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Úvodní slovo 
 

Již počtvrté vítám všechny přátele a příznivce Křemešníka ke 
stručnému hodnocení činnosti Matice Křemešnické v uplynulém roce 
2017. Díky Bohu a Vám – příznivcům a podporovatelům – se nám opět 
podařilo toto nádherné poutní místo o malý kousek zlepšit a přiblížit ho 
dalším lidem k zamilování, které vede k opětovným návratům na tento 
promodlený vrch Českomoravské vrchoviny.  

 
U přehledu Vás vítá Vít Škoda. 

   
Kulturní činnost Matice Křemešnické 

 
Křemešnické léto 2017. 

 
I v roce 2017 se podařilo zorganizovat již 4. ročník 

Křemešnického léta. Doufáme, že návštěvníci tohoto kouzelného místa 
získávají možnost prožitím mše svaté doplněné přednáškou zajímavých 
hostů nebo koncertním večerem občerstvit ducha i duši a načerpat 
nové síly. 

Křemešnické léto probíhalo od 7. července a zahrnovalo 5 
přednáškových večerů a 5 koncertů. V přednáškovém cyklu vystoupili P. 
Jan Hamberger, biskup Mons. Václav Malý, Prof. ThLic. PaedDr. Martin 
Weis, Th.D., P Marián Kuffa a P. Tomas van Zavrel. Večery byly hojně 
navštívené a posluchači ocenili zajímavé postřehy celebrujících. 
V koncertním bloku o prázdninách vystoupila skupina „Řekni všem“ 
pod vedením MUDr. Jana Patáka, Antonín Rous a hosté. Poslední 
prázdninový koncert se konal v Pelhřimově v kostele sv. Bartoloměje, a 
to vystoupení skupiny Spirituál kvintet. Koncert konaný dne 25. 8. se 
setkal s velkým zájmem posluchačů, kteří zavzpomínali na bohatou 
uměleckou historii této skupiny. Koncertní blok byl uzavřen adventním 
koncertem skupiny „SisterBand“ z Horní Cerekve a vánočním 
koncertem při svíčkách v podání Evy Čekalové, Petra Coufala a Jana a 
Josefa Hejdy. 
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Celkově program Křemešnické léto 2017 navštívilo asi 1.785 
účastníků. 
Celý cyklus se konal za finanční podpory z Rozvojového fondu města 
Pelhřimov, kterému tímto upřímně děkujeme. Děkujeme i všem, kteří 
v rámci cyklu přispěli dobrovolným vstupným. Získané prostředky 
budou využity na další aktivity Matice Křemešnické o.p.s.   
 
 

Nechaj to tak, Boh to tak chcel 
 

Nejočekávanější přednáška minulého Křemešnického léta byla 
spojována s osobou Mariána Kuffy. Tento charismatický slovenský kněz 
žijící v podtatranské farnosti Žakovce s lidmi z okraje společnosti, se stal 
díky médiím známou osobností i u nás. S blížícím se termínem jeho 
přednášky jsme si to stále více začínali uvědomovat. Přibývalo množství 
osobních i telefonických dotazů se stejnou otázkou: „A opravdu přijede 
Marián Kuffa?“ Moje sebevědomé odpovědi postupně začala ovládat 
nervozita. Uvědomil jsem si, že nemám žádné písemné potvrzení, že 
otec Kuffa opravdu přijede. Na můj mail zasílaný v lednu nikdo 
neodpovídal a tak jsem se s otcem Kuffou pokoušel spojit po telefonu 
někdy v únoru. Marně. „Toho nezoženiete, teraz je s chlapcami v lese. 
Telefon nepoužívá. A čo chcete? Kšemešnik? Kde to je? No dobre. Téma 
prednášky? Aké chcete. Marián hovorí na akúkoľvek tému. Nepotrebuje 
prípravu.“ Termín byl domluvený na 4. srpna. A tak jsem po několika 
měsících opět vytáčel číslo do Žakovec na Slovensko. „Áno, príde. Áno, 
včas, na osemnáctu hodinu. Áno trafí, já mu pred jazdou dám zoznam 
kadiaľ má ísť.“ Trochu jsem si oddychl, ale ne na dlouho. Den přednášky 
se neúprosně blížil a mě se ozval jeden novinář se žádostí, zda by mohl s 
Kuffou udělat asi třicetiminutový rozhovor: „A kde je ten Křemešník? A 
kdy je ta přednáška? Můžete mi zajistit místnost, kde nás nikdo nebude 
rušit?“  

Čtvrtý srpnový den bylo hezké sluneční počasí. V horkém dni se 
zrovna dobře autem necestuje. M. Kuffa měl dorazit po 475 km cca 30 
minut před plánovaným začátkem. Kostel už byl v tu dobu téměř plný. 
Velké množství lidí stále šplhá do kopce až k ambitům a za nimi mizí v 
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kostele s nadějí, že najdou nějaké volné místo k sezení. A Marián Kuffa 
nikde. Jak se čas blíží k 18. hodině, jsme více a více nervózní. Ještě že 
přijel P. Max Kašparů. Jsme s ním domluveni, že v případě pozdního 
příjezdu M. Kuffy se pokusí zachránit situaci nějakým náhradním 
tématem. Tyto myšlenky mi najednou přetrhává postava Mariána Kuffy. 
Celý v černém jde pomalu rozvážně nahoru k nám obklopen  několika 
poutnicemi. Kámen mi spadl ze srdce a s radostí mířím k němu. Zdvořilé 
a srdečné přivítání, zamíříme ke kostelu, když v tu chvíli od Kuffy 
dostávám nepříjemnou otázku: „Prepáčte, kde tu máte toalety?“ Ach 
jo, ty nešťastné toalety. Poutní místo, kam míří ročně tisíce lidí, ale 
chybí zde toalety. Navrhuji mu vrátit se k Poutnímu hotelu Křemešník a 
využít vstřícnosti provozovatele paní Magdy Vaňkové a použít  toalety 
hotelu. To se otci Kuffovi nějak nepozdává pokukujíce po hodinkách. 
Opatrně mu nabízím použít chemický záchod, který byl provizorně 
umístěn v bývalé škole. Ale Bůh ví, kdy byl naposledy využitý. Ale ani 
nabídka chemické toalety se otci Kuffovi nezamlouvá a po chvilce 
váhání povídá: „Myslíte, že nebude nikomu vadit, keď si farár odskočí 
do lesa?“ 

Čekám na Mariána Kuffu vedle školy, dokud se znovu nevynoří z 
lesa. Očividně uvolněnější a veselejší se mě zeptá: „A vy jste starosta? 
Tak predseda spolku?“ Odpovím: „Ne, já jsem jenom obyčejný člen.“ 
Kuffa se na chvilku zastaví, letmo se pousměje a podává mi ruku: „Ja 
som Marián. A vieš ty čo, až budeš mať cestu okolo Žakovec, zastav sa u 
mňa. I prenocovat tam môžeš“. Od té chvíle jsem byl jako omráčený. 
Vcházíme do kostela vchodem od školy. Marián hned zamíří k oltáři, 
pokleká, krátce se modlí a obdivuje trojboký oltář. Dovedu Mariána do 
sakristie, kde se radostně  vítá s otcem Maxem Kašparů a otcem 
Gabrielem Labudou. Všichni už jsou nachystaní na mši, včetně dvou 
ministrantů. Loučím se a chci odejít, když na mne Marián spustí: „A ty 
kam  ideš? Poď miništrovať. To nevadí, že nevieš, len poď.“ Do dneška 
nechápu, jak jsem mohl Mariánovi na to kývnout. Vzápětí jsem toho ale 
litoval, to když jsem se nemotorně navlékal  do ministrantských šatů. 
Ještě že byli po ruce zkušení ministranti, kteří mi ochotně pomáhali do 
ministrantského, jako kdybych byl nějaký důstojný pán. Čekalo se už 
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jenom na mě. Hotovo, mohlo se konečně vyjít k oltáři, který Marián při 
příchodu do kostela tolik obdivoval. 

Co se dělo během mše a přednášky Vám referovat už nemusím. 
Kromě toho, že jsem se v roli ministranta cítil poněkud nesvůj, máte 
všechno podstatné zachyceno na videu. Videa jsou dvě a najdete je 
nahrané na YouTube. Stačí si zadat do vyhledávače „Marián Kuffa na 
Křemešníku.“ 
Po přednášce mizíme v sakristii. Množství lidí se chodí s otcem 
Mariánem osobně pozdravit, s některými se znal už z dřívějška. Lidé v 
kostele spontánně uspořádali sbírku a nosí Kuffovi peníze na jeho 
Inštitút Krista Veľekňaza, jehož prostřednictvím se stará přibližně o 300 
lidí z okraje společnosti, narkomany, alkoholiky, bezdomovce, 
prostitutky a lidmi s kriminální minulostí. Objevují se také napečené 
buchty a jiné dobroty. Mezi lidmi se snažím najít novináře, který  má s 
Mariánem Kuffou domluvený rozhovor. V hotelu mám domluveno, že 
se rozhovor může uskutečnit u nich v salonku. Vycházíme s Mariánem 
před kostel a po novináři ani stopy. Chci mu zavolat, když mě Marián 
zaráží: „Nechaj to tak, Boh to tak chcel.“ Přesvědčí mě a schovávám 
mobil do kapsy.  

Auto má Marián zaparkované u domu pana Hány. Pan Hána 
debatuje opodál se skupinkou poutníků. Marián se srdečně zapojuje do 
hovoru a zapomíná, že ho čeká dalších 250 km do Valašského Meziříčí, 
kde si bude moci konečně na chvilku odpočinout. Zamluvili jsme mu sice 
pokoj v Poutním hotelu a pro jistotu, kdyby z nějakého důvodu nechtěl 
spát v hotelu, jsem si ještě půjčil klíče od bývalé školy. Je tam upravená 
místnost, kde se dá solidně přenocovat. Ale Marián se přemluvit k 
nocování na Křemešníku nenechal. „Musím byť dnes ve Valašskom 
Meziříčí. Mám tam svoje zázemie, kde si najlepšie odpočiniem.“  

Je před desátou hodinou večerní, krásná teplá noc a Marián 
spokojeně usedá do svého auta. Myslím, že se mu u nás na Křemešníku 
líbilo. Asi sám nečekal, že si ho přijde poslechnout takové množství lidí 
(cca 360). Přes dlouhé, asi třičtvrtěhodinové kázání na téma „Kdo je to 
prorok?“, všichni posečkali i na program po mši. Zamýšlenou přednášku 
změnil doktor Kašparů na prostor pro dotazy z řad poutníků. Dotazů 
bylo dost a Mariánovi odpovědi obšírné. Přesto asi nikdo nepociťoval 
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únavu, všichni se zájmem naslouchali. Myslím si, že byl také Marián mile 
překvapen štědrostí a otevřeností místních lidí. Věřím, že na Křemešník 
bude vzpomínat v dobrém. Snad mu náš Křemešníček připomene i 
knížka od Františka Vaňka „Vlaštovky se vracejí“, kterou dostal od 
Matice Křemešnické na památku.  

Ještě než Marián nastartuje auto, zeptá se mě: „Ako sa najlepšie 
dostanem na diaľnicu?“ Navádím ho přes Nový Rychnov, vzápětí mě 
napadne nabídnout cestu přes Vyskytnou. Když mám pocit, že je z 
mého popisu cesty Marián trochu zmatený, říkám mu: „Ukaž mi mapu!“ 
„Ja nemám mapu.“ „A navigaci máš?“ „Nepoužívám ani navigáciu.“ 
Když vidí můj překvapený obličej, dodává s úsměvem: „Nechaj tak, 
jazdím bez mapy i bez navigácie a vždycky som dorazil včas, niekedy 
trochu okľukou, ale včas. Nejako trafím i tentokrát.“ Startuje auto, 
vycouvává na cestu a pomalu odjíždí. Mávám mu i se skupinkou 
poutníků stojících opodál, dokud nám auto nezmizí z očí. Přitom mi 
vyvstává na mysl, kolik už přednášejících přijelo na Křemešník pozdě a 
jak bloudili kolem Křemešníku a ne a ne trefit. Asi nejdelší zpoždění měl 
před dvěma lety otec Marek Vácha. Kroutil nad tím hlavou a uvažoval 
nahlas: „Vyjel jsem pro jistotu o hodinu dříve. Přesto jsem přijel pozdě. 
Bloudil jsem stále dokola. Nechápu to. Nevím, co mi tím Pán Bůh chtěl 
říct.“ Situaci tenkrát zachránil Max Kašparů, který se ujal slova a měl 
moc pěknou řeč k poutníkům, dokud se u oltáře neukázal s provinilým 
výrazem Marek Orko Vácha.   

Druhý den v sobotu večer jsem dostal od novináře SMS zprávu. 
„Přijel jsem na Křemešník a nikdo nikde. Přednáška byla prý v pátek a ne 
v sobotu!“ Udiveně jsem si četl zprávu, volám panu novináři, který mi 
tvrdil, že jsem ho informoval o tom, že je přednáška v sobotu. Nebyl 
jsem si toho vědom. Zdálo se mi to divné už jenom z toho důvodu, že 
všechny programy Křemešnického léta probíhají každý pátek. Přesto 
jsem se mu omluvil a v duchu pak uvažoval nad Mariánovými slovy: 
„Nechaj to tak, Boh to tak chcel.“ 
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Vydavatelská činnost 
 

Posvátná místa královského města Pelhřimova 
 

„Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš je půda svatá.“ 
„Stůj noho! Posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš.“ 

 
Ačkoliv oba výroky dělí jak vzdálenost časová, tak kontextová, 

přece je spojuje jedno téma – místo či místa, jež jsou výjimečná a 
nevšední  - místa posvátná. První výrok zaslechl Mojžíš jako závan 
Hospodinova hlasu ze středu hořícího keře, druhým výrokem varuje 
nohu Slovana Ján Kollár v předzpěvu své slavné básně Slávy dcera.  
 

Co je však jádrem posvátnosti toho či onoho místa? Zde musím 
začít „od Adama“. Od počátku svého bytí se lidstvo utíkalo na taková 
místa oddělená od běžného života, kde mohl každý v tichu uspořádat 
své myšlenky a povznést ducha a duši k vyšším cílům a ideálům, než 
nabízel každodenní život. V křesťanské Evropě se takovým místem stal 
chrám – místo, kde se tajemným způsobem projevuje Boží přítomnost 
mezi lidmi. Generace našich předků si takových míst náležitě vážily, s 
láskou je budovaly a s mnohým úsilím je podle vkusu doby také zdobily. 
To je tedy první aspekt posvátného místa – je vyčleněno z profánního, 
běžného užívání, nekonají se zde všední činnosti.  

Druhým příznačným znakem je kontinuita – trvalost, neměnnost 
posvátného místa. Do lidské paměti se vepsala místa, kam chodívali 
jeho předci a historie naší země zná dokonce případy, kdy v místě 
pohanského kultu byl vystavěn křesťanský chrám. Příkladem za všechny 
může být katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, jejíž 
zárodek byl zbudován v místě pověstného pohanského pahorku „Žiži.“ 
Nám nejbližším důkazem trvalosti jsou naše chrámy – výstavní katedrály 
i malé venkovské kostelíčky, zbudované ze zbožného úmyslu ve 
stoletích dávno minulých, a přece stále trvají a slouží (pokud možno) 
svému účelu. 

Město Pelhřimov má mnoho posvátných míst, nedílně svázaných 
s životem města, o kterých místní sice vědí, ale prochází kolem nich 
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jakoby mimoděk, jako kolem něčeho, co přece důvěrně znají. A přece 
nám mají naše kostely a kaple ještě mnoho co říci a odhalit. Jen je 
k tomu zapotřebí vnímavého posluchače, který na okamžik zapomene 
na všední starosti a nechá se okouzlit přítmím gotických kleneb, 
fantaskními ornamenty oltářů, či pohnutou historií místa samého. 

Jsem proto velmi rád, že Matice Křemešnická přistoupila na 
myšlenku vypracování publikace o posvátných místech královského 
města Pelhřimova, která se po tříletém úsilí dočkala v uplynulém roce 
svého vydání. Výpravná publikace s množstvím fotografií umožňuje 
nahlédnout do historie města, kde jsem se snažil vyzdvihnout zásadní 
momenty, jež měly dopad na sakrální objekty – např. požáry, ale i 
náboženské klima, ovlivňující fundátorskou  (zakladatelskou) činnost 
měšťanů či celé obce. Pozoruhodných památek v bezprostředním okolí 
města je sice více, ale záměrně jsem vybral ty kostely a kaple, ke kterým 
měl Pelhřimov zásadní vztah. Velká část textu je zaměřena na děkanský 
kostel sv. Bartoloměje, poté nejstarší městský kostel sv. Víta, dále jsou 
zastoupeny ostatní stavby v samotném městě i okolí, jako je kaple 
Panny Marie Sedmibolestné a kostelík Nalezení Svatého kříže – 
Kalvárie. Stranou mého zájmu nezůstaly ani památky chátrající, nebo již 
zcela zničené - kaple sv. Anny, hřbitovní kostelík Božího Těla, či 
pelhřimovská synagoga. Bylo by velikou škodou, kdyby zůstaly 
zapomenuty. Ačkoliv některé již fyzicky neexistují, provázely předchozí 
generace na jejich cestě životem, případně zde jejich pozemská cesta 
končila, jako tomu bylo u starého hřbitovního kostelíka Božího Těla. 
V paměti starších možná zůstává obraz synagogy z červených cihel, 
dominující Růžové ulici, ale již málokterý místní obyvatel tuší, že 
v blízkosti tzv. Balkova mlýna stál od dob husitských malý kostelík, 
obklopený hřbitůvkem ve stínu mohutných lip.  

V posledních kapitolách knihy jsem zaměřil pozornost čtenáře i 
k menším objektům – kapličkám a Božím mukám. Některé doposud 
stojí, jiné zničila ruka komunistického režimu, jako např. malou kapličku 
při křižovatce pod Pelhřimovskou nemocnicí. Malou zmínku jsem učinil i 
o nerealizovaných projektech, jako byl např. mariánský sloup na 
hlavním náměstí. Úplný závěr je věnován mužům duchovní správy, kteří 
v Pelhřimově působili, s výčtem děkanů od dob pohusitských do 
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současnosti. Malé okénko je věnováno i slavnému z děkanů, vlastenci, 
spisovateli a sportovnímu nadšenci, mons. F. B. Vaňkovi, který, ač nebyl 
Pelhřimovským rodákem, je v mysli místních stále, a to jak díky románu 
Na krásné samotě, tak i pro svůj tragický konec v koncentračním táboře. 
Poslední kapitolu jsem věnoval nedílné součásti posvátných staveb – 
pelhřimovským zvonům a jejich osudům. 

Knihu o pelhřimovských sakrálních památkách jsem pojal jako 
spojení literatury jednak pro odbornou veřejnost, která zde nalezne 
výsledky podrobného zkoumání staveb a rešerší archivních pramenů, 
tak pro laickou veřejnost, které víceméně čtivou formou sděluji 
podstatné zákonitosti daných staveb, spolu s pověstmi a zajímavostmi, 
které se k danému kostelu či kapli váží. Laik tak může s knihou v ruce 
procházet kostelem a objevovat podrobnosti o sochách či nástěnných 
malbách, které v kostele každodenně vídá. Odborník může těžit ze 
shromážděných podrobných popisů a historických faktů.  

Věřím, že nová kniha bude přínosem nejen pelhřimovským 
obyvatelům, ale všem, kteří se tu alespoň na krátko zastaví, a se 
zájmem budou obdivovat sakrální památky tohoto starobylého 
královského města. 
 

autor knihy Václav Peltan 
 

 
Jako každoročně vydala dále Matice Křemešnická  kalendář. 

V tomto roce jsme zvolili opět formu stolního kalendáře a poprvé jsme 
do kalendáře vložili ke každému týdnu i myšlenku nebo citát. Tyto jsme 
čerpali se svolením MUDr. Maxe Kašparů, z jeho knih a publikací. 
Fotografie vytvořil Ing. Luděk Kos. 
Kalendář se vyprodal v celém nákladu 500 kusů. 
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Křemešnická pouť 2017 
 

Pouť v roce 2017 připadla na 11.června. Od soboty 10. června 
Matice Křemešnická zorganizovala IV. ročník řemeslných trhů. Stánkaři 
s tradičními českými řemesly mají o Křemešnickou pouť každý rok o 
něco větší zájem. Bylo přihlášených 61 stánkařů, přijelo jich přibližně 50. 
U stánků jsme měli možnost zahlédnout jak ručně vyráběnou keramiku, 
šperky, dřevěné pomůcky do kuchyně, ale i tradiční staročeský perník a 
mnoho dalšího.  

Pořadí pouťových mší svatých bylo opět tradiční - v sobotu byla 
mše svatá večer v 17:00, kterou sloužil P. Jaroslav Zygmunt, dále v 
neděli v 8:30, kterou sloužil P. M. Kabrda, SDB a hlavní mše svatá 
v 10:30, sloužená pomocným biskupem českobudějovickým Mons. 
Pavlem Posádem.  

Počet účastníků na Křemešnické pouti se výrazně nezměnil, 
odhadem pouť navštívilo asi 2.000 poutníků.  

Letošními novinkami na Křemešnické pouti byly Křemešnické 
oplatky a kniha „Posvátná místa královského města Pelhřimova“ od V. 
Peltana, která byla požehnána při hlavní mši svaté otcem biskupem. Při 
této příležitosti se prodalo více jak 80 výtisků zmíněné knihy.  

Křemešnické oplatky se rychle staly populární. Před poutí jsme 
objednali 1.000ks krabiček oplatků a čekali, že nám zásoby vydrží do 
konce sezóny. Ale celý náklad se rozprodal již během pouti. Do konce 
roku se prodalo dalších 1.000 ks krabiček. 

O pouti se nám podařilo zkvalitnit promítání mše svaté venku 
v ambitech poblíž kaple Mrtvých. Ozvučení bylo dokonalé, a přestože 
místy zasvítilo slunce, byl i tak promítaný obraz ostrý a dobře vidět. 

 

 
Průvodcovská činnost v Pelhřimově 

 
V roce 2017 zajišťovala Matice Křemešnická, o.p.s., stejně jako 

v předchozích letech, průvodcovskou činnost jak v kostele Nejsvětější 
Trojice na Křemešníku, tak také v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově.  
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Pelhřimovský kostel sv. Bartoloměje navštívilo v průběhu letní 
průvodcovské sezóny roku 2017, která probíhala v prázdninových 
měsících červenci a srpnu, celkem 410 návštěvníků. 

Ve srovnání s předchozími roky došlo k mírnému poklesu počtu 
návštěvníků, a to především z důvodu zajišťování průvodcovské 
činnosti po kratší dobu roku oproti dřívějším letům. 

Adekvátně k počtu návštěvníků byl zaznamenán i pokles prodeje 
tiskovin a propagačních předmětů. Ve srovnání s předchozími lety bylo 
dosaženo mírně horší úspěšnosti ve vybírání vstupného. V sezóně 2017 
fungoval stabilní kádr průvodců, kteří poskytují průvodcovskou činnost 
na odpovídající odborné úrovni. Děkujeme všem průvodcům za 
odvedenou práci v roce 2017.  

  

Průvodcovská činnost Křemešníku 
 

I v roce 2017 byla průvodcovská činnost na Křemešníku 
koordinována Vítem Škodou ml., který se skupinou přátel zajišťoval 
komentované prohlídky kostela a přilehlých ambitů s kaplemi. Prohlídky 
byly přístupné veřejnosti od dubna do října o víkendech a na objednání i 
v pracovních dnech, o prázdninových měsících každý den. K prohlídce 
poutního místa zamířil téměř stejný počet návštěvníků jako v roce 2016. 
Celkový počet návštěvníků v roce 2017 byl 1.702 (v roce 2016 1.690). 
Počty návštěvníků v jednotlivých měsících znázorňuje následující graf: 
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V Kostele Nejsvětější Trojice měli návštěvníci také možnost 

zakoupit si pamětní předměty spojené s Křemešníkem a knihy vydané 
Maticí Křemešnickou. 
 

Rekonstrukce okolních budov. 
 

Českobudějovické biskupství zahájilo projekt „Církevní turistika“. 
Projekt chce vytvořit adekvátní podmínky pro rekreaci na vybraných 
poutních místech. Křemešnické budovy do tohoto projektu sice byly 
také zařazeny, ale nejsou na programu realizace v prvních etapách 
projektu. O investicích do poutního místa Křemešník se uvažuje až 
později. Matice Křemešnická může tedy nabídnout již zpracované skicy 
využití budov, které byly v minulosti zpracované a které směřovaly 
k využití pro rekreační účely. 
 

Výsledek hospodaření za rok 2017 
 

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 2017 celkem 229 tis. Kč. Z toho byly výnosy z hlavní 
činnosti Matice 129 tis. Kč, dotace od Kraje Vysočina ve výši 40 tis. Kč, 
finanční dary 35 tis. Kč, členské příspěvky 25 tis. Kč.  
V rámci Křemešnického léta 2017 dosáhla Matice příjmů 138 tis. Kč –  
z toho vstupné na kulturní akce 88 tis. Kč a dotace od Města Pelhřimov 
50 tis. Kč. 

Matice vlastním jménem podnikala v rámci tzv. doplňkové 
činnosti v roce 2017. Prodejem knih, kalendářů a dalších tiskovin dosáhla 
Matice v roce 2017 tržeb celkem 154 tis. Kč. 
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Výsledek hospodaření Matice za rok 2017 za všechny zmíněné 
okruhy činnosti byl zisk ve výši 58 tis. Kč.  
Zisk z roku 2017 Matice použije v následujícím období na výdaje spojené 
s poskytováním obecně prospěšných služeb, pro které byla Matice 
založena. 
 

Investice roku 2017 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 2017 vynaložila Matice 
Křemešnická o.p.s. celkem finanční prostředky 156.194,-Kč. Z toho: 
40.250,-Kč - restaurování obrazu „Ze života Panny Marie“ kaple Panny 
Marie v ambitech, 10.645,-Kč - koberec do presbytáře Kostela 
Nejsvětější Trojice, 104.599,-Kč - oprava elektroinstalace kostela 
Nejsvětější Trojice (1.část), 700,- Kč na oltářní plátna kostela Nejsvětější 
Trojice. 
 

Informace o  stavech členů 
 

Na konci roku 2017 měla Matice Křemešnická o.p.s. 69 členů. 
Nejstaršímu je 87 let a nejmladšímu 17 let. Průměrný věk členů Matice 
Křemešnické je  56,5 roku. V průběhu roku jsme se rozšířili o 4 členy. 
 

Poděkování sponzorům a  dárcům matice Křemešnické 
 

Stejně jako v minulých letech je činnost Matice Křemešnické 
podporována různými subjekty, soukromými osobami a to nejen 
finančně, ale i bezplatnou pomocí, službou nebo radou. Mezi největší 
finanční podporovatele patří Město Pelhřimov, které podpořilo 
program Křemešnického léta 2017 a Kraj Vysočina. 
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Dále finanční dary poskytli: Marie Simandlová (Pacov), Ing. Hana 
Hadravová (Pelhřimov), Danuše Zíková (Pelhřimov), Marie Minářů 
(Pelhřimov), Jaroslava Březinová (Pelhřimov), MUDr. Martin Buchal 
(Pelhřimov), Mgr. Jan Hamberger (Soběslav), Prof. Martin Weis (České 
Budějovice), P.Marian Kuffa (Žakovce) a P. Mgr.Tomas van Zavrel. 
 
Další pomoc poskytli jednotlivci nebo firmy:  
Ing. Luděk Kos, Milada Razimová – grafické práce k  veškeré 
vydavatelské činnosti  
Cukrárna U  Brány – Ing. Josef Sankot – propagace  
Ganttex s .r .o . – Ing. Antonín Chmelař – 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 
Mgr. Tibor Varga – textové úpravy publikací 
Matici Křemešnickou podpořilo i mnoho jejich členů navýšeným 
členským příspěvkem a 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, 
konečně se vrátil z teplých krajů čáp a jakmile si odpočinul, rozlétl se podívat, co se tu 
přes zimu změnilo. A dokonce mě vzal s sebou. V kapli Panny Marie Sedmibolestné 
jste jistě poznaly. Ale víte, že je to jediná kaple, která se nám dochovala v původní 
podobě. Byla vystavěna na místě Božích muk a jejich obraz se stal i součástí oltáře 
v kapli. Boží muka zde postavil roku 1658 purkmistr Jan Euselius a protože se zde 
nedlouho na to událo několik zázračných uzdravení v souvislosti s obrazem, nechal 
zde měšťan Tobiáš Grötzel vystavit v letech 1710-14 kapli. Práci svěřil do rukou 
italských stavitelů J.a A. Revelliových. V roce 1759 byli ještě přistavěny ambity, ale 
jejich větší část byla v roce 1896 zbořena. Mezi lety 1787 – 1906 stál u kaple hřbitov. 
Tak si nás zase hezky vybarvěte a až bude kaple otevřena, třeba ve Dnech národního 
dědictví nezapomeňte se sem zajít podívat. 
 
 Příjemnou zábavu Vám přeje                                                                       Váš Křemínek. 
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Hádej kdo jsem ? 
 
-narodil jsem se 27.září 1696 v Marianella u Neapole 
-zemřel jsem 1.srpna 1787 v Pagani u Neapole 
-jsem patron zpovědníků a moralistů 
-pocházím z aristokratického rodu. Otec Josef byl kapitán lodi a na jeho přání jsem      
 studoval práva. Matka Anna byla v domácnosti a pečovala o 8 dětí. 
-v 16 letech jsem obhájil doktorát práv světských i církevních. V 19 letech jsem vedl 
vítězný proces a díky němu jsem se stal slavným i mimo Nepol 
-roku 1723 jsem však kvůli přehlédnuté formalitě prohrál již téměř vyhraný proces. 
Zhroutil jsem se.Nedokázal jsem jíst ani pít a po zotavení jsem se kanceláře vzdal a 
rozhodl se pro charitativní a duchovní práci. Zapojil jsem se do  diecézního sdružení 
apoštolských misií a vyučoval chudé 
-9.listopadu 1732 pod vedením biskupa Tommase Falciii, který byl mým duchovním 
rádcem, zakládám kongregaci redemptoristů. Rok před tím jsem založil řád 
redemptoristek. Důvodem vzniku byla potřeba apoštolské práce na venkově. Tuto 
řeholi schvaluje v roce 1749 papež Benedikt XIV. 
-1762 – 1775 jsem byl biskupem v Sant Agata dei Goti. Funkce jsem se musel vzdát pro 
nemoc. Byl jsem slepý a trpěl artritidou zad 
-29. května 1839 mě papež  Řehoř XVI. Svatořečil 
 
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     propagace společnosti                                                                  o    poskytnutí reklamní plochy 
  o     obstarávání finančních prostředků                                                o    brigádnická činnost                             
  o    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 
 


