,83%) 

ze zahraničí. 

Tato tabulka dokazuje obrovskou oblibu Svaté Hory jako mimořádného a atraktivního 

místa pro svatby (72% párů bylo těch, kteří mají trvalé bydliště mimo samotné město 

Příbram). 



33

Shrnutí: Zájem o život v manželství ve společnosti v posledních letech klesá.  Zároveň 

se zvyšuje věk snoubenců, kteří vstupují do manželství. 

V roce 1989 byl průměrný věk nevěst 21,8 roku, v roce 2000 byl 26, 4 roku, tedy téměř 

o pět roků vyšší. V roce 1989 byl průměrný věk ženicha 24,6 roku, v roce 2000 už 28,8 

let.101 V období let 1989-2000 se počet dětí narozených mimo manželství zvýšil o 

270%, v devadesátých letech se provdaným matkám narodilo o 40% dětí méně, počet 

narozených dětí neprovdaným matkám vzrostl o 76%.102

     Obdobně hodnotí situaci ve své knize žižkovský farář P. Miloš Szabo: „…celkově 

uzavíraných manželství ubývá. Zatímco generace našich rodičů vstupovaly do 

manželství nejpozději kolem svého 25. roku, dnešní mladí často se svatbou nepospíchají 

ani po pěti letech společného soužití.“103

     Existuje dvojí pohled na uzavření manželství na Svaté Hoře. Buďto berou snoubenci 

svatbu jako svátost – posilu na cestě víry a zároveň významnou událost, která změnila 

jejich dosavadní životy a nasměrovala je do společného života v církvi. A existuje i 

druhá možnost, že někteří snoubenci brali svoji svatbu jako obřad na atraktivním místě 

(s hezkými fotografiemi a s možností pochlubit se kolegům a známým, aby viděli, kde 

„měli svatbu“).

     Nyní se podívejme, jaké měli jednotliví kněží podmínky pro žadatele pro přijetí 

svátosti manželství v obou obdobích.

                                                            
101

Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace v pluralitní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2006, 214. 
102

Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace v pluralitní společnosti, s. 214 - 215. Zde autor zveřejňuje 
statistické údaje uvedené v knize Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života, autorem 
je I. Možný, vyšlo v Praze v nakladatelství Portál v roce 2002.
103

SZABO, Miloš. Manželství. Brno: Cesta – Iva Pospíšilová, 2014, 45 - 46.
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5.3.2. Období 1991 - 1999                                                                                      

P. Ladislav Škrňa    

Přípravy na manželství probíhaly podle obdobného scénáře jako pro přijetí svátosti křtu: 

pokud byli snoubenci z cizí farnosti, požadoval P. Škrňa souhlas faráře z místa jejich 

trvalého bydliště. Před vlastním obřadem museli snoubenci v rámci přípravy absolvovat 

3-5 setkání s knězem. Častokrát se stávalo, že jeden ze dvojice byl nepokřtěný a druhý 

ano, v tom případě příprava na svatbu (nebo na svátost manželství) byla zároveň 

evangelizací. V rámci příprav na svatbu probíhala také příprava na další svátosti -

smíření a přijetí eucharistie. Výjimečně byli snoubenci připravováni ve skupinách, 

práce se skupinou byla vzhledem k rozdílné náboženské zkušenosti jejích členů 

neefektivní, P. Škrňa proto upřednostňoval přípravu snoubenců po jednotlivých párech. 
104    

     Samozřejmostí byly přípravy snoubenců ke sňatku i pro P. Josefa Břicháčka a P.

Jana Zemánka. Oba mívali přibližně pět jednotlivých sezení se snoubenci pro přípravu 

na manželství.105

5.3.3. Období 1999 – 2014

Pojetí příprav P. Josefa Michalčíka bylo následující: Příprava snoubenců měla osm 

setkání, někdy zvlášť každá dvojice, v jiném období probíhala příprava hromadně se 

všemi snoubenci, kteří se přihlásili. Během setkání se probírala následující témata:

a) Člověk jako muž a žena v tajemství Božího stvoření

b) Manželství jako Boží povolání

c) Manželství a sexualita v perspektivě naplnění svého života

d) Manželství jako svátost

e) Muž a žena, psychologie vztahu

f) Zachování lásky, úcty a věrnosti do konce života na pozadí krizových období –

duchovní život manželů

                                                            
104

V případě, kdy se připravuje více párů pohromadě, jsou jednotliví účastníci na různém stupni víry, 
proto je těžké zvolit jakousi střední cestu, která by byla ideální pro všechny. Zároveň se páry mezi sebou 
neznají a i pro kněze je těžké zvolit bezprostřední přístup. Zpracováno podle vyprávění P. Škrni dne 21. 4. 
2014 na Svaté Hoře.
105

Z emailu P. Stanislava Přibyla z 25. 2. 2014.
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g) Otevřenost na život a přijetí dětí, otázky intimního života, antikoncepce a 

pokušení interrupce

h) Obřad svátosti manželství

P. Piotr Nowicki měl pro žadatele o uzavření manželství, kteří nebyli připraveni ve 

svých farnostech, následující podmínky:

Podmínkou pro uzavření manželství bylo absolvovat minimálně tři setkání v délce 90 

minut. Osnovy setkání příprav na manželství čerpal P. Nowicki mimo jiné z webových 

stránek pastorace.cz. Během těchto setkání probral šest témat. Také u této svátosti 

vyžadoval schválení faráře z místa, odkud žadatelé o uzavření manželství pocházeli. P. 

Nowicki vycházel z chápání víry snoubenců (co je víra, víra jako vztah), několikrát 

musel odbourávat různé předsudky (např. že je svatba požehnanější, když je uzavřena 

na Svaté Hoře). Dalšími tématy byly např. communio – sjednocení s Bohem, kantikum 

Panny Marie. Na základě kantika uváděl snoubence do Starého zákona a do dějin 

izraelského národa, probíral s nimi vztah Boha a člověka (věrnost a pevnost Boha a 

oproti tomu nedostatečnost lidské odpovědi na Boží lásku), svátost manželství jako 

další krok, který nás vede k Bohu. Při přípravách mluvil P. Nowicki o manželství jako o 

svátosti a díky tomu také někdy došlo ke konverzi do té doby nevěřícího snoubence.

Snoubence připravoval jednotlivě, v jednom případě se jednalo o skupinku. Varianta 

přípravy snoubenců ve skupince se příliš neujala, protože snoubenci byli na různé 

úrovni víry a nebyl zde možný individuální přístup106. 

P. David Horáček má při setkáních se žadateli o svátosti manželství následující zásady:

Se snoubenci se setkává minimálně šestkrát (někdy se chtějí snoubenci sejít i vícekrát), 

při setkáních používá jako hlavní pramen příručku Pastoračního střediska v Praze,

témata setkání jsou: 

a) Právní záležitosti (manželství z pohledu CIC), případné překážky podle CIC, 

stanovení termínu svatby, vyplnění formulářů, dodání křestních listů, 

vysvětlení matriky,…

b) Témata jako manželská jednota a nerozlučnost, zároveň kněz zodpovídá 

otázky, které vyvstala od minulého setkání

                                                            
106

Zpracováno podle rozhoru s P. Piotrem Nowickim z 13. března 2014.
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c) Manželská spiritualita – vzájemná zodpovědnost mezi manžely, zásady –

odpuštění, důvěra

d) Vztahovost, krize v manželství, pohled na výchovu dětí, děti jako Boží dar

e) Slib jako takový (pohled morální teologie), manželský slib, úcta, láska a 

věrnost – obsah a význam slibu, vysvětlení závazku

f) Seznámení se s jednotlivými body obřadu - a případný praktický nácvik 

v bazilice; výběr čtení.107

                                                            
107

Zpracováno podle rozhovoru s P. Davidem Horáčkem 24. 2. 2014 na Svaté Hoře.
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6. Vyhodnocení podmínek příprav k přijetí svátostí na 

Svaté Hoře

S vedením příprav na přijetí svátostí neměli redemptoristé problémy. Při návratu na 

Svatou Horu v roce 1991 měli více než dvacetiletou praxi z pastorace v diecézích (zde 

působili od roku 1968 a 1969) a byli zvyklí připravovat žadatele o udělení svátostí

(regionálně spadali do pražské a litoměřické diecéze, kde bývalo zvykem konat přípravy 

před přijetím svátostí). Vzhledem k tomu, že za minulého režimu většinou působili 

v pohraničí (např. P. Škrňa v Chodově u Karlových Varů, P. Zemánek v Malměřicích a 

v Podbořanech), těšili se na pastorační práci na tak exponovaném poutním místě, jakým 

je Svatá Hora. Celkové situaci (viz statistiky o počtu žadatelů čerpající svátost křtu a 

uzavírání manželství) napomohl i zájem lidí ve společnosti o příjímání svátostí.108

Co je tedy společné pro obě období (1991-1999 a 1999-2014) a pro žadatele o přijetí 

svátostí (křtu, biřmování, manželství) na Svaté Hoře?

a) individuální přístup kněze k žadateli o svátost

b) žadatel se musí zúčastnit několika setkání před přijetím dané svátosti

c) přípravu vede ten kněz, na kterého se žadatel obrátí (není tedy na Sv. Hoře 

někdo, kdo by měl vyloženě na starosti přípravy ke svátostem) a zároveň každý 

kněz má svá témata pro jednotlivá setkání

d) Svátosti křtu a manželství se ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie obvykle 

udělují mimo běžný provoz v bazilice (bez mše sv. a mimo mši svatou v sobotu 

nebo v neděli odpoledne).

     Domnívám se, že by bylo vhodnější, kdyby pro přípravu ke každé jednotlivé svátosti 

vedl k tomu určený kněz.  

     Při přípravách a při udílení jednotlivých svátostí redemptoristé většinou postupují 

podle Směrnic pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské. Konkrétním otázkám a 

odpovědím týkajících se Směrnic se nyní budeme zabývat podrobněji. 

                                                            
108

Zpracováno podle rozhovoru s P. Ladislavem Škrňou dne 21. 4. 2014 na Svaté Hoře.
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6.1. Využití Směrnic pro udílení svátostí 

V Pražské arcidiecézi jsou platné Směrnice pro udílení svátostí od 27. 10. 2008. 

Zajímalo mě, jak byly a jsou tyto směrnice využívané v praxi na Svaté Hoře. 

Redemptoristé mi poskytli odpovědi na následující otázky:

1) Jak jste postupoval při křtu dítěte, když rodiče nejsou církevně oddáni?

2) Konvalidoval jste některé manželství nebo sanoval?

3) Daří se Vám vést pastoraci malých dětí po křtu?

4) Byly při přípravě na přijetí svátosti biřmování vytvořeny dvě skupinky 

(dospívající a starší ročníky)?

P. Piotr Nowicki

Byl v Pražské arcidiecézi do roku 2006, s dokumentem tedy nemohl pracovat.109

P. Stanislav Přibyl

Ad 1) Pokud byla zajištěna křesťanská výchova dítěte, nebránil křtu, i když rodiče 

nebyli církevně sezdáni. Byla to příležitost dát i tuto záležitost do pořádku.

Ad 2) Konvalidace ano, biskup sanoval zřídka. 

Ad 3) Nedařilo se, protože je Svatá Hora poutní místo a dochází k častému střídání 

lidí. Ale snažil se zůstávat v kontaktu s rodinou, kde bylo dítě pokřtěné.

Ad 4) Záměrně nebyly. P. Přibyl chtěl, aby na základě vlastní zkušenosti byli ve 

skupině lidé různého věku (pomohlo to všem růst ve víře) a aby ve skupině byla 

atmosféra vzájemné důvěry.110

P. Jan Sokulski

Ad 1) Ano a při přípravě na křest si domluvil s rodiči termín přípravy na svatbu. 

Důležité bylo, aby jeden z kmotrů byl biřmovaný.

Ad 2) Na Svaté Hoře ve funkci faráře ne.

                                                            
109

Zpracováno podle emailu ze 17. 12. 2014.
110 Zpracováno podle emailu P. Stanislava Přibyla z 1. 1. 2015. P. Přibyl odešel ze Svaté Hory k 1. 1. 2009, 
takže nebyl dostatečně velký časový prostor pro aplikaci Směrnic do praxe.
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Ad 3) P. Sokulski  neorganizuje žádnou zvláštní pastoraci pro malé děti po křtu, ale 

využívá mši sv. pro děti (neděle v 11:00 a čas po vlastní mši sv.) a také výuku 

náboženství.

Ad 4) Ne nebyly, protože se na přípravu k přijetí svátosti biřmování se hlásili jen 

mladí lidé.111

P. Josef Michalčík

Ad 1) Pokud nebyli rodiče oddáni a žádali o křest, zjišťoval P. Michalčík možnou 

návaznost na další setkávání s rodiči ohledně jejich možného sňatku v kostele s tím, 

že dítě jim pokřtil. V některých případech se pak podařil i církevní sňatek.

Ad 2) Konvalidoval, žádal biskupa o sanaci některých manželství.

Ad 3) Pastorace malých dětí se moc nedařilo, protože Svatá Hora je poutní místo a 

většina pokřtěných dětí byla z jiných farností.

Ad 4) Přípravu na svátost biřmování navštěvoval malý počet uchazečů, kteří nebyli 

věkově tak rozdílní, takže se nemusely tvořit oddělené skupiny.112

P. David Horáček

Ad 1) P. Horáček postupoval podle doporučení nadřízeného – rodiče neodmítal a 

hovořil s nimi o možnostech. Předpoklad pro křest byl v pěti setkáních, kdy alespoň 

jeden z rodičů musel být pokřtěn a praktikující. V případě nesezdaných párů, které 

žádaly o křest dítěte, hovořil P. Horáček o možnostech uzavření manželství a ve 

dvou případech skutečně došlo k následné přípravě rodičů na sňatek a k církevnímu 

uzavření manželství.

Ad 2) Ne.

Ad 3) Protože většina pokřtěných dětí nespadá do farnosti Svatá Hora, není P. 

Horáček se všemi v kontaktu. Část rodičů s dětmi vídá na mši a s některými rodiči 

zůstává nadále v kontaktu (návštěva, dopisy).

                                                            
111 Zpracováno podle emailu P. Jana Sokulského z 2. 1. 2015.
112

Zpracováno podle emailu P. Josefa Michalčíka z 9. 2. 2015.
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Ad 4) Přípravu na biřmování P. Horáček nevykonával. Poslední biřmovance 

připravoval P. Strzelczyk a bylo to v jedné skupině.113

Závěr – vyhodnocení odpovědí:

Ad 1) Redemptoristé pokřtili dítě rodičům, kteří nebyli církevně sezdáni. Zároveň to byl 

prostor nabídnout rodičům církevní sňatek a v některých případech došlo k církevnímu 

uzavření manželství.

Ad 2) Odpovědi se nedají zevšeobecnit. Konvalidovat manželství může kněz. Sanaci 

manželství koná reskriptem diecézní biskup, žádá o ni farář.

Ad 3) Pastorace malých dětí po křtu se nedaří z toho důvodu, že většina dětí není 

z farnosti Svatá Hora. Přesto se věnují dětem na Svaté Hoře – v neděli v 11:00 je dětská 

mše sv. a také zde během školního roku vyučují náboženství pro nejmenší děti (starší 

děti potom chodí na výuku ke sv. Jakubovi do Příbrami). Záleží na rodičích, zda se 

zapojí do života ve své farnosti.

Ad 4) Skupinky biřmovanců podle věku se netvořily, P. Přibyl to neviděl jako přínos a 

v poslední době se jednalo o věkově podobné skupiny biřmovanců, takže nebylo 

potřeba dělit skupiny. Ve Směrnici stojí, že je vhodné dělení na skupinky. Zde je patrný 

rozpor oproti praxi. Vidíme, že Směrnice jsou inspirující, ale nedodržují se…

6.2. Srovnání praxe s pokyny pro udílení svátostí podle 

Direktáře o lidové zbožnosti a liturgii

Jak jsem již v této práci uvedl, Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala Direktář o 

lidové zbožnosti a liturgii. Podle něj se předpokládá, že se na poutních místech slaví 

hlavně eucharistie, svátost smíření a pomazání nemocných. Běžnou praxí také bývá 

udílení ostatních svátostí, a proto se podle Direktáře od osob zodpovědných za poutní 

svatyně vyžaduje kromě dodržování toho, co stanovil diecézní biskup, mimo jiné také:

a) Hledání shody a spolupráce mezi poutní svatyní a farním společenstvím

b) Doporučení, aby např. iniciační svátosti byly slaveny ve farnosti, protože 

vyžadují delší přípravu a začleňují pokřtěného do církevního společenství

                                                            
113

Zpracováno podle emailu P. Davida Horáčka z 5. 1. 2015.
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c) Slavení kterékoliv svátosti musí předcházet přiměřená příprava, u svátosti 

manželství musí být dovolení ordináře nebo faráře.114

Z praxe udělování svátostí na Svaté Hoře jasně vyplývá následující: před přijetím 

svátosti musí žadatel absolvovat přípravu, musí mít souhlas od faráře ze své farnosti a 

v neposlední řadě se také dbá na to, aby se ten, kdo přijme svátost, začlenil do života ve 

své farnosti (novokřtěnec, novomanželé).

Závěr: Na Svaté Hoře se řídí směrnicemi a zásadami uveřejněnými v Direktáři o lidové 

zbožnosti a liturgii.  

                                                            
114

Srov. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Direktář o lidové zbožnostia liturgii, s. 184.
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7. Počet udělených svátostí u sv. Jakuba St. v Příbrami

Pro srovnání přikládám tabulky s počty udělených svátostí křtu a manželství v sousední 

příbramské farnosti u sv. Jakuba Staršího:115

Porovnání počtů udělených svátostí křtu:                                                          

ŘKF u sv. 
Jakuba 
Staršího

ŘKF u 
kostela 

Nanebevzetí 
Panny 
Marie 

2004 22 38

2005 11 38

2006 3 57

2007 5 70

2008 1 81

2009 2 59

2010 5 14

2011 10 28

2012 3 17

2013 6 32

2014 2 41

CELKEM 70 475

Za sledované období 2004 – 2014 bylo uděleno 70 křtů (na Svaté Hoře za stejné období 

475).

                                                            
115

Uvedené roky neodpovídají sledovanému období čerpání svátostí na Svaté Hoře (1991-2014), data 
s počty udělení křtů a uzavřených manželství mi poskytl P. Krink a zhruba odpovídají jeho působení ve 
farnosti u sv. Jakuba.
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Porovnání počtu uzavřených manželství:

Rok ŘKF u sv. 
Jakuba 
Staršího

ŘKF u 
kostela 

Nanebevzetí 
Panny 
Marie

2002 2 24

2003 5 26

2004 0 23

2005 3 20

2006 2 20

2007 2 17

2008 0 16

2009 0 12

2010 3 9

2011 1 7

2012 2 9

2013 1 13

2014 0 16

CELKEM 23 212

Za sledované období 2002 – 2014 bylo uzavřeno u sv. Jakuba v Příbrami 21 svateb (na

Svaté Hoře za stejné období 212).

Závěr: 1) Z čísel, která jsou uvedena v tabulkách, vyplývá velký nepoměr mezi oběma 

farnostmi. Svátosti (křest a manželství) slaví ve farnosti u sv. Jakuba převážně 

„domácí“, tedy farníci z Příbrami a okolí, kteří pravidelně chodí do tohoto kostela a 

konkrétní svátost slaví se svou farností, se svou farní rodinou.116 V případě Svaté Hory 

rodiče a novomanželé prožívají svou svátost mimo svůj domácí farní kostel a většinou i 

bez kontaktu s farností, ve které žijí. 

2) Podle vyjádření pana faráře z farnosti u sv. Jakuba Staršího P. Jindřicha Krinka se

křty v kostele u sv. Jakuba Staršího udělují jen zřídka a žádají o ně výhradně „domácí“ 

farníci. Svatby se zde prakticky nekonají, i praktikující věřící vyhledávají převážně 

tradiční svatyně (Svatá Hora, Maková Hora,…). Celý text vyjádření uvádím 

v samostatné příloze na závěr této práce.  

                                                            
116

V roce 2014 se u sv. Jakuba konaly pouze dva křty. Obojí ale byly velkým povzbuzením a radostí pro 
celou farnost, v prvním případě šlo o dceru varhaníka, ve druhém o dceru katechetky. Oba křty byly se 
vší slávou během mše sv. a odpoledne následovalo setkání pro celou farnost (v Sokolovně, resp. na 
zahradě rodinného domu).
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Závěr

Cílem mé práce bylo zjistit, jak probíhá svátostná služba u vybraných svátostí křtu, 

biřmování a manželství na Svaté Hoře u Příbrami. Výsledek mi pomohly určit odpovědi 

na tři předem připravené otázky:

1. Jak se projevuje Svatá Hora jako poutní místo a jak jako farnost?

2. Odkud přicházejí žadatelé o svátosti křtu, biřmování a manželství na Svatou 

Horu u Příbrami?

3. Jaké jsou podmínky pro přijetí svátostí křtu, biřmování a manželství na Svaté 

Hoře?

Odpověď na otázku č. 1:

Před stanovením definitivní odpovědi na tuto otázku si nejprve zrekapitulujeme 

nejdůležitější fakta o Svaté Hoře. Pro dokreslení fenoménu Svaté Hory pro město 

Příbram a jeho nebližší okolí je nutno konstatovat, že se jedná o exponované poutní 

místo, které se nachází na okraji bývalého okresního města. Je dobře přístupné jak 

osobní dopravou, tak i autobusovou linkou MHD. Před každou bohoslužbou i během ní 

je možné přistoupit k přijetí svátosti smíření.117

     Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře vznikla právně již v roce 

1796, ale je v podstatě „farností bez farníků“, kteří by k ní náleželi místně, protože 

farnost spravuje pouze baziliku Nanebevzetí Panny Marie a přilehlý areál. Přesto se 

jedná o územní farnost, a ne o farnost personální (v případě personální farnosti bývá 

jednotícím prvkem farnosti např. obřad, jazyk, národnost, aj.). 

     V případě farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie se jejími členy stávají 

obyvatelé Příbrami a blízkého okolí, kteří spadají svým trvalým bydlištěm do jiných 

farností, většinou do jedné ze dvou příbramských (u kostela sv. Vojtěcha na Březových 

Horách a u kostela sv. Jakuba Staršího, Příbram I).

     Důvodem, proč se mnoho věřících stane svatohorskými farníky je jejich hluboký 

vztah k Panně Marii, které je toto místo po staletí zasvěceno. Za některými

rozhodnutími jsou také přátelské a osobní vazby na kněze nebo stávající členy farnosti. 

                                                            
117

Samozřejmě mohou nastat výjimky, např. při ranních mších sv. ve všední den.
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Mnoho prvních kontaktů probíhá při akcích, které farnost u kostela Nanebevzetí Panny 

Marie pořádá, v této práci jsme použili výraz „velkoměstská pastorace.“ Významnou 

skupinu farníků tvoří lidé, kteří si Svatou Horu vybrali pro určitou míru anonymity, 

kterou jim toto místo poskytuje.    

     Svatá Hora je významným poutním místem, podle statistik v časopise Svatá Hora 

(č.1/2014) v porovnání let 2012 a 2013 přibývá oficiálních poutních výprav. Pro 

„přespolní“ se jedná spíše o jednorázové návštěvy za účelem přijetí svátosti nebo o 

poutní výlet na pro ně zvláštní místo (někdo blízký zde byl pokřtěný, měli zde svatbu 

atd.).

    Svatá Hora by do budoucna mohla být spojujícím článkem pro město Příbram. 

Pokud by byl na Svaté Hoře dostatek kněží, mohli by spravovat komunitu příbramských 

věřících z jednoho místa. Skutečnost, že je Svatá Hora farností, znamená pro její 

správce značnou administrativní zátěž. Musí se například rozlišovat majetek kongregace 

a majetek farnosti, účel služební cesty automobilem  (zda-li  se jedná o farní nebo 

klášterní aktivitu), atd..  Na druhou stranu pokud by Svatá Hora nebyla farností, je 

možné, že by to znamenalo nárůst administrativy pro diecézní kněze v okolí.  

     Svatá Hora je více poutním místem, než farností. Tato skutečnost může někdy 

znamenat objektivní překážku pro ty aktivity v rámci svatohorské farnosti, které se 

nekonají a měly by se konat (např. neexistující ekonomická farní rada) nebo se nekonají 

z toho důvodu, že se to prostě nedaří. To jsme viděli např. při následné pastorační péči 

po udělení jednotlivých svátostí.

Odpověď na otázku č. 2:

Ve sledovaném období 1991 – 2014 bylo na Svaté Hoře pokřtěno 2129 žadatelů, z toho 

846 (40%) bylo z Příbrami. Za stejné období bylo uzavřeno 959 svateb, z toho 262

(27%) bylo z Příbrami a zbytek 73% ze zbytku republiky a zahraničí. Během 

sledovaného období přijalo svátost biřmování 125 biřmovanců. Biřmovanci pocházeli 

v drtivé většině z Příbrami nebo z okresu Příbram. Z uvedených dat vyplývá, že Svatá 

Hora oslovila hlavně rodiče z Příbrami, kteří zde nechali pokřtít své děti. Uzavřít svatbu 

se zde rozhodlo nejvíce snoubenců z okresu Příbram. To jednoznačně vypovídá o 

vhodnosti Svaté Hory pro snoubence, kteří chtějí mít svatbu na hezkém a mimořádném 
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místě. Někteří snoubenci kladli větší důraz na větší slavnostnost církevní svatby 

(umocněné Svatou Horou) oproti civilnímu sňatku.   

Odpověď na otázku č. 3:

     Podmínky přijetí svátostí jsou standardní po celé sledované období (1991 - 2014). 

Zájemce o přijetí konkrétní svátosti se vždy někdo ujme (na základě telefonického nebo 

internetového kontaktu, někdo využije sakristii, kde má celý den službu kostelník).  

Podmínkou pro přijetí svátosti je absolvovat několik setkání (svátost křtu, manželství). 

Ze strany kněží, kteří připravují k přijetí určité svátosti, se jedná vždy o individuální 

přístup. Během zpracovávání tématu této práce vyplynulo, že by pro vyšší kvalitu 

přípravy mohli existovat na Svaté Hoře kněží – specialisté pro jednotlivé svátosti. 

Důležitý je souhlas faráře z farnosti, ze které žadatel pochází. 

     V případě přípravy rodičů na křest dítěte se klade velký důraz na to, aby rodiče 

doprovázeli své dítě na cestě k Pánu Bohu a vychovávali ho ve víře. Dbá se také na to, 

aby se přípravy zúčastnili oba rodiče. 

     Příprava pro přijetí svátosti biřmování se koná tehdy, když je dostatečný počet 

zájemců o tuto svátost, probíhá od září celý školní rok.

     Příprava na svátost manželství (uzavření sňatku) probíhá individuálně a jak jsem měl 

možnost poznat redemptoristy, tak v přátelském prostředí. Přípravy snoubenců ve 

skupinkách se na Svaté Hoře v průběhu let neosvědčily, protože se páry navzájem 

neznaly, každý snoubenec byl na jiné úrovni víry, snoubenci mívali před sebou ostych 

v osobních záležitostech, atd. Každý kněz má svou vlastní osnovu příprav pro přijetí 

svátostí, během příprav využívají materiály z Pastoračního střediska v Praze a snaží se 

řídit podle Směrnic pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské. Zároveň se dodržují 

směrnice a zásady uveřejněné v Direktáři o lidové zbožnosti a liturgii.

   Podle mého názoru má Svatá Hora velký význam pro udílení svátostí i do budoucna. 

Pro žadatele o svátosti (a nejen pro ně) je důležité, že se mají na koho obrátit a že se jim 

bude kněz individuálně věnovat a bude mít o ně zájem. Pro ty, kteří nemají pevné 

zázemí ve svém farním společenství (nezapojují se do života v místní farnosti, téměř 

nechodí do kostela, nevyhovuje jim místní kněz) nebo chtějí prožít svátost v atraktivním 

a hezkém prostředí, je Svatá Hora ideálním místem.
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     Je to však dobře? Zůstává otázkou, zda takový přístup svědčí o odhodlání pokračovat 

dál v křesťanském životě. Jsou zde i další otevřené otázky: Jaká je aktivita „farníků“, 

kteří nebydlí na Svaté Hoře během týdne? Pokud je nějaké, tak jak je kvalitní 

mystagogické doprovázení? Atd.

     Práce na tématu bakalářské práce byla zajímavá a poskytla mi bližší pohled na 

Svatou Horu a na práci redemptoristů. Jsem rád, že jsem mohl zpracovávat téma 

„Svátostná služba na Svaté Hoře u Příbrami“.
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Seznam použitých zkratek

CIC – Codex iuris canonici – Kodex kanonického práva

GS – Gaudium et spes – Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě

KKC – Katechismus katolické církve

LG – Lumen gentium – Věroučná konstituce o církvi

ŘKF – Římskokatolický farní úřad

ČSÚ – Český statistický úřad
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„Pohled na pastoraci u sv. Jakuba St. v Příbrami“ – vyjádření P. Jindřicha Krinka, faráře 

u sv. Jakuba St., Příbram.
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