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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. Metodou zpracování tématu je studium 

základních a specifických dokumentů a vlastní průzkum. Teoretická část představuje 

Svatou Horu, kongregaci redemptoristů, rozdělení farností v Příbrami a jednotlivé 

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 na Svaté Hoře? Získané statistické údaje 
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Klíčová slova 

Poutní místo – svátosti – křest – biřmování – manželství 

Abstract 

The bachelor thesis titled „The sacramental service in the Holy Mount near Příbram“ 
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period as well as the conditions required for celebrating the sacraments. The subject is 

treated by the method of study of basic and specific documents and by reasearch. 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 - 2012.  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 čtvrtá 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, přípravou, 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. 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 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.                        
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1. Metodologie výzkumu 

Základní postup jsem již uvedl v úvodu práce.                                                                              

     Po studiu nebytných dokumentů a materiálů, které se vztahovaly obecně k tématům 

farnost a svátosti, jsem prostudoval informace, které řád redemptoristů veřejně 

publikuje. Současně jsem prováděl vlastní pozorování, které se týkalo provozu a aktivit 

na Svaté Hoře. Zároveň jsem procházel matriky, ze kterých jsem čerpal údaje týkající se 

žadatelů o svátosti. 

     Při rozhovoru se svatohorskými faráři v místě jejich současného působení jsem se 

zaměřil na podmínky, které určovali žadatelům o svátosti, tedy počet setkání a 

jednotlivá témata, která se na nich probírala. Shromážděné informace ohledně počtu 

udělených svátostí v jednotlivých letech jsem zpracoval do přehledných tabulek. 

Zároveň jsem porovnal podmínky jednotlivých kněží pro udílení svátostí a vyhodnotil 

je. 

     Předně 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 

monografie, kterých ostatně na toto téma bylo již napsáno mnoho. Zájmem 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.        
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2.  Svatá Hora a redemptoristé 

Nejprve představím poutní místo Svatá Hora u Příbrami a kongregaci redemptoristů, 

jejíž členové zde působí. Svatá Hora se stala v pořadí čtvrtým působištěm (klášterem) 

redemptoristů v českých zemích.
1
 

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. 

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

V roce 1732 byla soška se souhlasem tehdejšího papeže slavnostně korunována. V roce 

1647 kapli získali jezuité. 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.
2
 V roce 1773 museli jezuité Svatou Horu opustit (zrušení 

řádu). 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)
3
, kteří zde působili do roku 1950. 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. V roce 1905 povýšil papež Pius X. Svatou 

Horu na „baziliku menší“. Svatá Hora je bazilikou ve smyslu náboženském 

(symbolickém), titul bazilika se vztahuje na celý areál.
4
 Hlavní pouť se koná třetí neděli 

po Slavnosti seslání Ducha svatého. 

 

                                                           
1
 Srov. http://cssr.cz/cz/page/146  [24. 4. 2014] – před tím Koclířov, Praha a Červenka. 

2
 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]. 
3
 Srov. http://cssr.cz/cz/page/146 [24. 4. 2014]. 

4
 srov. MATICE SVATOHORSKÁ. Svatá Hora 5/2011. Příbram: Tiskárna Prima spol. s r.o. 2011, 5,6. 

http://cssr.cz/cz/page/146
http://www.turistik.cz/cz/kraje/stredocesky-kraj/okres-pribram/pribram/svata-hora-pribram/
http://infocentrum.pribram.eu/cz/kulturni-pamatky/svata-hora/
http://cssr.cz/cz/page/146
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 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 sv. Alfons z Liguori, dnes čítá 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 

čítá asi 15 redemptoristů, soustředěných zejména na Svaté Hoře, ve Frýdku a 

v Tasovicích u Znojma. Českým provinciálem je P. Josef Michalčík.
5
 Ve sledovaném 

časovém období 1991 – 2012 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).
6
 V 

současnosti působí na Sv. Hoře osm kněží redemptoristů: Jan Sokulski, David Horáček, 

Krzystof Strzelczyk, Josef Michalčík, Stanislav Muzikář, Ladislav Škrňa, Břetislav 

Vaněk 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 a exercicií
7
.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Srov. tamtéž 4. 

6
 Tamtéž 5. 

7
 K exerciciím v Příbrami slouží Exerciční dům v areálu Svaté Hory. 
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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.“
8
 Farnost je z hlediska pastorace 

základní pastorační jednotkou v katolické církvi.
9
 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.
10

 Má být 

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

     Je důležité, aby se farník zapojil do života ve své farnosti (úklid a výzdoba kostela, 

zpěv při liturgii, ministrantská a lektorská služba, evidence sbírek, vlastní organizování 

nebo pomoc s organizováním farních akcí, atd.). Svou zodpovědnost za farnost může 

farník projevit jako člen ekonomické rady a pokud je ustanovena, tak také jako člen 

pastorační rady (pokud je jmenován nebo zvolen). 

     Pro výběr farnosti často bývá rozhodující mobilita potencionálních farníků. Za 

dobrým knězem nebo za živým farním společenstvím mohou budoucí farníci snadno 

dojíždět nejen městskou hromadnou dopravou (např. v rámci většího města), ale hlavně 

osobními automobily. Je tedy složena z lidí místních i dojíždějících.
11

                       

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.
12

  

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: 

                                                           
8
 Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Praha: Zvon, 1994, kán. 515§1. 

9
 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2001, s. 27. 
10

 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Pastorace v postmoderní společnosti, s. 38. 
11

 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2006, s. 130, 132. 
12

 Srov. PAPEŽ FRANTIŠEK: Evangelii gaudium. Praha: Nakladatelství Paulínky, 2014, s. 25. 
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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. 

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. 

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.
13

 

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

obyvatel, z toho 22 katolíků.
14

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ. Katalog pražské diecéze. Jablonec nad Nisou: Jan Macek a Pavel Kusala, 
2011, 121-123. 
14

 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 
15

 - Svatá Hora je 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 nebo vyřešit nějaký problém.                                                                                             

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

na poutní místo. 

4.1. Svatá Hora jako poutní místo 

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

organizovanými skupinami
16

, 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.     

     To, že je Svatá Hora nejvýznamnějším poutním místem, 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.
17

 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.).
18

 

                                                           
15

 Srov. MATICE SVATOHORSKÁ, Svatá Hora 3/2012. Příbram: Prima, 4-6, zde je přetištený rozhovor P. 
Přibyla s P. Zemánkem z r. 2001. 
16

 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.   
17

 Zpracováno podle vyprávění P. Škrni dne 21. 4. 2014 na Svaté Hoře. 
18

 Více MATICE SVATOHORSKÁ, Svatá Hora 1/2014. Příbram: Prima, 24. 
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    Svatá Hora se stává také cílem poutníků do Santiaga de Compostela, Příbram totiž 

leží na jižní trase svatojakubské poutě (Praha–Regensburg–Ženeva–Lyon–Le Puy). 
19

 

4.2. Svatá Hora jako farnost 

Farnost u baziliky Nanebevzetí Panny Marie byla ustanovena 1. 7. 1994. 
20

 Jak je 

uvedeno v subkapitole 3.1.3, nemá Svatá Hora žádnou spádovou oblast (území), jedná 

se o tzv. personální farnost. V případě personální farnosti chybí jednotící prvek území 

s jeho tradicí. Jednotícím prvkem může být např. obřad, jazyk, národnost nebo jiný 

důvod. Proč si lidé vybírají Svatou Horu jako svou farnost? 

     Svatá Hora se připomíná občanům tím, že je vidět
21

. Po staletí je součástí města a 

celého kraje, jeho obyvatelé ji tudíž považují za vlastní a mají k ní osobní vztah. 

Zvláštností Svaté Hory je obřad uctívání milostné sošky Panny Marie, který následuje 

bezprostředně po mši svaté. Vztah k místu a vztah k Panně Marii je pro mnoho lidí 

důvodem, proč si lidé vybírají Svatou Horu jako svou farnost. Kromě těchto příčin je 

zde i rozměr lidský. Mnoho lidí se stane svatohorskými farníky, protože zde navážou 

přátelské vztahy s kněžími či laiky již činnými ve farnosti. První kontakty se často 

odehrají při akcích, které se na Svaté Hoře konají, ať už jde o pravidelné poutě, 

Světelný průvod, Noc kostelů, atp… Tito lidé se poté stanou členy farnosti volbou, 

protože zde vznikla vazba na společenství. 

     V neděli a ve svátek se slaví mše svaté v 7:30, 9:00, 11:00 a 15:30, ve všední den v 

7:00, 9:00 a 17:00.  V neděli se může navštívit mše svatá i z toho pohledu, že se ví, 

který kněz bude s největší pravděpodobností sloužit tu určitou mši svatou.
22

 V sobotu 

v 17:00 je sloužena mše svatá s nedělní platností.  Pro návštěvníky, kteří preferují 

slavnostnější liturgii, bývá mše sv. v neděli v 9:00 s doprovodem chrámového sboru, po 

nedělní mši svaté v 15:30 jsou zpívané nešpory. Ve čtvrtek po odpolední mši svaté 

                                                           
19

 Více na http://www.ultreia.cz/svatojakubska_cesta/camino-santiago/trasy-v-cechach [8. 5. 2014]. 
20

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

y[farnosti][id]=1254 [8. 5. 2014]. 
21

 Tyčí se nad Příbramí a do pozdního večera je nasvícena a je tak obyvatelům i návštěvníkům města 
neustále na očích. 
22

 Např. v 7:30 mívá mši svatou vždy P. Škrňa, v 9:00 nejčastěji P. Horáček, občas P. Strzelczyk, v 11:00 
nejčastěji P. Sokulski či P. Strzelczyk a v 15:30 nejčastěji P. Michalčík. 

http://www.ultreia.cz/svatojakubska_cesta/camino-santiago/trasy-v-cechach
https://katalog.apha.cz/web/catalog_detail.php?sablona_soubor=detail/farnosti_detail.xml&parametry%5bfarnosti%5d%5bid%5d=1254
https://katalog.apha.cz/web/catalog_detail.php?sablona_soubor=detail/farnosti_detail.xml&parametry%5bfarnosti%5d%5bid%5d=1254
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následuje půlhodinová adorace. Svátost smíření je možno přijmout před a po začátku 

mše svaté. 
23

  

     Svatá Hora je snadno dostupná. Pod areálem je rozlehlé parkoviště, které je 

v zimních měsících bez poplatku.
24

 Přímo do areálu zajíždí autobusová linka MHD. 

V bazilice osm let slouží nový oltář, ambon, kněžiště, nová podlaha, pohodlné lavice. 

V roce 2007 byly pořízeny nové varhany.
25

 V bazilice se topí, pro rodiny s malými 

dětmi je k dispozici zimní kaple s televizí, která přenáší program z baziliky. V loňském 

roce byl vybudovaný bezbariérový přístup do baziliky.  

     Přímo v areálu pod bazilikou v ambitech je dobře zásobená prodejna s knihami a 

poutním zbožím (oplatky, kalendáře, vína, turistické známky, atp.) V předsíni baziliky 

je možno zakoupit časopisy (např. Svatá Hora – i starší čísla) a po celý týden také 

aktuální číslo Katolického týdeníku.
26

  

     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. 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. 

    Z mého pohledu se Svatá Hora prezentuje jako aktivní farnost. Snaží se oslovit 

různými akcemi. O nich informuje Svatohorský kalendář akcí, což je precizně a detailně 

rozepsaný kalendář na celý liturgický rok, který obsahuje informace o poutích, akcích, 

koncertech, exerciciích a také technické informace, jako je dopravní dostupnost, 

kontakty, aj.
27

 Kromě již uvedených akcí dále zmíním např. propracovaný program pro 

návštěvníky v rámci Noci kostelů, které se Svatá Hora pravidelně účastní, zářijovou 

                                                           
23

 Zpovědnice jsou označeny jmény zpovědníků, takže kajícník může jít ke svému zpovědníkovi 
(samozřejmě pokud je přítomen). 
24

 Jinak za osobní vozidlo 30,- Kč. 
25

 Zatím se jedná o „malé“ varhany, velké se vyrábí a shání se na ně peníze, např. formou benefičních 
koncertů. 
26

 Možná se jedná o běžné věci, ale dohromady tvoří hezkou a milou mozaiku užitků. 
27

 Je k dostání ve formě skládacího letáku v předsíni baziliky, ale viděl jsem ho na nástěnkách v kostelích 
v republice, např. v Písku. 
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akci Svatohorská šalmaj
28

, v adventu rorátní mše v 6:00, probíhají zde adventní a postní 

duchovní obnovy a v období vánoc zpívání u jesliček
29

. Během oznámení („ohlášek“) 

na závěr mše svaté zaznívá vybídnutí k možnosti přijetí svátostí na Svaté Hoře
30

. 

Pastorační program je přizpůsobován lidem, kteří se na jednotlivé akce přihlásí. 

Problémem je nedostatek kněží 
31

, pouze čtyři jsou v produktivním věku, provinciál 

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

    Život na Svaté Hoře je zajištěn na profesionální úrovni, ať už po stránce praktické 

nebo duchovní. O chod areálu se starají kněží, kostelníci, varhaníci
32

, pastorační 

asistentka. Při významných svátcích vystupuje Svatohorský sbor, vše je dokonale 

zorganizované. Paradoxně o to těžší může být pro laika vlastní zapojení se do života ve 

farnosti.  Farníci mohou jen složitě hledat cestu jak zapojit a přijmout za své starost o 

Svatou Horu
33

. Pro mnohé návštěvníky bohoslužeb může být překážkou výše 

zmiňované uctívání milostné sošky Panny Marie. 

4.2.1. Matice Svatohorská 

Matice Svatohorská je dobrovolné, neziskové, veřejně prospěšné, nepolitické a 

podpůrné sdružení přátel a příznivců Svaté Hory. Pečuje o duchovní zázemí Svaté 

Hory, shromažďuje příspěvky na opravu a údržbu baziliky a celého poutního areálu, 

podporuje propagační a publikační činnost v oblasti náboženské a morální a snaží se 

vytvářet příznivé podmínky pro příchozí poutníky. Matice Svatohorská byla založena 

již v roce 1921, svoji dnešní právní formu získala 20. 4. 2000, kdy byla u Ministerstva 

vnitra registrována jako občanské sdružení. 
34

 

     Matice Svatohorská iniciovala a koordinuje např. sbírku na opravu velkých 

svatohorských varhan (trvá od roku 2008). Za tímto účelem pravidelně organizuje 

                                                           
28

 Toto není přímo akce farnosti, ale odehrává se na náměstí před areálem baziliky. Více např. na 
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/svatohorska-salmaj-pribram-17660/ [9. 3. 2014], 4. Ročník 
Svatohorské šalmaje se konal 14. 9. 2013, program obstarávají řemeslníci (jak se žilo dříve) a divadelníci, 
výtěžek ze vstupného (70,- Kč) šel na podporu Dětské léčebny v Bukovanech a Svaté Hory (obě strany 
50%). 
29

 Akce proběhla 25. 12., 26. 12., 29. 12. a 5. 1. 2014 od 14:00 do 15:00, více na http://www.svata-
hora.cz/cz/article/1734/zpivani-u-jeslicek/  [9. 3. 2014].               
30

 Jde o to, aby zájemci o svátost kontaktovali P. Sokulského nebo P. Horáčka (aby se nebáli ozvat a 
věděli, na koho se obrátit). 
31

 Srov. LK 10, 2 – „Žeň je mnohá, dělníků málo.“ 
32

 Např. zde působil do 31. 8. 2013 jako regenschori Pavel Šmolík. 
33

 Více v bodu 2 o zapojení ve farnosti. 
34

 Více na http://svata-hora.cz/cz/182/o-matici-svatohorske [3. 5. 2014]. 

http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/svatohorska-salmaj-pribram-17660/
http://www.svata-hora.cz/cz/article/1734/zpivani-u-jeslicek/
http://www.svata-hora.cz/cz/article/1734/zpivani-u-jeslicek/
http://svata-hora.cz/cz/182/o-matici-svatohorske
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benefiční koncerty za účasti vynikajících českých i zahraničních umělců. Přispívá na 

vydávání CD Svatohorského chrámového sboru, která spolu s dalšími aktivitami slouží 

k propagaci poutního místa. Vydává celoroční kalendář akcí na Svaté Hoře (přehled 

poutí, duchovních cvičení, aj.). O své činnosti informuje veřejnost prostřednictvím 

časopisu Svatá Hora a pravidelně také v měsíčníku příbramské radnice Příbramský 

Kahan.  

     Matice svatohorská spolu s Česko-německým fondem budoucností a nadací 

Renovabis vybudovala naučnou stezku ze Svaté Hory do komunistického 

koncentračního tábora Vojna, vzdáleného od Svaté Hory cca 8 kilometrů. Na této stezce 

je umístěno sedm informačních panelů ve třech jazycích představující konkrétní místa a 

příběhy politických vězňů. Všechny panely obsahují tzv. QR kód, který umožní stažení 

dalších informací z aplikace Paměť národa. Stezka byla slavnostně otevřena v prosinci 

2013. 
35

 

4.2.2. Exerciční dům  

Pro potřeby poutníků byl v areálu Svaté Hory ve třicátých letech minulého století 

součinností Matice svatohorské a řádu redemptoristů vybudován Exerciční dům 

(základní kámen byl vysvěcen 9. 5. 1937). Ročně se zde koná cca 55 – 60 akcí, z toho 

třetina je organizovaná přímo farností u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté 

Hoře, zbývající akce připadají na externí pořadatele. Počet ubytovaných osob se ročně 

pohybuje kolem 1300.
36

 

4.2.3. Sacro Montana, s.r.o.  

Snaha zajistit fungování komplexu velikosti a významu Svaté Hory vedla roku 2005 

k založení společnosti Sacro Montana, s. r. o.. Společnost zajišťuje technickou údržbu 

celého komplexu včetně péče o přilehlý park, ubytovací služby a hostinskou činnost, 

maloobchodní činnost, průvodcovskou službu, zajišťování kulturně-vzdělávacích akcí, 

aj. V současné době zaměstnává formou pracovní smlouvy 1 zaměstnance na plný 

                                                           
35

 Více na http://svata-hora.cz/cz/225/svata-hora-v-dobe-komunismu [3. 5. 2014]. 
36

 Více např. v časopise MATICE SVATOHORSKÁ: Svatá Hora 5/2011, 11, 12. 

http://svata-hora.cz/cz/225/svata-hora-v-dobe-komunismu
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úvazek a asi 15 externích pracovníků formou dohody o provedení práce (jedná se 

převážně o průvodcovskou službu).
37

 

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.  

     Na Svaté Hoře nemají založenou ekonomickou ani pastorační farní radu. Působí zde  

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

kongregace, noviciát, dále Matice Svatohorská, Sacra 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.  
38

 

4.4. Vnímání Svaté Hory 

Ve dvou podkapitolách zde uvádím různé pohledy na Svatou Horu – prvním je 

zodpovězení otázky, kterou jsem položil třem manželským párům, proč se rozhodli mít 

svatbu právě zde. Ve druhé části uvádím další důvody, kvůli kterým přichází na Svatou 

Horu žadatelé o svátosti.   

 

                                                           
37

 Více na http://svata-hora.cz/cz/111/sacromontana-s-r-o [3. 5. 2014]. 
38

 Zpracováno podle vyprávění P. Davida Horáčka ze dne 25. 5. 2014 na Svaté Hoře. 

http://svata-hora.cz/cz/111/sacromontana-s-r-o
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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 snobského – 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 

narozdíl od ní aktivně neúčastnil – pro přípravu a vlastní obřad jim byl rodinným 

příslušníkem doporučen kněz ze Svaté Hory, proto měli svatbu právě tam.
39

  

Tento malý průzkum podtrhuje významnost Svaté Hory ve vnímání obyvatel v regionu. 

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“
40

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

Horu z toho důvodu, že se jedná o krásné místo
41

. 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 

                                                           
39

 Možná by stálo za podrobnější průzkum zjistit motivaci jednotlivých žadatelů svátostí. 
40

 Uvedl P. Stanislav Přibyl při rozhovoru 30. 9. 2013. 
41

 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 do ní fakticky nepatří.    
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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. 
42

 Svátosti jsou lidským 

úkonem a zároveň znamením nezvratného Božího příklonu ke člověku. 
43

 Svátosti jsou 

viditelné znamení neviditelné milosti ustanovené Kristem, víru předpokládají a 

rozmnožují
44

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

církvi. Svátosti se udělují v církvi a jejím prostřednictvím
45

, jsou projevy života církve. 

Jsou darem pro udělujícího i přijímajícího, jsou slaveny v církvi a církví.
46

  O přijaté 

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

atd.), využívat mystagogický aspekt svátosti.  

     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, vede ji kněz nebo jáhen 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. 

Jednotlivé svátosti nyní představím. 

5.1. Svátost křtu 

Ze sedmi svátostí, které ustanovil Kristus
47

, je základní svátostí svátost křtu, která 

otevírá přístup k ostatním svátostem
48

. Křtem se pokřtěný začleňuje do společenství 

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

Soteriologické hledisko vnímá křest jako svobodný Boží dar, kterým začíná spása 

jakožto jednotlivce.
49

Křest vtiskuje do duše svátostný charakter. Pokřtěnému jsou 

                                                           
42

 Srov. KUNETKA, František. Úvod do liturgie svátostí. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 
2001, 270-271. 
43

 Srov. tamtéž 331. 
44

 Srov. tamtéž 17. 
45

 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika. Praha: Vyšehrad, 2001, 146. 
46

 Srov. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské (17. 5. 2005), ACAP 11/2008, č. j. 6795/2008. 
47

Srov. Mt 28,19. 
48

 Srov. Katechismus katolické církve. Praha: Zvon, 1995, 1210, 1213. 
49

 Srov. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské (17. 5. 2005), ACAP 11/2008, č. j. 6795/2008. 
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odpuštěny všechny hříchy (dědičný i osobní) a zároveň získává sílu přemáhat zlo – 

dostává dar posvěcující milosti (dar Ducha Svatého)
50

. Přijetí křtu je také závazkem.  

Křest může přijmout každý dosud nepokřtěný člověk. Křtu dospělých předchází 

katechumenát, jeho cílem je aby katechumené ve spojení se společenstvím církve 

dovedli ke zralosti své obrácení a svou víru.
51

 Křtí se i děti, děti jsou křtěny ve víře, 

kterou reprezentují rodiče s kmotry,
52

 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 Směrnice 

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 

na časové možnosti rodičů, na stupeň jejich víry a začlenění do farnosti. Příprava je 

kolikrát příležitostí k prvnímu začlenění rodičů do společenství místní církve.
53

 

      Křest je možné slavit při mši svaté i mimo ni. Při slavení při mši svaté to u 

praktikujících katolíků přináší radost do celého farního společenství. Pokud je křest 

mimo mši, je vhodné, aby se obřadu pokud možno zúčastnili další členové farnosti.
54

 

Dnem křtu se narodí nový křesťan. Svátost křtu malého dítěte je významnou událostí 

pro rodinu, a proto se sejdou nejbližší příbuzní, aby celou událost oslavili spolu s rodiči 

a s kmotrem.  

     Samostatnou kapitolou by mohlo být zamyšlení se nad následnou pastorační péči po 

křtu malých dětí – většinou chybí setkávání rodin s malými dětmi
55

. Řešením by byla 

systematická péče o tyto rodiny, uskutečňovaná např. formou pravidelných setkávání, 

rodinných poutí, neformálních setkávání rodin s knězem, setkávání s odborníky 

(manželskými a rodinnými terapeuty), a jiné. Formy péče o rodiny odvisí od faktických 

možností dané farnosti, nicméně nemělo by se na ni rezignovat. Důležitá je propagace 

                                                           
50

 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““. 
51

 Srov. KKC 1246, 1248. 
52

 Srov. MULLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2010, 679. 
53

 Srov. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské (17. 5. 2005), pozn. 15. 
54

 Více Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské (17. 5. 2005), blok 2.4 Křest malých dětí. 
55

 Podle mých informací neprobíhá v příbramských farnostech oficiální setkání maminek s malými dětmi, 
případně setkání rodin, jejichž dítě bylo v daném roce pokřtěno – je to doporučováno např. ve Směrnici 
pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské (17. 5. 2005) oddíl 2.4 Křest malých dětí. 
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těchto aktivit, zvláště v dnešní době, kdy lze využít moderní komunikační média, jako 

Facebook, Twitter, a jiné. Pro další spolupráci s rodinami je důležité, aby věděly, že o 

ně církev má zájem, že na ně nezapomíná.   

     Svátost křtu dětí probíhá podle následujícího schématu: 

a) Obřad přivítání dítěte   

Pozdravení přítomných 

Rozhovor s rodiči 

Slovo ke kmotrům 

Označení dítěte znamením kříže 

 

b) Bohoslužba slova 

Čtení a homilie 

Přímluvy 

Exorcismus 

Pomazání olejem křtěnců 

c) Slavnost křtu 

Žehnání (svěcení) křestní vody 

Zřeknutí se zlého a vyznání víry 

Křest („N, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“) 

d) Výkladové obřady 

Pomazání křižmem 

Obléknutí bílého roucha (křestní roušky) 

Předání hořící svíce (zapálené od velikonočního paškálu) 

e) Závěrečné obřady 

Oslovení přítomných 

Modlitba Páně 

Požehnání 
56

     

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 

                                                           
56

 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 161, 164, 165. 
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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.
57

   

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, úotom 

takového člověka bez dalšího i biřmuje.
58

                                                                                                                                            

5.2. Svátost biřmování 

Svátost biřmování patří mezi iniciační svátosti (dále ještě svátost křtu a eucharistie). 

Biřmování posiluje a zpečeťuje život započatý ve křtu. Vkládání rukou
59

 se koná jako 

znamení zvláštního propůjčení Ducha svatého
60

. Kandidát biřmování musí být 

připraven vzít na sebe úkol Kristova učedníka a svědka ve společenství církve.
61

 

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.“
62

 Svátost biřmování se přijímá buďto na 

Bílou sobotu (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 situace
63

 
64

).  

     V naší zemi určila biskupská konference minimální věkovou hranici pro přijetí 

svátosti biřmování čtrnácti let.
65

 Skupina se pak schází k pravidelným schůzkám 

obvykle jednou týdně (např. v pátek po večerní mši svaté) nebo jednou měsíčně (zde se 
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 Srov. tamtéž s. 168n. 
58

 Srov. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské (17. 5. 2005), oddíl 2.1. 
59

 Srov. Sk 8, 14n. 
60

 Srov. MULLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci, s. 685.  
61

 Srov. KKC 1319. 
62

 LG 11. 
63

 Např. O. H. Pesch doporučuje věk 14 – 15 let (srov. PESCH, Otto Herman. Základní otázky katolické 
víry. Praha: Vyšehrad 1997, 109.) 
64

 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. 
65

 Srov. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské, 17. 5. 2005, ACAP 11/2008, č. j. 6795/2008, 
oddíl 2.6. 
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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).
66

 Svátost biřmování se udílí po evangeliu. Vlastní obřad obsahuje 

následující úkony: 

- představování biřmovanců a biskupova homilie 

- obnova křestního vyznání (odřeknutí ducha zla a hříchu a vyznání víry) 

- výzva shromáždění věřících k tiché modlitbě 

- modlitba o Ducha svatého (pronáší ji biskup se vztaženýma rukama) 

- pomazání křižmem na čele ve tvaru kříže se současným vkládáním rukou a 

vyslovením slov: „N, přijmi pečeť daru Ducha svatého.“ Biřmovanec odpovídá: 

„Amen.“. 

- následují přímluvy za nově biřmované, jejich rodiče, kmotry a za celou církev.
67

  

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

setkání s biskupem a ostatními farníky), nebo s rodinou
68

. 

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 

                                                           
66

 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika. Praha: Vyšehrad 2001, 177. 
67

 Srov. tamtéž s. 178, 179. 
68

 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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sdílení posvěcující milosti.“ 
69

K manželství patří nerozlučitelnost, monogamie a 

připravenost vychovávat děti a být jim prvními svědky víry.
70

  Podmínkou pro přijetí 

svátosti manželství je mimo jiné také to, že jde o rozhodnutí svobodné. Svátostí 

manželství je člověk vybavený k vytváření pevného svazku a k tvoření rodinné církve
71

. 

Před vlastní svatbou se koná příprava na přijetí svátosti manželství. Je možné, aby se do 

přípravy snoubenců zapojil vedle kněze nebo jáhna také zkušený manželský pár. Před 

udělením svátosti manželství je možné, že kněz nabídne snoubencům možnost přijmout 

svátost smíření, z praktického hlediska je vhodné přijmout tuto svátost den před 

svatebním dnem. Svátost smíření může mít charakter generální svaté zpovědi. Záleží na 

snoubencích a na jejich individuální cestě víry.  

     Svátost manželství neuděluje církev nebo kněz, ale udělují si ji sami snoubenci. Od 

Tridentského koncilu platí, že všechna manželství, v nichž je alespoň jeden ze 

snoubenců katolík, musí být uzavřeno před katolickým duchovním a dvěma svědky.
72

          

Svědkové musí být svéprávní, musí vidět a slyšet. V případě, kdy jsou oba snoubenci 

pokřtění a svobodní, se jedná o svátostné manželství a je vhodné ho slavit při mši svaté.  

Svatební obřad ve mši se skládá z následujících částí: 

a) Úvodní obřady s přivítáním snoubenců a průvodem k oltáři; 

b) Bohoslužba slova s homilií; 

c) Svatební obřad: 

- Otázky zkoumající vůli uzavřít křesťanské manželství 

- Manželský slib: „Já N odevzdávám se tobě, N, a přijímám tě za 

manželku (manžela). Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě 

nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré a zlé až do smrti. 

K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.“ 

- Potvrzení knězem (jáhnem), 

- Požehnání (svěcení) prstenů a jejich předání, 

- Přímluvy; 

d) Eucharistická slavnost (s vlastní prefací a modlitbou za manžele 

po Otčenáši); 
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 MULLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci, s. 774. 
70

Srov. MULLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci, s. 775. 
71

 Srov. GS 48. 
72

 Srov. ADAM, Adolf. Liturgika, s. 287. 
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e) Závěrečné obřady.
73

 

     V jiných případech je manželství platné, ale je k němu potřeba povolení biskupa, 

obřad by měl být beze mše (výjimkou může být se svolením biskupa, je-li nekatolický 

partner pokřtěn)
74

. V případě, kdy manželé uzavřeli sňatek jen civilně, je jim možné 

nabídnout legitimizaci manželství ve společenství církve – tedy možnost čerpat Boží 

pomoc, která je dávána svátostí manželství. Děje se tak konvalidací – vyjádření 

manželského souhlasu před knězem a dvěma svědky. Tím se stvrdí jejich dávno učiněné 

rozhodnutí pro společný život před církví. Pokud jednomu z manželů nevyhovuje 

zplatnit svůj sňatek konvalidací (např. z obav před „novou svatbou“), je možné použít 

církevní zplatnění sanací. Sanovat lze manželství, kde trvá manželský souhlas a kde se 

jeví manželství jako stabilní. O sanaci je třeba žádat diecézního biskupa.
75

  

     Svatba 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.  

      

 

 

 

 

 

 

                                                           
73

 Srov. tamtéž s. 289, 290. 
74

 Srov. tamtéž, s. 289. 
75

 Srov. Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské, 17. 5. 2005, ACAP 11/2008, č. j. 6795/2008, 
oddíl 2.9 – 2.11. 
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6. Podmínky přijetí svátostí na Svaté Hoře 

Charakteristické pro přijetí svátostí (křtu, biřmování, manželství) na Svaté Hoře je 

následující: 

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. 

Tyto podmínky platily pro obě sledovaná období. 

Při přípravách a při udílení jednotlivých svátostí postupují redemptoristé podle 

Směrnice pro udílení svátostí v Arcidiecézi pražské.  

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

chtějí přijmout svátost s knězem ze své domovské farnosti.  

6.1. 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 Vaňek 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.       
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     Přípravy na manželství probíhaly podle obdobného scénáře: 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. 
76

     

     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 začalo s vlastní přípravou. Hlavně v 90. letech přistupovali k této svátosti i starší 

žadatelé, kteří ji nemohli přijmout za minulého režimu.  

     S přípravami na svátosti neměli redemptoristé problémy. Všichni měli více než 

dvacetiletou praxi z pastorace v diecézích (od roku 1968 a1969) 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.
77

  

     Vzhledem k tomu, že někteří kněží již zemřeli
78

, vycházel jsem při osobním setkání 

s pamětníky ze vzpomínek na tyto kněze. Heslem P. Břicháčka bylo „padnout ve 

službě“. V kontaktu s ostatními byl bezprostřední, rád druhým tykal a oblíbené oslovení 

P. Břicháčka bylo: „Ty šiško!“
79

  Charakteristickým rysem P. Zemánka byla apoštolská 

horlivost. Jeho celoživotní heslo bylo: „On musí růst, a já se menšit.“
80

 Žadatelé o 

                                                           
76

 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. 
77

 Zpracováno podle rozhovoru s P. Ladislavem Škrňou dne 21. 4. 2014 na Svaté Hoře. 
78

 P. Karel Bříza 9. 12. 2001, P. Josef Břicháček 10. 6. 2004, P. Jan Zemánek 8. 6. 2012. 
79

 Zpracováno podle vyprávění P. Škrni dne 21. 4. 2014. 
80

 Srov. J 3,30. 
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svátosti tedy byli přijímáni kladně a každému se P. 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.
81

 Příprava 

k přijetí svátosti křtu probíhala individuálně, katechumenát a příprava na svátost 

biřmování probíhala ve skupinkách. Samozřejmostí byly přípravy snoubenců ke 

sňatku.
82

 „P. Břicháček míval přibližně pět sezení na manželství a tři na křest. Myslím, 

že P. Zemánek to dělal obdobně. Dělali to jednotlivě, různě u toho spali nebo padali 

vyčerpáním, ale nikdy si to neulehčili.“
83

 

6.2. Období 1999 - 2012 

Přípravu ke svátostem měl na starosti v období 1999-2004 kromě jiných kněží 
84

 také  

P. Josef Michalčík. Jeho pojetí příprav 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 

g) Otevřenost na život a přijetí dětí, otázky intimního života, antikoncepce a 

pokušení interrupce 

h) Obřad svátosti manželství 

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 

                                                           
81

 Zpracováno podle vyprávění P. Stanislava Přibyla dne 30. 9. 2013 v Litoměřicích. 
82

 Více na http://svata-hora.cz/cz/article/568/jak-sme-zili-s-p-josefem-brichackem (15. 8. 2004) [11. 7. 
2013]. 
83

 Z emailu P. Stanislava Přibyla z 25. 2. 2014. 
84

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

http://svata-hora.cz/cz/article/568/jak-sme-zili-s-p-josefem-brichackem
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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).
85

 

Přípravy ke svátostem vedli i další kněží, např. P. Stanislav Přibyl
86

, P. Piotr Nowicki. 

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

křest a o uzavření manželství, pokud nebyli žadatelé připraveni ve svých farnostech. 

Podmínky pro přijetí svátosti křtu a uzavření manželství byly následující: 

A) Svátost křtu  

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. 

B) Uzavření manželství 

Podmínkou pro uzavření manželství bylo absolvovat minimálně tři setkání v délce 

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

                                                           
85

 Zpracováno podle emailu P. Michalčíka z 13. 8. 2013. 
86

 Na Svaté Hoře působil 1996 - 1999 jako farní vikář a následně jako farář (1. 8. 1999 – 31. 12. 2008). 
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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 přístup
87

.   

 V poslední době připravují ke svátostem také P. Jan Sokulski a P. David Horáček.       

P. Horáček má při setkáních se žadateli o svátosti manželství a křtu následující 

zásady: 

A) Svátost manželství. 

 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 

c) Manželská spiritualita – vzájemná zodpovědnost mezi manžely, zásady – 

odpuštění, důvěra 

d) Vztahovost, krize v manželství, pohled na výchovu dětí, děti jako Boží dar 
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 Zpracováno podle rozhoru s P. Piotrem Nowickim z 13. března 2014. 



32 
 

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. 

 

B) Svátost křtu 

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.   

     Obě svátosti 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).
88

 

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 nyní docházejí k P. Strzelczykovi na setkání katechumenů.
89
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 Zpracováno podle rozhovoru s P. Davidem Horáčkem 24. 2. 2014 na Svaté Hoře. 
89

 Zpracováno podle emailu P. Davida Horáčka ze dne 14. 4. 2014. 
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7. Odkud pocházeli žadatelé o svátosti 

U svátostí křtu a manželství (a pokud bylo možné zjistit i u svátosti biřmování) jsem při 

určení místa trvalého bydliště vycházel z údajů, které byly uvedeny v matrikách. Při 

rozdílném trvalém bydliště muže a ženy jsem použil jako směrodatné trvalé bydliště 

ženy (snoubenky nebo matky dítěte).   

7.1. 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 
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Závěr: Za sledované období 1991 – 2012 bylo uděleno na Svaté Hoře celkem 2056 

křtů. Z toho bylo 821 (39,93%) příjemců z regionu Příbram – město, 749 (36,43%) 

z okresu Příbram, 459 (22,32%) ze zbývajícího území republiky a 27 (1,31%) ze 

zahraničí.  

7.2. Odkud pocházeli žadatelé o uzavření manželství (tab. 2): 

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 
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Závěr: Ve sledovaném období 1991-2012 bylo na Svaté Hoře uzavřeno celkem 930 

svateb. Z toho pocházelo 251 (26,99%) manželských párů z regionu Příbram město, 431 

(46,34%) z okresu Příbram, 241 (25,91%) ze zbývajícího území republiky a 7 (0,75%) 

ze zahraničí.  

Tato tabulka dokazuje obrovskou oblibu Svaté Hory jako mimořádného a atraktivního 

místa pro svatby (73% párů bylo těch, kteří mají trvalé bydliště mimo samotné město 

Příbram).  

7.3. Odkud pocházeli žadatelé o svátost biřmování (tab. 3):  

Rok Celkem 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  

 

V letech 2011 a 2012 nebyla na Svaté Hoře svátost biřmování udělována. Na podzim 

2013 byla udělena svátost biřmování sedmi uchazečům. 

Závěr: 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). 
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7.4. Zhodnocení počtu žadatelů o svátosti 

Zastavím se u svátosti křtu a uzavření manželství (nerozlišuji to, zda šlo o „pouhé“ 

uzavření sňatku nebo o udělení svátosti). V obou tabulkách je patrný významný pokles. 

Domnívám se, že jedna svátost zároveň produkuje druhou – z manželství by se měly 

narodit děti a ty by měly být pokřtěny v prvních týdnech po narození.
90

  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 (viz další údaje v oddíle 7.4.2), 

počet narozených dětí neprovdaným matkám vzrostl o 76%.
91

 

7.4.1. Uzavření manželství 

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

zvyšuje věk snoubenců, kteří vstupují do manželství.  

Průměrný věk nevěst byl roku 1989 21,8 roku, v roce 2000 26, 4 roku, tedy téměř o pět 

roků vyšší. Průměrný věk ženicha byl roku 1989 24,6 roku, v roce 2000 už 28,8 let.
92

  

7.4.2. Svátost křtu 

Porodnost v republice klesá. V roce 1990 se narodilo 130 tisíc dětí, v roce 2000 už jen 

90 tisíc dětí.
93

 Počet možných adeptů křtu po narození poklesl o 40 tisíc.  

     Je možné, že někteří z těch, kdo měli svatbu na Svaté Hoře, nechali své dítě pokřtít 

ve své domovské farnosti, odkud na Svatou Horu přišli nebo kam se přestěhovali po 

svatbě.  Ti tedy brali svou svatbu jako svátost – posilu na cestě víry nebo jako 

významnou událost, která změnila jejich dosavadní životy a nasměrovala je do 

církevního života a praxe. Je také možné, že někteří snoubenci brali svatbu na Svaté 

Hoře jen jako obřad na atraktivním místě (s hezkými fotografiemi a s možností 

pochlubit se atraktivním místem před kolegy v práci a svými známými) bez dalších 

povinností a závazků ve výchově ve víře svých dětí. 

                                                           
90

 Srov. CIC Kán. 867 § 1. 
91

 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace v pluralitní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2006, 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. 
92

 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace v pluralitní společnosti, s. 214.  
93

 Srov. OPATRNÝ, Aleš. Cesty pastorace v pluralitní společnosti, s. 213. 
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7.4.3. Svátost biřmování 

Ve sledovaném období dvaadvaceti let se zúčastnilo přípravy pět velkých skupin. 

7.5. Počet udělených svátostí u sv. Jakuba St. v Příbrami 

Pro srovnání přikládám tabulky s počty udělených svátostí v sousední příbramské 

farnosti u sv. Jakuba Staršího:
94

 

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 

   

Za sledované období 2004 – 2012 bylo uděleno 62 křtů (na Svaté Hoře za stejné období 

402). 

 

 

 

 

 

                                                           
94

 Uvedené roky neodpovídají sledovanému období čerpání svátostí na Svaté Hoře (1991-2012). 
Uvedená období s údaji s počty udělení křtů a uzavřených manželství odpovídají zhruba působení P. 
Krinka ve farnosti u sv. Jakuba. 
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Počet 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 

Celkem 20 183 

 

Za sledované období 2002 – 2012 bylo uzavřeno u sv. Jakuba v Příbrami 20 svateb (na 

Svaté Hoře za stejné období 183). 

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. 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.   
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zjistit, jak probíhá svátostná služba na Svaté Hoře u Příbrami. 

Výsledek mi pomohly určit odpovědi na tři předem dané 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 na 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. I díky snadné dostupnosti mohou věřící i v pracovní dny navštívit 

bohoslužby třeba před cestou do práce nebo do školy (v pracovní dny začíná mše svatá 

v 7:00, v adventu bývají rorátní mše svaté v 6:00) a stejně tak se lze zúčastnit odpolední 

mše svaté při návratu ze zaměstnání. Před každou bohoslužbou i během ní je možné 

přistoupit k přijetí svátosti smíření. 

     Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře vznikla právně od 1. 7. 

1994, ale je v podstatě „farností bez farníků“, kteří by k ní náleželi místně, protože 

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

tedy o územní farnost, ale o farnost personální (v případě personální farnosti bývá 

jednotícím prvkem farnosti např. obřad, jazyk, národnost, aj.. – viz subkapitola 4.2). 

Lidé se v tom případě stávají farníky volbou, jedná se o jejich osobní rozhodnutí, jejich 

důvody bývají různé. 

     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. Bezprostředně po každé 

mši svaté probíhá obřad uctívání milostné sošky, kterým věřící vyjadřují svoji úctu 

k Panně Marii. Za některými rozhodnutími jsou také přátelské a osobní vazby na kněze 
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nebo stávající členy farnosti. Mnoho prvních kontaktů probíhá při akcích, které farnost 

u kostela Nanebevzetí Panny Marie pořádá, ať už se jedná o Noc kostelů, poutě, 

duchovní cvičení, setkání mládeže, rodin, atd. . Významnou skupinu farníků tvoří lidé, 

kteří si Svatou Horu vybrali pro určitou míru anonymity, kterou jim toto místo 

poskytuje.      

      Bohoslužby na Svaté Hoře navštěvují také ti, kterým občas nevyhovuje čas 

bohoslužeb v příbramských kostelích (v neděli sv. Jakub v 8:00 a v 10:00, sv. Vojtěch 

9:00) a využívají pro ně vhodnější časové rozvržení bohoslužeb (např. z důvodu 

rodinného výletu nebo sportovního utkání). Svatou Horu navštěvují i věřící, kteří byli 

dopoledne účastni na mši svaté ve své domovské farnosti a poté navštíví ještě druhou - 

většinou odpolední - bohoslužbu. Určitě se najdou i lidé, kteří si vybírají z nabídky 

farností ve městě a jejím okolí to nejlepší a podle toho navštěvují kostely (např. 

mimořádná návštěva jiného kněze nebo biskupa, slavná mše sv. s účastí chrámového 

sboru, …). 

     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 je více poutním místem, než farností. Mohla by do budoucna být 

spojujícím článkem pro město Příbram. Pokud by byl na Svaté Hoře dostatek kněží, 

mohli by spravovat komunitu příbramských věřících z jednoho místa. Pro Svatou Horu 

je trochu nešťastné, že se stala před dvaceti lety farností. Je to zátěž hlavně 

administrativní, musí se například rozlišovat majetek kongregace a majetek farnosti, 

účel služební cesty automobilem  (zda-li  se jedná o farní nebo klášterní aktivitu), atd. .  

Kdyby Svatá Hora nebyla farností, je možné, že by to znamenalo nárůst administrativy 

pro diecézní kněze v okolí.   

     Ve sledovaném období 1991 – 2012 bylo na Svaté Hoře pokřtěno 2056 žadatelů, 

z toho 821 (40%) bylo z Příbrami. Za stejné období bylo uzavřeno 930 svateb, z toho 

251 (27%) bylo z Příbrami a zbytek 73% ze zbytku republiky a zahraničí. Během 

sledovaného období přijalo svátost biřmování 118 biřmovanců. Biřmovanci pocházeli 

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

místě.  

     Podmínky přijetí svátostí jsou standardní po celé sledované období (1991 - 2012). 

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. 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 

neznali, 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. 

     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. 

     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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