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Měl jsem asi rok po maturitě, když mě oslovil 
jeden kolega vrstevník, jako já ministrant, jestli 
bych s ním někdy nechtěl na jakési „exercicie“. 
No, v životě jsem to divně znějící slovo neslyšel. 
Nejprve jsem se domníval, že mě zve na nějaké 
cvičení branců či 
setkání skautů nebo 
tak něco. Vysvětlil 
mně, už jako zkušený 
exercitant, že se 
nejedná o cvičení 
těla, ale o cvičení 
ducha. Pověděl mi, že 
každý správný křesťan 
a křesťanka by měli 
aspoň jednou za rok 
jet na taková „cvika“. 
Jako úplný začátečník 
v této věci jsem 
nechal zcela na něm, 
aby vybral místo a způsob našeho „duchovního 
execírování“. A tak můj zkušenější kolega vybral, 
jak už jistě, milí čtenáři, tušíte, duchovní cvičení 
pořádané klášterem redemptoristů na Svaté hoře  
u Příbrami.

Nevěděl jsem, do jakého prostředí pojedeme, 
poněvadž jsem do té doby v těch končinách 
nikdy nebyl. Nuže, na podzim roku 1992 jsem 
se octil v úplně cizím, ale naprosto nádherném 
prostředí a to po všech stránkách. Vůbec jsem 
netušil, na jak historicky a duchovně bohaté 
místo jedeme. Když jsme přijeli společně autem 
ke klášteru řeholní komunity, s plným názvem 

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, kterou založil 
v Jižní Itálii už v 18. století sv. Alfons Maria z Liguori, 
nádherně zrestaurovaná stavba nás úplně okouzlila  
a to jsme ještě ani nenavštívili baziliku! Při vstupu 
do mariánské svatyně, jsme žasli nad její nádherou 

ještě víc. Člověk 
nejen svýma očima, 
ale hlavně skrze víru 
silně vnímal, že tento 
malebný svatostánek 
je opravdovým 
srdcem celého 
klášterního skvostu. 
Okolí poutního místa 
nabízí možnost 
procházení se 
v přírodě naslouchaje 
nejenom šumu 
vzrostlých stromů … 

Počátky Svaté hory jsou dávné  
a opředené pověstmi, jak už to často bývá. Podle 
jedné pověsti ji už ve 13. století zbudoval jeden rytíř 
z rodu Malovců, když tím chtěl poděkovat Matce 
Boží, že ho ochránila před loupežníky. Jiná pověst 
dí, že tam malou a skromnou mariánskou kapličku 
zbudoval jeden poustevník, tedy muž svatého života. 
Proto je vrch nad Příbramí nazýván Svatou horou. 
Kvůli svatyni Panny Marie Svatohorské a komunitě 
poustevníků. Slavný český historik Bohuslav Balbín, 
který vznik poutního místa datoval na přelom 15.  
a 16. století, o tomto poutním místě napsal: „Cesty 
tohoto kraje se netrhnou pro ustavičná procesí 
na Svatou Horu, celý kraj je doslova posvěcený 

Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 
tichost a sebeovládání.

Galatským 5,22

Přejeme Vám příjemně prožitý nastávající čas, bez ohledu na počasí a ostatní vnější vlivy 
a abyste měli hojnou sklizeň dobrého ovoce. Krásné prázdniny!                                   Kolektiv Fainu

POUTNÍ MÍSTO SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI



zbožností.“ Než se začali starat o mariánský svatostánek redemptoristé, působili v něm otcové jezuité 
od roku 1647. Následovníci sv. Ignáce správně odhadli ohromný potenciál místa a velmi ho svými 
aktivitami proslavili. Řeholníci sv. Alfonsa poprvé přišli na Svatou horu roku 1861 a působili tam až do 
roku 1950, kdy je z jejich kláštera vyhnali komunisté a onen barokní skvost začal chátrat. Postupná a 
systematická obnova kláštera mohla začít až po změně režimu. 24. 3. L. P. 1990 byla opět duchovní 
správa svěřena kněžím z Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, kteří mají heslo: „ U Hospodina je 
hojné vykoupení.“ V roce 1993 se podařilo zrekonstruovat proslulé Svatohorské schody, které byly 
v podstatě zříceninou. V současné době je největším problémem vandalismus. 
Svatyně „ukrývá“ a střeží Pannu Marii Svatohorskou, kterou tam poutníci uctívají jako Matku ustavičné 
pomoci. Gotickou madonu, podle pověsti, prý vyřezal sám Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup 
a metropolita český (1344-1364). Nejprve byla v kapli jeho příbramské tvrze. Velmi významné je, 
že onen rytíř Malovec Pannou Marií Svatohorskou zachráněný, byl rodovým předkem této vynikající 
církevní osobnosti, o kterou se rád opíral sám Karel IV., Otec vlasti. Milostná soška v době husitských 
válek byla také ukryta v tamějších dolech, kde zhruba po 600 letech trpěly a byly tak postupně 
likvidovány nepohodlné oběti minulého režimu při těžbě uranu pro sovětské rakety. V 50. letech 
minulého století tam tisíce politických vězňů a odpůrců režimu takto bylo nuceno otročit. Snad je 
tam její mocná duchovní přítomnost posilovala. Svatá Hora je i v současnosti živým poutním místem.

Díky náhodnému pozvání svého kamaráda, který se nakonec nestal řeholníkem ani knězem, jsem  
u Panny Marie, Matky ustavičné pomoci, začal vnímat povolání ke kněžství. Ještě jsem tehdy neměl 
vůbec jasno, zda se mám stát knězem pro nějakou farnost a nebo pro nějaký klášter. To jsem poznal 
až později při eucharistické adoraci … 

A na samotný závěr si dovoluji opravdu doporučit k vaší návštěvě či pouti anebo dokonce ke strávení 
duchovních cvičení v této mariánské barokní perle v srdci Čech. Věřím, že tam u Panny Marie, 
Matky ustavičné pomoci, můžete nalézt světlo a sílu pro vaše šťastná rozhodnutí na svých životních 
křižovatkách.

Modlitba sv. Alfonsa k Panně Marii, Matce ustavičné pomoci

Nejsvětější Panno Maria, ty ses chtěla nazývat Matkou ustavičné pomoci, abychom ti nikdy nepřestali 
důvěřovat. Vroucně tě prosíme, přijmi nás mezi své služebníky a služebnice. Zasvěcujeme ti svůj 
rozum, abychom stále pamatovali na lásku, které jsi hodna. Zasvěcujeme ti své srdce, abychom po 

Bohu nejvíce milovali tebe.
Vznešená Královno, chceme ti věrně sloužit. Skryj nás pod svůj ochranný plášť, pomáhej nám 

ve všech potřebách duše i těla, ale zejména v těžké hodině smrti.
Matko ustavičné pomoci, víme, že nás miluješ více, než my milujeme sebe. Buď proto naší Matkou  

a Paní. Vládni a rozhoduj nad námi a nade vším, co je naše, jak se ti zlíbí.
Naše Matko, vypros nám požehnání u Boha. Přimlouvej se za nás ve chvílích lidské slabosti, 

abychom ti zachovali věrnost a jednou tě v nebi navěky chválili, milovali a tobě děkovali. 
Amen.

připravil o. Mirek



CO VÁS V POSLEDNÍ DOBĚ POTĚŠILO
(anketa probíhala v měsíci dubnu a květnu)

Rozhodli jsme se do tohoto čísla zapojit i farníky a to prostřednictvím ankety. Hledali jsme otázku, 
kterou můžeme položit každému.
Řekla jsem si, že na otázku „ Co vás v poslední době potěšilo?“, neodpovím. Proč bych měla?  V dnešní 
době? Každý týden zemře někdo známý, všecko mně bolí, nic nestíhám, lidé kolem jsou už ze všeho 
mrzutí a já vlastně taky… „ Doopravdy Tě nic netěší?“, ptala jsem se sama sebe celý den.
 Vždyť návštěva u syna a pěší výlety v okolí jejich bydliště, rozkvetlé stromy, voda v potocích, labutě na 
rybníku, u lesa se pásly srnky a přes cestu nám občas přeběhl zajíc, přitom jsme si povídali a bylo nám 
spolu hezky. Stezky lemované různými zastaveními a naučnými tabulemi nás informovaly o historii 
tohoto kraje, zatímco kříže, Boží muka a sochy svatých nás nutí přemýšlet o nás, o našem vnímání. 
Několik kapliček s posezením, některé na vršku, tedy s krásnou vyhlídkou do kraje nás vrhli přímo do 
Boží náruče a nedalo se, než obdivovat krásu, kterou Pán pro nás stvořil. Ani za dvě odpoledne jsme 
neprošli tento kousíček světa.
Tak krásný víkend, plno hezkých věcí a já jsem je za pár dní přikryla všedními starostmi a trpkostí.  
A přitom stačí jen vyjít na některý kopec a rozhlédnout se do kraje, jak je tu krásně, co všecko Pán pro 
nás stvořil anebo se potěšit pohledem na rozkvetlý záhon tulipánů a narcisek. Tolik rozličných druhů 
a krásných barev! 
A když zrovna nejdu ven, pustím si rádio nebo televizi. Na TV Noe jsou nové pořady a zajímavé 
rozhovory, ráda se podívám na detektivní příběhy a seriály a mám taky radost, když si s někým můžu 
zahrát domino, pexeso nebo piškvorky. Anebo když si s kamarádkou povídáme a potom se spolu 
pomodlíme růženec. Je toho tolik, co mně potěší!  
Děkuji za otázku!!          

VeS

A JAK JSTE ODPOVÍDALI VY?
Anketní otázka zněla: „Co vás v poslední době potěšilo? (Typ na zajímavou knihu nebo film apod…) 
Nejvíce vás těší a to jistě všechny, že jsme zdraví nebo uzdravení z nemoci. Tady je třeba dodat, 
že jsme za to vděčni. Často odpovídáte, že máte radost z jarního sluníčka, z krásného dne a ze 
studijních úspěchů dětí, po práci si nejčastěji sedáte k televizi a potěší vás oblíbený seriál. Někdo si 
přečte pěknou knížku.

Vybrali jsme některé vaše odpovědi:
Mě nejvíc těší jarní sluníčko, které mi dodává energii. Když jdu na procházku a všecko se zelení, kvete 
a ptáčci zpívají……Není to nádhera? Mirka, 38 let

Potěší mě úplně vše, co vykouzlí úsměv, děti, vnouček, manžel, zákazníci v obchodě, prostě dobrá 
nálada. Radost mně dělá i náš pes, když ho venčím. Irena, 44 let

Že svítilo sluníčko a mohl jsem se koupat v bazéně. Jiřík, 10 let

Dárek k narozeninám. Jirka, 8 let

Potěšilo mě, že se už může při mši svaté zpívat. Hudba a zpěv je součástí slavné liturgie. Jana, 63 let

Netušila jsem, jak šťastnou mě může udělat štěstí bližních! Malému synovci, kterému jsem přivezla 
několik maličkostí, udělal největší radost bublifuk a při každé vyfouknuté bublině se mu rozzářila 
očka. Jeho opravdová radost je i mou radostí a jsem za to vděčná. Mám radost ze svého syna i jeho 
přítelkyně, jsem vděčná za jejich vzájemnou lásku. Dcera mě potěšila tím, jak dokázala svému dědovi 



v posledních chvílích života vykouzlit úsměv na tváři a že umí být oporou své babičce. Potěšilo mě 
i uznání zákazníka, který měl radost z toho, jak měl ode mne pěkně nakrájený salám. Jsem ráda za 
každou maličkost, která udělá radost nejen mně. Markéta, 44 let

Dělá mně radost plánovat, kam všude se pojedeme s manželem podívat, i když v této době nebylo 
možné výlety uskutečnit. Spolehlivě mě potěší vnoučata, vyženou chmury z hlavy a zaměstnají na 
100%, takže není prostor myslet na něco jiného. Potěší mě prohlížení fotek z dřívějších cest a povídání 
s rodinou. Ráda jsem se podívala na opakování seriálu Doktor Martin. Jana, 55 let 

Když je pěkné počasí. Seriál Boží mlýny. Jaroslav, 51 let

Máme nové štěně a je sním zábava. Kniha: Kletba miliónů od V. Javořické. Erika, 79 let

Konečně zapršelo a budeme moci jít na ryby. Kniha: Poklad královny Nefertiti od A.Stelmaszykové  
                Ondřej, 11 let 

V autoškole se mi povedly jízdy s učitelem. Kniha: Křesťan podnikatel? Autor G. Wayne. Marek, 16 let

Uplynulou zimu neuhynulo mnoho včelstev a je naděje na dostatek medu. Kniha: Autismus 
a chardonnay od M. Selner. Radek, 54 let

Mám moc ráda film Fany s Jiřinou Bohdalovou a líbily se mi americké filmy Strom v srdci a Cena za 
něžnost. Knihy: Dědina od Petry Dvořákové a Poselství od protinožců od Marlo Morganové. Jitka, 52let

Kniha od olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu. Je to svědectví  
o tom co prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s nemocí kovid-19. Evženie, 64 let
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CO NÁS ČEKÁ

20. června v 11.00 hod - 1. Svaté přijímání společně v kostele sv. Mikuláše v Brankovicích

5. července v 11.00 hod - hodová mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Starých Hvězdlicích

25. července v 8.15 hod - hodová mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího a Matouše evangelisty 
v Nových Hvězdlicích

22. srpna v 9.30 hod - hodová mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve Chvalkovicích

22. srpna v 11.00 hod - hodová mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Brankovicích - Mariánské hody

23. – 26. srpna  - Tynaf (týden na faře)

V pátek 27. srpna v 7.00 hod vychází od kostela sv. Mikuláše v Brankovicích poutníci na pěší pouť 
na Velehrad. Připojte se k nim!


