Vážení a milí poutníci,
poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti.
Stejně jak v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného, které
proniká hluboko do našich srdcí. Na vrcholku Křemešníku najdeme krásný barokní kostel
zasvěcený Nejsvětější Trojici - Trojjedinému Bohu. Jako je sama existence Boha Stvořitele nebe
i země, všeho viditelného i neviditelného pro člověka racionálně těžko uchopitelná, ještě více
se pokorný člověk musí sklonit před představou Jednoho Boha ve Třech Osobách - Boha Otce i
Syna i Ducha Svatého.
Bůh je pro nás tajemstvím
Tak jako nikdo uspokojivě nedokázal popsat tajemství vzniku života nebo nekonečnosti
vesmíru, tím spíše nemůžeme Boha rozebrat a polapit do svých definic, pouček, schémat a
vzorců .... Jedině srdce dokáže rozpoznat velikost Boha, který nás nezměrně převyšuje. Jedině
srdce dokáže rozpoznat Boží lásku k nám lidem.

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi a já vás občerstvím [Mt 11,28]
Milí poutníci, nechte se pozvat samotným Bohem a vydejte se na cestu. Budeme rádi, když na
Vaší cestě zamíříte i k nám, na poutní místo Křemešník. Když budete mít štěstí, uvítá Vás svým
zpěvem Zázračná studánka, která se nachází bezprostředně pod kopcem poutního místa.
Najdete zde kapličku svatého Jana Křtitele a příbytek obráceného hříšníka poustevníka
Mrňávka. Hned za kapličkou Vás provede k Božímu hrobu křížová cesta. Nad Božím hrobem již
uvidíte malebný kostelík Nejsvětější Trojice, který v sobě uchovává ostatky mnoha svatých.
Mezi nejznámější zajisté patří ostatky sv. Klimenta nebo sv. Dona Bosca. Relikviář v podobě
kopie Svatováclavské koruny ukrývá část ostatků sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Jana
Nepomuckého.

Pobyt na Křemešníku Vám chceme co nejvíce zpříjemnit. K tomu Vám poslouží prohlídka
kostela s průvodcem. Hned za poutním areálem můžete z ptačí perspektivy obdivovat krásy
Vysočiny z rozhledny Pípalka. Je vysoká 52 m a vede na ni 206 schodů. Pod rozhlednou se
nachází dětské kuličkové hřiště a trampolíny. Opodál v lese zase najdete lanové centrum, kde si
rádi otestují své dovednosti nejen děti, ale i dospělí. Pokud Vám vyhládne, můžete utišit svůj
hlad v restauraci Poutního hotelu Křemešník. V tomto hotelu se můžete i ubytovat. Máte
možnost si tak déle „vychutnat“ pokoj a klid tohoto krásného poutního místa.

Vydejte se pěšky nebo na kole na mystický vrch Křemešník
Chcete-li Křemešník poznat nejenom očima, dodejte si odvahy a vydejte se na pouť pešky či na
kole. V minulých staletích putovaly pěšky na Křemešník každoročně desítky tisíc poutníků.
Mnohá svědectví mluví o fyzických uzdravení. Kolik bylo uzdraveno lidských srdcí nevíme. Podle
množství poutníků můžeme tušit, že jich bylo mnoho. (Každé srdíčko na fotografii kolem první
sochy Jana Bosca v Čechách, bylo věnováno kostelu a Bohu za vyslyšenou prosbu.)

Možná se nepovažujete za „typicky“ věřící a máte pocit, že pouť je jen pro křesťany. Nebojte se
a vyjděte. Svěřte jednoduše svojí pouť Bohu. Třeba se Bůh na této cestě dotkne Vašeho srdce
a dá se Vám poznat. A co může být většího než zjistit, že Bůh je živý a je tu mezi námi. On dává
našemu životu nový rozměr, nový smysl. On dává radost ze života.

Poutní trasy
V současné době připravujeme poutní trasu Praha – klášter Sázava – klášter Želiv – Křemešník.
Trasa je z větší části již popsána. Hned jak bude dokončená, pokusíme se ji co nejdříve vydat.
Chcete-li už nyní poskytnout podrobnější informace k této trase, napište si o ní na naši
emailovou adresu. (Zpáteční cestu domů můžete vyřešit jízdou vlakem z pelhřimovského nebo
jihlavského nádraží.)

Ubytování přímo na Křemešníku
Matice Křemešnická v roce 2014 zavedla Poutní kroniku Křemešník. Všichni, kteří doputují
pěšky nebo na kole na Křemešník, se mohou zapsat do této kroniky a podělit se o své zážitky.
Navíc všem poutníkům nabízíme ubytování přímo na Křemešníku. Jedná se zatím o provizorní
přespání v bývalé školní budově hned vedle kostela Nejsvětější Trojice (ve vlastním spacáku).
Ubytování pro náročnější poutníky Vám můžeme nabídnout v Poutním hotelu Křemešník.

Ubytování v bývalé škole: 50,- Kč/osoba/noc, objednejte se prosím alespoň 3 dny dopředu na
mobilní číslo: 777 598 955 nebo 737 279 873 (je nutné si přinést vlastní spacák)

Ubytování v Poutním hotelu Křemešník: 350,- Kč/osoba/noc/snídaně, objednejte se alespoň 3
dny dopředu na mobilní číslo 603 978 227 nebo 565 303 431, www.hotelkremesnik.cz

( A jestli Vám zbude
dostatek sil a odvahy,
můžete vyzkoušet speciální nabídku Poutního
hotelu Křemešník v podobě adrenalinového
balíčku.)
Všem poutníkům zdar!

