
CO NABÍZÍME
 Pravidelné bohoslužby

Svatá Hora je především poutním místem. Pro poutníky je připraven stálý
program pravidelných bohoslužeb a dalších souvisejících služeb:
Pondělí – Sobota
• 6.55 výstav milostné sošky P. Marie Svatohorské
• 7.00, 9.00 a 17.00 mše svatá a uctívání milostné sošky P. Marie Svatohorské
• každou středu před odpolední mší sv. pobožnost k P. Marii, Matce ustavičné pomoci
• každý čtvrtek po odpolední mši svaté je půlhodinová adorace
•  každý pátek v 7.00 je mše svatá sloužená za živé i zesnulé členy Matice Svatohorské

a za dobrodince Svaté Hory
• každý první pátek v měsíci je po mších svatých v 9.00 a 17.00 pobožnost k Božskému Srdci
•  každou sobotu po mši sv. v 9.00 je mariánská pobožnost s přednesením doručených díků a proseb
Neděle
• 7.25 výstav milostné sošky P. Marie Svatohorské
• 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30 mše svatá a uctívání milostné sošky P. Marie Svatohorské
• 16.15 české zpívané nešpory
V postní době v pátek v 16.30 a v neděli v 15.00 pobožnost křížové cesty
V květnu po odpolední mši svaté (mimo neděli a čtvrtek) májová pobožnost
V říjnu před odpolední mší svatou modlitba růžence
Zpovědní služba je k dispozici pondělí až sobota 10.00 až 11.00 a 16.00 až 17.00 a půl hodiny 
před začátkem každé mše svaté, v naléhavých případech na požádání (kontaktujte službu 
v sakristii nebo Svatohorském poutním muzeu).

Poutní výpravy – skupiny poutníků
Svatá Hora disponuje množstvím různých prostorů, a proto vytváří ideální podmínky pro přijetí 
více skupin poutníků současně. K dispozici je také rozsáhlý prostor parku s křížovou cestou 
v přírodě. Pokud přicházíte na Svatou Horu ve větší skupině, doporučujeme Vám, abyste se 
telefonicky, písemně nebo e-mailem předem ohlásili. Tímto způsobem je možné zajistit si prostor 
pro samostatnou bohoslužbu v bazilice apod. Vždy, prosíme, uvádějte, kolik vás přijíždí, zda 
od nás potřebujete služby kněze a jaký program si zde přejete absolvovat. Na požádání můžeme 
zajistit také varhanní doprovod bohoslužby. Pro skupiny poutníků, zejména o sobotách a nedě-
lích, je možné zajistit navíc především křížovou cestu ve 13.00 a poté mariánskou pobožnost 
v bazilice s žehnáním poutních předmětů.
Kromě pravidelných bohoslužeb můžete využít zvláštní programové nabídky, např. duchovních 
obnov, duchovních cvičení a kulturních akcí, nebo můžete navštívit Svatou Horu v době konání 
hlavní srpnové Poutní slavnosti či každoroční Korunovace.

Exercicie
neboli duchovní cvičení jsou typem formace, která si klade za cíl prohloubit duchovní život 
křesťana. Na jejich dlouhou tradici, započatou mystiky již ve 13. století a hojně pěstovanou 
zejména jezuity, staviteli a dlouholetými správci Svaté Hory, navazují i redemptoristé. Svatohor-
ský exerciční dům nabízí širokou škálu kurzů, jejichž seznam naleznete v kalendáriu. Přihlášky 
zasílejte písemně na adresu exercičního domu nebo e-mailem.

Ubytování
Máte-li zájem strávit na Svaté Hoře delší čas, nabízíme Vám ubytování v exercičním domě. 
Protože jsou zde ubytováváni účastníci duchovních cvičení, je třeba provést rezervaci 
termínu Vašeho pobytu vždy s předstihem. Exerciční dům má kapacitu 64 míst v jedno, 
dvou a třílůžkových pokojích s umyvadlem. Sociální zařízení je společné. K dispozici je kaple 
a přednášková místnost s internetovým připojením (WiFi) a místem pro drobné občerstvení. 
Stravování je možné mimo ubytovací prostory (asi 100 m).

Svatohorské poutní muzeum
sídlí v severním ambitu. Pod prodejnou a infocentrem je nyní nově vybudovaná stálá expozice 
Svatohorského poutního muzea. Můžete zde vidět exponáty ze svatohorských sbírek, předměty 
nalezené v souvislosti se záchranným archeologickým průzkumem a zahrnuty jsou informace 
o historii a architektuře Svaté Hory. Součástí prohlídkového okruhu je kupříkladu historická 
pec, dobové odvodnění nebo pohled do nitra jedné z historických svatohorských studní. 

Kromě stálé expozice je možné v dalších prostorách zhlédnout tematické výstavy. Jejich 
aktuální přehled naleznete v kalendáriu nebo na webových stránkách Svaté Hory. Svatohorské 
poutní muzeum nabízí též prohlídky areálu s průvodcem (i cizojazyčné), prohlídky nově 
zpřístupněné zvonice, prohlídky s varhanním koncertem, možnost pronájmu konferenčních 
sálů a učeben. V rámci prohlídky je též možné navštívit nově zpřístupněná historická sklepení. 
Dále muzeum nabízí informační služby, provozuje prodejnu knih, CD a DVD s duchovní 
tématikou a upomínkových předmětů. Nabízený sortiment je též možné objednat v e-shopu.

Prohlídky
Objekt poutního místa je volně přístupný věřícím, poutním výpravám a jednotlivým návštěvní-
kům. Skupiny turistů a zájezdy organizované cestovními kancelářemi mohou navštívit Svatou 
Horu jen v doprovodu průvodce ze Svaté Hory.
K dispozici jsou průvodci v českém, německém, anglickém a ruském jazyce. Prohlídkový okruh 
zahrnuje ambity a rohové kaple, krápníkovou kapli, kapli korunovační a vlastní prostor vnitřní 
baziliky. Další možností je samostatná prohlídka expozice Svatohorského poutního muzea. Jako 
součást prohlídky je možné si objednat asi půlhodinový varhanní koncert, při němž Vám budou 
představeny chórové varhany.
Prohlídku s koncertem, cizojazyčnou prohlídku a prohlídku pro větší skupinu je nutné rezervo-
vat písemně nebo e-mailem. V době bohoslužeb prohlídka baziliky není možná.

Vstupné plné/důchodci, studenti/rodinné (cena Kč/CZK)
Prohlídka areálu česká
v sezóně bez omezení

120/80/290

Prohlídka areálu cizojazyčná
na objednávku

170/150

Prohlídka areálu s krátkým varhanním koncertem
na objednávku, min. 10 osob +50 % ceny vstupenky

Prohlídka zvonice
na objednávku 50

Prohlídka sklepení
na objednávku 50

Vstup do svatohorského poutního muzea
v otevírací době prodejny a infocentra

90/60/210

Další subjekty působící na Svaté Hoře
Redemptoristé – členové Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – jsou řeholníci, kteří mají po-
slání hlásat Boží slovo chudým a žít podle evangelních rad chudoby, čistoty a poslušnosti. 
V Čechách se tento mužský řeholní řád věnuje především duchovní správě farností, pastoraci 
poutních míst, koná exercicie a lidové misie ve farnostech. Podrobněji na samostatném letáku.
Matice Svatohorská je společenstvím příznivců, kteří pečují o rozkvět Svaté Hory. V prvním 
období existence mezi lety 1921–1948 byla hlavní iniciátorkou velkolepých úprav Svaté Hory. 
Od r. 1922 vydává časopis Svatá Hora, svůj zpravodaj. Po období totality byla po r. 1989 její  
činnost obnovena. V současnosti Matice pomáhá s opravami areálu, podporou poutního ruchu 
i kulturního dění a v neposlední řadě též usiluje o zdárné dokončení stavby velkých varhan.
Podrobnosti o Matici Svatohorské, pokyny pro zájemce o členství, stejně jako informace 
o stavbě velkých varhan naleznete na samostatných letácích, internetových stránkách nebo 
prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy, kde je možné si též objednat časopis Svatá Hora.
Na počátku 90. let byly Svatohorské schody pouze ruinou. Za účelem jejich obnovy vznikla 
Nadace na obnovu Svatohorských schodů. Schody se podařilo díky darům mnoha dárců obnovit 
během několika měsíců a byly vysvěceny r. 1993. Nadace se v roce 1999 přeměnila na Nadační 
fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí. 

Kulturní dění na Svaté Hoře, přednášky a kurzy
Dění na Svaté Hoře zahrnuje dále liturgickou hudbu, koncerty, výstavy ad. Varhanní hudbu 
při liturgii zajišťují dva profesionální varhaníci – ředitel kůru Pavel Šmolík a varhanice Marie 
Zahrádková za pomoci místních amatérských varhaníků. Při nedělní mši svaté v 9.00 hodin 
pravidelně účinkuje Svatohorský chrámový sbor. Ten pro významné příležitosti liturgického 

roku připravuje náročnější hudbu a vystupuje rovněž koncertně. Je interpretem již šesti CD. 
Mezi hlavní pravidelné svatohorské hudební události patří cyklus Varhanních půlhodinek, které 
se konají v květnu až říjnu každou neděli ve 14.00 a jejich interprety jsou kvalitní varhaníci 
tuzemští i zahraniční (podrobněji v kalendáriu). Vstupné na půlhodinky je dobrovolné. Svatá 
Hora je dějištěm i dalších kulturních akcí, např. vícedenních hudebních a uměleckých kurzů. 

Svatá Hora v elektronické podobě
Naše webové stránky www.svata-hora.cz nabízí online sledování bohoslužeb, aktuality, 
možnost zaslání prosby či poděkování P. Marii Svatohorské a další informace. Najdete nás také  
na www.facebook.com/svatahora a na www.twitter.com/svatahora.

NABÍZÍMENABÍZÍME NABÍZÍMENABÍZÍMENABÍZÍMENABÍZÍMENABÍZÍME NABÍZÍMENABÍZÍMENABÍZÍMENABÍZÍMENABÍZÍMENABÍZÍME NABÍZÍMENABÍZÍMENABÍZÍMEwww.svata-hora.czNABÍZÍMEwww.svata-hora.czNABÍZÍME

Svatohorské poutní muzeum, prohlídky, prodejna
• Wallfahrtsmuseum und Führungen • Museum of Pilgrimage and Guided Tours

Otevírací doba
Öffnungszeiten
Opening times

Pondělí – Sobota • Montag – Samstag • Monday – Saturday:
I. – III. & XI. – XII.: 10.00 – 15.00 • IV. – V. & IX. – X.: 9.00 – 16.00
VI. – VIII.: 9.00 – 17.00 • Neděle • Sonntag • Sunday: I. – XII.: 9.00 – 17.00

Kontakt
Contact

prohlidka@svata-hora.cz
Tel. • Phone: +420 731 619 800

E-shop http://shop.svata-hora.czE-shop http://shop.svata-hora.cz

Exerciční dům, ubytování
• Exerzitienhaus, Unterkunft • Retreat, Accomodation

Ceník
Preisliste
Price list

1 noc • nacht • night: 320 Kč • CZK za osobu • pro Person • night/person
více nocí • mehr Nächte • more nights 280 Kč • CZK
Plná penze • full board • voller Renten: +240 Kč • CZK
Jen na objednávku! • Only on request! • Nur auf Anfrage!

Kontakt
Contact

ex.dum@svata-hora.cz
Tel. • Phone: +420 731 619 800Contact Tel. • Phone: +420 731 619 800

Matice Svatohorská
• Bürgerverein Matice Svatohorská • The Svatá Hora Foundation

Kontakt
Contact

Matice Svatohorská • Svatá Hora 591 • (CZ -) 261 01 Příbram II
matice@svata-hora.cz • www.svata-hora.cz • IČ: 70829071

Bankovní spojení
Bankverbindung
Bank connection

Česká spořitelna, a.s., Milínská 166, 261 22 Příbram, SWIFT/BIC: GIBA CZ PX,
č. ú. 523967309/0800 (běžný účet • andere Projekte • other projects)
IBAN CZ08 0800 0000 0005 2396 7309
č. ú. 050016-0523967309/0800 (velké varhany • Große Orgel • New organ)
IBAN CZ08 0800 0500 1605 2396 7309

NABÍZÍMENABÍZÍME

Svatohorské poutní muzeum, prohlídky, prodejna

Poutní místo – Svatá Hora
• Wallfahrtsort – Heiliger Berg • Place of pilgrimage – Holy Mountain

Kontakt
Contact

ŘKF u kostela Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram II
basilica@svata-hora.cz • www.svata-hora.cz • IČ: 18608621
Tel. • Phone: +420 318 429 930; +420 731 619 668

Otevírací doba
Öffnungszeiten
Opening times

Pondělí – Sobota • Montag – Samstag • Monday – Saturday: 6.30 – 18.00
Neděle • Sonntag • Sunday: 6.30 – 17.00
Schody • Treppe • Stairs: 8.00 - 17.00 (zimní čas • Winter: 15.30)

Mše - Services
Gottesdienste

Pondělí – Sobota • Montag – Samstag • Monday – Saturday: 7.00, 9.00, 17.00
Neděle • Sonntag • Sunday: 7.30, 9.00, 11.00, 15.30 • nešpory v 16.15

Bankovní spojení
Bankverbindung
Bank connection

Česká spořitelna, a.s., Milínská 166, 261 22 Příbram, SWIFT/BIC: GIBA CZ PX
č. ú. 520395309/0800 (běžný účet • Betrieb maintenance • other projects)
IBAN CZ12 0800 0000 0005 2039 5309
č. ú. 35-520395309/0800 (opravy • Renovierung • renovation)
IBAN: CZ73 0800 0000 0355 2039 5309

Liturgický rok 2017/2018

Kalendář
Calendar of Events • Veranstaltungskalender

Svatá Hora bez bariér
Díky bezbariérovému přístupu se pro handicapované a nevidomé poutníky a návštěvníky Svaté 
Hory u Příbrami staly přímo dostupnými nejen ambity, ale i samotná bazilika.
Bezbariérový vstup do areálu je možný Březnickou branou, kde je možné i parkovat. Horní 
ambit a prostor baziliky je pak zpřístupněn pomocí samoobslužného výtahu. Vně areálu a v su-
terénu Svatohorského poutního muzea je k dispozici bezbariérové WC. Stálá expozice muzea 
je bezbariérově přístupná.
Další informace:

• vstup s vodícím psem je možný až do prostor baziliky
•  prohlídky pro handicapované jsou možné po předchozí domluvě
• pro nevidomé je v severním ambitu připraven haptický (dotykový) model Svaté Hory

Kontakty pro handicapované
• Kontakte für behinderte Personen • Contacts for people with disabilities

Kontakt
Contact

Průvodcovská služba: +420 318 429 943, +420 731 619 800
Sakristie: +420 318 429 939, +420 739 482 534

Doprava na Svatou Horu, parkování
Na Svatohorském náměstí je zastávka městské hromadné dopravy (linka č. 6). Lze využít také 
linek č. 2 a 3. Vjezd motorových vozidel na Svatou Horu je dovolen pouze držitelům zvláštního 
povolení a handicapovaným. Parkoviště pro osobní automobily a autobusy se nachází 300 m od 
poutního areálu, v ulici Balbínova.

akcí
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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“

hromadné slevy (děti<6 let 25/ studující 50)

hromadné slevy (děti<6 let 25/ studující 50)

IBAN CZ08 0800 0500 1605 2396 7309

Kontakty pro handicapované

Nadační fond na Svatohorské schody a zvelebení okolí
• Stiftungsfonds • The Endowment Fund

Kontakt
Contact

Tel. • Phone: +420 318 429 930 • basilica@svata-hora.cz • IČ: 25785311
č. ú. 520096309/0800, IBAN CZ90 0800 0000 0005 2009 6309


