
Římskokatolická farnost u kostela 

Nanebevzetí Panny Marie 

Příbram—Svatá Hora 

 Poutní místo Svatá Hora je kulturní památkou mimořádného významu. Ve Státním 

seznamu nemovitých kulturních památek je zapsána pod číslem 2542. Od roku 1995 je národní 

kulturní památkou. Od svého vzniku je areál Svaté Hory mimořádnou krajinnou dominantou, ale 

také významným poutním místem. Vztah k tomuto místu se od 17. století dědí z generace na 

generaci a zasahuje nejen bezprostřední okolí památky, ale také vzdálené oblasti, a to nejen 

území České republiky, ale Horní Rakousko a Bavorsko. 

 První zázrak se na Svaté Hoře stal roku 1632 a znamenal počátek poutního ruchu.   

V roce 1647, rok před uzavřením vestfálského míru, vstoupil na Příbramsko nový prvek - březničtí 

jezuité a spolu s nimi svatohorský mariánský kult. Do té doby málo známá kaple nad Příbramí na 

vrchu Svatá Hora byla s jezuitskou pečlivostí od roku 1653 přebudovávána v honosnou rezidenci. 

Postupně se stávala nejslavnějším českým poutním místem a významným centrem mariánského 

kultu v Evropě. Celý svatohorský areál byl vybudován podle jednotného plánu architekta Carla 

Luraga z roku 1658 za ideové účasti jezuity P. Benjamina Schleyera. Byl postaven po etapách a po 

částech tak, jak se podařilo získat finanční prostředky nebo podle toho, jak který donátor byl ve 

své mecenášské činnosti horlivý. Ze stejných důvodů a podobným tempem pokračovaly i práce na 

výzdobě. Na výzdobě se podílela řada známých umělců: kromě architekta Carla Luraga i Kryštof a 

Kilián Ignác Dientzenhoferové, Giovanni Domenico Orsi, štukatéři Giovanni Bartolomeo Cometta, 

Santino Cereghetti, Antonio Soldati či Martin Alio, malíři Giovanni Battista Colombo, Karel Škréta, 

Karel Daniel Komínek, Petr Brandl a další. V druhé polovině 17. a v první polovině 18. století tak na 

Svaté Hoře vznikla stavba s ojedinělou koncepcí, plná mimořádné výzdoby a uměleckých děl 

raného a vrcholného baroka, především s italskými vlivy. 

 Celý komplex poutního místa sestává z několika objektů. Srdcem celého areálu je 

prostý gotický kostelík snad ze 14. století, zbarokizovaný po roku 1658, dnešní bazilika s kaplí 

Nanebevzetí Panny Marie a dalšími kaplemi, která se nachází na terase s balustrádou, zdobenou 

pískovcovými sochami příbramského sochaře Matyáše Huebera. Bazilika je tradičně, v duchu 

poutního místa, obklopena ambity s bohatou malířskou a štukatérskou výzdobou, čtyřmi uzavře-

nými a devíti otevřenými kaplemi. Ambity mají na severní a jižní straně po devíti, na východní a 

západní po sedmi klenebních polích. Nároží ambitů vyplňují uzavřené, v půdorysu osmiboké kaple, 

zastřešené zvonovou střechou s lucernou. Na každé straně ambitu jsou dvě průchozí kaple             

s oltářem ve výklenku vnějšího zdiva, všechny zasvěcené Panně Marii, na straně západní upro-

střed pod zvonovou věží navíc tzv. „Dušičková kaple“. Na severní straně ambitu je hodinová věž.              

Z vnějšku pak u severovýchodního nároží stojí patrová rezidence a na téže straně je vchod na 

slavné svatohorské schody spojující Svatou Horu s Příbramí. Ambit je dnes přístupný od východu 

hlavní Pražskou branou a od jihu branou Březnickou. Pražská brána byla v roce 1732 ke slavnosti 

korunovace sošky Panny Marie Svatohorské celá pokryta iluzivní nástěnnou malbou od malířů Fr. 

Mullera a K. Langa.  

 V téže době byla vyzdobena větší část klenby ambitů, zřejmě od stejných autorů, 

výjevy s náměty představujícími různé události, při nichž svým ctitelům pomohla v nebezpečí či 

neštěstí Panna Marie Svatohorská, jak bylo zaznamenáno ve „Svatohorských análech“. Všechny 

malby trpěly po staletí nepříznivými povětrnostními podmínkami stejně jako v otevřených kaplích 

baziliky a byly  mnohokrát restaurovány. Freska na Pražské bráně byla ohrožována nejvíce; byla 

častěji obnovována přemalbou až konečně ve 20. století zanikla docela. K ambitům přiléhá ze 

severní strany bývalý rezidenční dům. Z původně plánovaného uzavřeného klášterního dvora však 

bylo realizováno pouze dvoupatrové východní křídlo na nárožním mohutném soklu. Svatou Horu 

spojuje s Příbramí schodiště, poprvé připomínané roku 1685, později zastřešené. Jedná se               

o částečně realizovaný projekt Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Chloubou baziliky je soška Panny 

Marie Svatohorské a také hlavní oltář, celý ze stříbra, který je dílem celých generací příbramských 

a malostranských stříbrníků. 

 

261 01 Příbram II, Svatá Hora 591 

tel.:+420 318 429 930, +420 603 797 393 

e-mail:basilica@svata-hora.cz 

Otevírací doba: 

Pondělí - Sobota: 6:30 - 18:00 

Neděle: 6:30 - 16:45 

Kalendář akcí na Svaté Hoře 

2015-2016 

Na Svaté Hoře Vám nabízíme: 

 

 Prohlídky poutního areálu s naším průvodcem v několika 

variantách a jazykových mutacích 

 Prohlídku nově vybudované expozice 

 Vzdělávací aktivity nejen pro děti 

 Exercicie 

 Koncerty 

 Bohoslužby 

Více informací na webových stránkách  

www.svata-hora.cz 

Změna programu vyhrazena…. 

Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky  projektu, který je 

spolufinancován Evropskou unií v rámci IOP Projekt 

CZ.1.06/5.1.00/24.09583 „Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova 

poutního areálu" 



ČT 21. 1. 
111. výročí povýšení 

na basilicu Sv   Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Možnost získání plnomocných odpustků. 

ÚT 2. 2. 
Uvedení Páně do chrá-

mu (Hromnice) Sv   Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. 

ST 10. 2.  Popeleční středa     
Mše svaté v 7.00, 9.00, 17.00. Den přísného postu. Udělování popelce při 

všech mších. Hudba při liturgii v 17.00: Proprium J. Olejníka. 

SO 12. 3. Hudební křížová cesta   18.00 
"S Kristem trpícím a umírajícím společnost." Postní písně A. Michny z Otrado-

vic sestavené do podoby postního oratoria pro sóla, sbor a orchestr. 

NE 13. 3.  
Výroční den zvolení 

papeže Františka      Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. 

    5. neděle postní       

SO 19. 3. Sv. Josefa Sl   Doporučený svátek.  Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. 

        9.00 
Postní duchovní obnova: vede P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR.: Mše svatá, pro-
mluva, adorace a možnost sv. zpovědi, závěr. Ostatní mše sv. v 7.00, 17.00.   

NE 20. 3.  Květná neděle   
9.00, 
11.00 

Mše svaté 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Mše v 9.00 a 11.00 začínají průvodem s 
ratolestmi. Hudba při liturgii v 9.00 a v 11.00: Pavel Šmolík - Pašije podle Lu-

káše 

ČT 24. 3.  Zelený čtvrtek   17.00 

Mše svatá jen v 17.00 na památku poslední večeře. Po mši svaté adorace Nej-
světější svátosti v Getsemanské zahradě. Možnost získat plnomocné odpust-

ky. 

PÁ 25. 3.  Velký pátek   
15.00, 
17.00 

Den přísného postu. V 15.00 Křížová cesta v parku. V 17.00 Velkopáteční ob-
řady.  Hudba při obřadech: chorální Janovy pašije. Možnost získat plnomocné 

odpustky. 

SO 26. 3.  Bílá sobota Sl 21.00 
Boží hrob otevřen od 6.30. Obřady velikonoční vigilie ve 21.00. Možnost získat 

plnomocné odpustky. 

NE 27. 3.  Boží Hod velikonoční Sl 9.00 
Zasvěcený svátek. Mše svatá v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. Hudba při liturgii v 

9.00: Česlav Vaňura - Portas caeli a jiná moteta. 

PO 28. 3.  Pondělí velikonoční Sv   Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30.  

        16.30 Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru. 

NE 3. 4.  2. neděle velikonoční      Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00, 15.30. 

    
(Neděle Božího Milo-

srdenství)      Hudba při liturgii v 9.00: J. Hanuš - VI. Mše, chorální ordinárium a Otče náš.  

PO 4. 4.  Zvěstování Páně Sl   Doporučený svátek. Mše svaté v 7.00, 9.00, 11.00, 17.00. 

SO 16. 4. Velikonoční koncert   18:00 Účinkují: K. Falcníková - zpěv, M. Troup - varhany 

Kalendář akcí na Svaté Hoře 

7. 4.  10. 4.  Exercicie "Naděje církve" P. Ondřej Salvet 

14. 4.  17. 4.  

Exercicie pro zdravotníky 
a ty, kteří pečují o druhé 
"Hledání zdrojů síly ke 
službě" 

Mons. Aleš Opa-
trný 

9.5.  13. 5.  
Exercicie "Modli se a pra-
cuj" P. Karel Satoria 

26. 5.  29. 5.  

Exercicie pro rozvedené i 
znovu sezdané 
"Hodnotný život i v těž-
kostech" 

Mons. Aleš Opa-
trný 

6. 6.  10. 6.  Seminář obnovy víry 1 
P. Krzysztof Str-
zelczyk, CSsR 

4. 7.  8. 7.  Seminář obnovy víry 2 
P. Krzysztof Str-
zelczyk, CSsR 

15. 8.  19. 8.  
Typy setkání s Bohem 
podle Písma 

P. Angelo Scara-
no, S.S.L. 

28. 8.  3. 9.  Exercicie pro kněze 
P. Miloslav Kabr-
da, SDB 

15. 9.  18. 9.  

Exercicie pro seniory 
„Zralý život a jeho závěř 

z pohledu víry“ 

Mons. Aleš Opa-

trný 

3. 10.  7. 10.  

Základní kurz duchovních 
cvičení (pro ty, kdo ještě 
nebyli na exerciciích) 

P. David Horá-
ček, CSsR 

10. 10.  14. 10.  
Exercicie pro muže „Král 
David“ 

P. Václav Hypius, 
CSsR 

13. 11.  19. 11.  

Exercicie pro kněze "Ježíš 
- chléb života podle 6. 

kapitoly Janova evange-
lia" 

Mons. Aleš Opa-
trný 

20. 11.  26. 11.  Exercicie pro kněze 
P. Pavel Pola, 
OCD 

Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost Svatá 

Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, email 

ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na 

www.svata-hora.cz   tel.:+420 731 619 800 

Změna programu vyhrazena… 

Exercicie 

mailto:ex.dum@svata-hora.cz
http://www.svata-hora.cz/

