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za rok 2018
vydala Matice Křemešnická o. p. s. v květnu 2019
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Úvodní slovo
Vychází Křemešnická ročenka 2018 a jsem rád, že Vás mohu
v jejím úvodu pozdravit.
Nemusím zdůrazňovat, že Křemešník je nejvýznamnějším
poutním místem našeho vikariátu. A jistě nepřeháním, když budu
tvrdit, že patří mezi hlavní poutní místa v naší diecézi, ba co víc, v celé
naší vlasti. Je zařazen jako jedno z poutních míst na nedávno vydané
mapě Vybraných církevních památek České republiky. Za necelé dva
roky mého působení v Pelhřimově se na mne obrátilo mnoho lidí, kteří
hledali informace o tomto poutním místě. Nešlo jen o jednotlivce,
ale i o zájezdy z různých koutů naší vlasti. Lidé zde putují v doprovodu
kněze a slaví společně mši svatou. Je také dost těch, kteří touží právě
tady si slíbit lásku, úctu a věrnost až do smrti, či nechat zde pokřtít své
dítě. Je to výmluvné svědectví, že toto poutní místo stále žije.
Podstatnou měrou k tomuto dění přispívají členové Matice
Křemešnické, kteří sestavují tuto ročenku. Jako duchovní správce
zdejšího nádherného poutního areálu jim chci touto formou poděkovat
a říci, že bez jejich práce si nedokážu chod Křemešníku ve stávajícím
rozsahu představit. Chci poděkovat členům správní rady za obětavou
činnost, za mnohé hodiny věnované setkávání, přípravě, projednávání a
zajišťování všech aktivit a nezbytných oprav. Zvlášť si vážím hodnotné
akce „Křemešnické léto“, koledování o Vánocích, křížové cesty
v postní době anebo osobního zapojení při hlavní pouti. Nemluvě
o průvodcovské službě nejen na Křemešníku, ale i v pelhřimovském
kostele Sv. Bartoloměje.
Chci také poděkovat všem nadšeným a obětavým lidem, kteří zde
tráví desítky hodin pravidelným úklidem interiéru kostela a přilehlého
areálu. Všem těm, kteří obětavě věnují volný čas, aby zde přivítali
poutníky a provedli je. Jsem vděčný za nedocenitelnou službu těm,
kteří v sakristii i na kůru připravují a zabezpečují pravidelnou liturgii.
Všem vám mé upřímné Pán Bůh zaplať.
Dovolte mi ještě na závěr povzbudit vás, kteří naše poutní místo
milujete, abyste se přihlásili do Matice Křemešnické. Určitě vám rádi
patřičné informace podají její členové.
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Všem čtenářům přeji krásné a požehnané chvíle v zakoušení
blízkosti Trojjediného Boha na Křemešníku a těším se na příležitostné
setkání.
P . Josef Sláčík, farář.

Kulturní činnost Matice Křemešnické
Křemešnické léto 2018.
V roce 2018 oslavilo pořádání Křemešnického léta malé jubileum.
Proběhl již 5 . ročník. Snahou pořadatelů je vždy připravit program,
který je zajímavý pro návštěvníky tohoto poutního místa a zdůrazní tak
duchovní rozměr jeho návštěvy. Stejně jako v předcházejících
ročnících program zahrnoval řadu přednášek následujících po mši svaté
a hudební vystoupení různých žánrů. Kostel Nejsvětější Trojice
na Křemešníku tak mohl nejen během léta nabídnout jeho
návštěvníkům řadu duchovních i kulturních zážitků.
Program Křemešnického léta v roce 2018 probíhal od 29. června
do 26. prosince. Na programu bylo o prázdninách 6 přednáškových
večerů a 5 koncertů a jeden adventní a vánoční koncert.
V přednáškovém cyklu vystoupili P . Mgr. Jaromír Stehlík, P . Vojtěch
Kodet, Th.D ., O .Cam., P . Gabriel Josef Labuda, O .Praem., Prelát
J .M . can. Mgr. Karel Havelka, P . Vojtěch Blažek, P . ThLic. Róbert
Tadeáš Špišák, OPraem. Večery byly hojně navštívené a posluchači
ocenili zajímavá vystoupení přednášejících.
V hudebních večerech vystoupili skupiny a interpreti Řekni všem,
Vladimír Franz, České barokní trio a kapela Oboroh. Závěrečný
prázdninový koncert se konal v Pelhřimově v Divadle Lubomíra
Lipského. Vystoupila skupina HRADIŠŤAN & J . Pavlica. Koncert konaný
dne 31. 8 . se setkal s velkým zájmem posluchačů. Všichni účastníci
vytvořili krásnou atmosféru a rozcházeli se v dobré náladě.
Celý cyklus zakončil 8 . 12. adventní koncert, kdy vystoupila
skupina „Řekni všem“ pod vedením MUDr. Jana Patáka a vánoční
koncert při svíčkách 26. 12., kde již podruhé zpívali koledy Eva Čekalová,
Josef, Jan a Tomáš Hejdovi a Petr Coufal.
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Celkový počet návštěvníků Křemešnického léta 2018 byl
2 .072 osob.
Cyklus byl podpořen Rozvojovým fondem města Pelhřimov,
kterému tímto upřímně děkujeme. Poděkování patří i všem
návštěvníkům, kteří v rámci cyklu přispěli na vstupné. Získané
prostředky budou využity na další aktivity Matice Křemešnické o .p .s .
spojené s rozvojem a propagací poutního Kostela Nejsvětější Trojice na
Křemešníku a jeho areálu.
Věříme, že se podaří navázat na tradici Křemešnického léta
i v roce 2019.

Vydavatelská činnost
V loňském roce jsme, kromě již tradičně vydávaného kalendáře a
ročenky, vydali publikaci s názvem „Průvodce Křemešníkem“. Touto
publikací jsme chtěli navázat na stejnojmennou knihu z roku 1940,
kterou rovněž vydala Matice Křemešnická a ze které jsme hojně čerpali.
Náš text vznikal v průběhu let 2012–2018 a sloužil původně jako
podklad pro komentované prohlídky poutního areálu.
Po vyprodání knihy Poutní místo Křemešník z roku 2007
od nakladatelství Geum neustále rostla poptávka po obdobné brožuře.
Proto jsme se v roce 2017 rozhodli text pro průvodce upravit a doplnit
fotografiemi a plánky. Publikaci jsme představili na Křemešnické pouti
v květnu 2018. Měla velký úspěch, což dokládá to, že v celé loňské
sezoně se prodalo přes 700 výtisků.
Jako druhou publikaci vydala Matice Křemešnická v roce 2018
papírový vystřihovací model křemešnického betlému, který ilustrovala
Marie Zajíčková. Předlohou tohoto modelu je betlém, který darovala
na Křemešník v roce 1949 paní M . Salašová z Měřína. Tento skutečný
betlém je na Křemešníku používán o vánocích až do současné doby.
Matice Křemešnická a Nadační fond Poutní cesty také představila
novou speciální edici poutních turistických známek, které můžete
nasbírat na poutní cestě „Loreta Praha – Křemešník“. K poutním
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známkám je také vyrobena edice poutních nálepek. Poutní známky
a nálepky Vás upozorní na zajímavosti a klenoty, které se na poutní
cestě ukrývají. Pokud nasbíráte deset kupónů z této speciální edice,
získáte navíc neprodejnou prémiovou turistickou známku či nálepku.
Motivem pro neprodejnou známku a nálepku je trojboký oltář
Nejsvětější Trojice na Křemešníku.
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo najít partnera, který během
roku 2018 vyrobil krásnou sadu těchto známek a nálepek. Z Vaší cesty
si tak nyní můžete odnést nejen pěkný zážitek, ale i fajn vzpomínku
na putování. Vydejte se na svoji první pouť a objevte tajemství dnes již
prastaré tradice našich předků.
Na jaké známky se můžete těšit?

6

7

8

9

Křemešnická pouť
V roce 2018 připadla slavnost Nejsvětější Trojice na neděli
27. května.
Už v sobotu večer byla na Křemešníku sloužena mše svatá,
kterou celebroval P . Gabriel Labuda z Chvojnova.
V neděli byly slouženy již tradičně dvě mše. První proběhla ráno
v 8 :30 hodin, kterou sloužil P . Max Kašparů. Hlavní bohoslužbu v
10:30 sloužil českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil. Po mši byla
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představena nová publikace „Průvodce Křemešníkem“, vydaná Maticí
Křemešnickou. Matice také nabídla všem poutníkům komentované
prohlídky celého poutního areálu. Závěrečné požehnání obstaral ve
14 hodin pelhřimovský farář P . J . Sláčík.
O pouti současně probíhaly řemeslné trhy. Na 30 stánků zaplnilo
prostranství mezi ambity a poutním hotelem. Každý si tak mohl
z poutě něco hezkého na památku odnést domů. Počasí, které bylo
příjemně slunečné, přilákalo na Křemešník během těchto dvou
svátečních dnů asi 3 tisíce poutníků.

Průvodcovská činnost v Pelhřimově
Matice Křemešnická, i v tomto roce 2018 zajišťovala,
průvodcovskou činnost jak v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku,
tak také v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově.
Kostel sv. Bartoloměje v Pelhřimově
Matice Křemešnická i v roce 2018 zajišťovala, průvodcovskou
činnost jak v kostele Nejsvětější Trojice na Křemešníku, tak také
v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově.
Pelhřimovský kostel sv. Bartoloměje navštívilo v průběhu letní
sezóny roku 2018, která probíhala od června do září, celkem 1 .129
návštěvníků. Tyto prohlídky zajišťovalo celkem 5 průvodců z řad
studentů. Největší návštěvnost byla v prázdninových měsících červenci
a srpnu. Podařilo se nám stabilizovat skupinu průvodců, z nichž někteří
pokračují ve spolupráci s námi i v dalších letech. Děkujeme tímto všem
průvodcům za odvedenou práci a těšíme se na spolupráci v roce
příštím. Na vstupném bylo vybráno celkem: 28.339,- Kč.
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Kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku
Křemešnický kostel Nejsvětější Trojice navštívilo v průběhu letní
průvodcovské sezóny roku 2018, která probíhala v měsících dubnu až
říjnu, celkem 1 .241 poutníků. Nejvyšší počty návštěvníků byly dle
očekávání zaznamenány v prázdninových měsících červenci a srpnu
(cca polovina celkové roční návštěvnosti).
V meziročním srovnání jsou celkové počty návštěvníků stabilní.
Adekvátně k počtu návštěvníků byl také prodej tiskovin
a propagačních předmětů. Ve srovnání s předchozími lety bylo
dosaženo mírného zlepšení úspěšnosti ve vybírání vstupného. V sezóně
2018 fungoval stabilní kádr zkušených průvodců, kteří poskytují
průvodcovskou činnost na odpovídající odborné úrovni.
Celkově bylo na vstupném vybráno cca 80 tis. Kč a náklady na
odměnu průvodcům byly vyúčtovány ve výši 57 tis. Kč. Celkově tedy bez
započítání souvisejících tržeb za prodej tiskovin (cca 100 tis. Kč) je
průvodcovská činnost z ekonomického pohledu mírně zisková.
Děkujeme všem průvodcům za odvedenou práci v roce 2018.

Výsledek hospodaření za rok 2018
Posláním Matice Křemešnické o .p .s . je duchovní a materiální
rozvoj poutního místa Křemešník.
Pro nepodnikatelské hlavní činnosti – tj. pořádání odborných
přednášek, školení, duchovních akcí a cvičení, osvětovou a vzdělávací
činnosti, podporu a rozvoj volnočasových aktivit, pro rozvoj
infrastruktury turistických, naučných a cyklistických stezek, opravy
a restaurování uměleckých děl v areálu kostela Nejsvětější Trojice
získala Matice v roce 2018 celkem 465 tis. Kč. Z toho byly výnosy
z hlavní činnosti Matice 224 tis. Kč, dotace od města Pelhřimova ve výši
50 tis. Kč, finanční dary 163 tis. Kč, členské příspěvky 21 tis. Kč, příjmy
z pronájmu 7 tis. Kč.
Matice vlastním jménem podnikala v rámci tzv. doplňkové
činnosti v roce 2018. Prodejem knih, kalendářů, dalších tiskovin
a oplatků dosáhla Matice v roce 2018 tržeb celkem 282 tis. Kč.
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Výsledkem hospodaření Matice za rok 2018 v součtu za hlavní
i za podnikatelskou činnost byl zisk ve výši 92 tis. Kč.
Zisk z roku 2018 Matice použije v následujícím období na výdaje
spojené s poskytováním obecně prospěšných služeb, pro které byla
Matice založena.

Investice roku 2018 do poutního místa Křemešník
Matice Křemešnická o.p.s. získané finanční prostředky dále
využívá na veřejně prospěšné aktivity v souladu s cílem komplexního
rozvoje poutního místa Křemešník. V roce 2018 vynaložila Matice
Křemešnická o.p.s. celkem finanční prostředky ve výši 150.257,-Kč.
Z tohoto byla největší položka 71.451,-Kč vydána na opravu
elektroinstalace kostela Nejsvětější Trojice (2 . část), dále 43.874,-Kč
na opravu ozvučení a navýšení jeho výkonu. Také byl pořízen
bezdrátový mikrofon. Další výdaje byly na rekonstrukci slunečních
hodin v areálu poutního místa, která stála 24.255,-Kč. Posledním větším
výdajem byla oprava osvětlení v presbytáři kostela. Oprava stála
10.677,- Kč a spočívala ve výměně zastaralého osvětlení a náhradě
za nové úspornější LED osvětlení.

Informace o stavech členů.
Informace o stavech členů.
Na konci roku 2018 měla Matice Křemešnická o.p.s. 69 členů,
tedy stejně jako v předcházejícím roce. Nejstaršímu je 88 let
a nejmladšímu 18 let. Průměrný věk členů Matice Křemešnické je
57,6 roku

Poděkování dárcům a sponzorům Matice Křemešnické.
Poděkování dárcům a sponzorům Matice Křemešnické.
Stejně jako v minulých letech je činnost Matice Křemešnické
podporována různými subjekty, soukromými osobami a to nejen
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finančně, ale i bezplatnou pomocí, službou nebo radou. Mezi největší
finanční podporovatele patří Město Pelhřimov, které podpořilo
program Křemešnického léta 2018.
Dále finanční dary poskytli: firma TRADEKO s .r .o . (Pelhřimov)
Ing. Josef Hadrava (Pelhřimov), Ing. Tomáš Brumovský (Praha)
Marie Minářů (Pelhřimov), Miroslav Kupec (Pelhřimov), P . Jaromír
Stehlík (Vimperk), P . Robert Spišák (Želiv), P . Jan Poul (Počátky).
Další pomoc poskytli jednotlivci nebo firmy:
Ing. Luděk Kos – grafické práce k veškeré vydavatelské činnosti
Ing. Milada Razimová – grafické práce
Mgr. Tibor Varga – úprava a korektura vydávaných textů
Cukrárna U Brány – Ing. Josef Sankot – propagace
Ganttex s.r.o . – Ing. Antonín Chmelař – propagace
Luboš Bumbálek - propagace
MICROMP Plus s.r.o. – zapůjčení zařízení pro videopřenos křemešnické
poutě
PALLAS CONSULTING s.r.o.- Ing. Miloslav Paták – účetní a ekonomické
služby.
Marie Zajíčková – texty a obrázky příloh pro děti
Jaroslav Hraníček - organizace stánkařů na Křemešnické pouti
Pí. Lendrová (Řeženčice) a pí. Chadimová (Sázava) - květinová výzdoba
kostela
Matici Křemešnickou podpořilo i mnoho jejich členů navýšeným
členským příspěvkem a také další dárci, kteří si nepřejí byt jmenováni.
Všem dárcům upřímně děkujeme.
Matice Křemešnická, o.p.s., Pod Náspem 641 Pelhřimov
e -mail: maticekremesnicka@seznam.cz , www.maticekremesnicka.cz
Autoři příspěvků jsou členové správní a dozorčí rady a ředitel Matice
Křemešnické Ing. Vít Škoda - tel. 777 598 955
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Příloha pro děti od trpaslíčka Křemínka
Milé děti, zvířátko, které mi dnes dělá společnost, jistě dobře znáte. Správně, je to
oslík. Kdekdo si na něho vzpomene, když chce někomu říci, jak je hloupý. Ale
nemyslete si. Oslíci i přes svou tvrdohlavost jsou chytří. Ovšem nejsou chováni jako
mazlíčci, většinou velmi tvrdě pracují. Náš oslík měl jiný osud. Narodil se ve chlévě
jednoho nazaretského řemeslníka, který se živil hrnčířstvím. Jeho oslice mu každý den
tahala vozík se zbožím na trh. A každý rok porodila oslátko. To vychovali a když bylo
připravené posloužit jinému v hospodářství, tak ho prodali.
I tento oslík stál uvázaný na trhu a čekal, kdo si ho odvede. A dočkal se, jeho nový
pán byl dobrotivý. Jednoho dne na něho posadil svou snoubenku a vydali se na
dlouhou cestu do Betléma. Tam se jí narodilo miminko, které oslavoval celý svět. A
protože nabylo nikde ve městě místo na přespání, uložili se ve chlévě. A náš oslík u
toho byl a na miminko dýchal, aby mu nebyla zima.
A nyní se pusťte do práce a celý obrázek krásně vymalujte.
Váš Křemínek
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Hádej, kdo jsem?
-

-

-

narodila jsem se 6 .ledna v Dombrémách-la Pucelle
zemřela jsem 30.května 1431 v Rouenu
v roce 1920 jsem byla prohlášena za svatou
jsem patronkou Francie, vojáků a vězňů
od 14 let jsem mívala vidění andělů a světců, v nichž mi bylo sdělováno, že
jsem Bohem vyvolená osvobodit Francii od Angličanů
1429 jsem vyjela za Karlem II. do Chinonu a přiměla ho k tažení do Orleánsu.
Pomohla jsem k návratu francouzských králů na trůn, neboť po mnoha
vítězstvích byl v Remeši králem korunován Karel II, čímž získal převahu nad
anglickým soupeřem, nezletilým Jindřichem VI.
Chtěla jsem pokračovat dál v boji až do vyhnání anglických nepřátel ze země,
ale patrně zradou jsem byla 23.května 1431 zajata Burgundany u Compieqne
a odvlečena do Rouenu, kde mě francouzský biskup Petr Cauchon odsoudil
k trestu smrti upálením jako čarodějku a kacířku
Jsem Nazývána Pannou Orleánskou

Pokud stále nevíš, mé jméno najdeš v tajence:
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Přihláška člena

Matice Křemešnické o.p.s.
Část pro Matici Křemešnickou o.p.s.
( Doručte prosím na kontaktní adresu nebo odevzdejte
při bohoslužbách v Pelhřimově nebo na Křemešníku)
Příjmení (název firmy popř. zástupce)
………………………………………………..…………………………………………
Datum
Jméno……………………………..…. narození (IČ)………………………………….
Adresa (sídlo firmy) …..…………………………………………………………..………
……………………………………………………………….. PSČ ………………..….
Telefon …………………........ E -mail ……………………………………..………….

Prohlášení:
Činnost společnosti se řídí Zakládací smlouvou a Statutem Matice Křemešnické o.p.s.
Oba dokumenty jsou veřejně přístupné na www.matice-kremesnicka.cz. Členství
vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
Tímto se přihlašuji ke členství v Matici Křemešnické o .p .s ., zavazuji se k respektování
její Zakládací smlouvy a Statutu včetně každoroční úhrady členského příspěvku.

Forma možné spolupráce : (zakřížkujte vybrané nebo doplňte)
(nemusí se vyplňovat)

o
o
o

propagace společnosti
o poskytnutí reklamní plochy
obstarávání finančních prostředků
o brigádnická činnost
specifická odborná činnost ( doplňte např. truhlář…, možnost uspořádat koncert, přednášku…)

………………………………………………………………………………………………..…

datum …………………………

podpis ………………………………………………………
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Matice Křemešnická o.p.s.
Informace pro člena Matice Křemešnické o.p.s.
(Prosím oddělte a uschovejte)
Děkujeme, že jste se rozhodl(a ) vstoupit do Matice
Křemešnické o .p .s . a podpořit tak úsilí o zvelebení a oživení poutního místa
Křemešník. Členem se stáváte vyplněním přihlášky a zaplacením členského
příspěvku. Všechny členy Matice Křemešnické budeme alespoň jednou ročně
informovat o dění ve společnosti. Rádi uvítáme Vaší aktivitu, návrhy a jakoukoli
jinou spolupráci. Také prosíme o Vaší duchovní podporu.
Příjmení (název firmy popř. zástupce) ………..……………………………….………..…….
Datum
Jméno………………….……………..narození (IČ) ………………………....……..….
Adresa (sídlo firmy)……………….……………………………………….PSČ……………

Možnosti úhrady členského příspěvku
V hotovosti:

viz kontaktní adresa, při bohoslužbách, nebo v kanceláři
Římskokatolické farnosti Pelhřimov, Děkanská 8 , 393 01 Pelhřimov
Bezhotovostní převod na účet číslo: 66554436/2010
Variabilní symbol: - fyzické osoby – rok za který se platí členský příspěvek (X ) a datum
narození ve tvaru (XXXXDDMMRR)
Příklad: člen narozený 1 .2 .1966 platící příspěvek na rok 2014 uvede
variabilní symbol ve tvaru 2014010266
- právnické osoby – IČ a ještě doplní specifický symbol,
kde se uvede rok, za který se platí příspěvek
Zpráva pro příjemce: jméno člena popř. název firmy
Kontaktní adresa: Pod Náspem 641, 393 01 Pelhřimov
tel: 777 598 955, 737 279 873, 775 765 955, e -mail: maticekremesnicka@seznam.cz
Výše členského příspěvku
(Případná změna výše členských příspěvků pro následující roky je stanovena rozhodnutím správní rady, tato
změna bude zveřejněna na www.matice-kremesnicka.cz)
Výdělečně činný člen ……………………………………… 400 Kč
Nevýdělečně činný člen (studenti, důchodci,atd.) ………. 200 Kč
Právnické osoby …………………………………………... 1 .000 Kč
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