
Zázraky se i dnes dějí - Kíížová hora nad Českým Krumlovem

Ano, zázraky se i dnes dějí a to je dobře. Tak jako kdykoli v minulosti vede spojení
Boží a lidské vůle k záusakům. přesvědčte se o tom sami - nedaleko od vás. Navštivte
Křížovou horu nad Česlým Krumlovem a poutní areáIna jejím vrcholu a jeho správce
a sttážce, kteří se o toto místo starají a pro něj žijí!

KŤížováhora byla vždy dominantou nad Česlďm Krumlovem, viditelná snad ze
všech stran, hora zlatá a svatá (zlatosvatá ,-)). Z|atáproto, že se zde po staletí těžilo
zlato a stříbro, které je zde stále skryto pod našima nohama. A svatá proto, že ďle přání
našich předku se na ní stavěly nejprve dřevěné kříže, pak dřevěná kaplička a nakonec
od roku l7I0 zděnákaple s ambity s arkádami a rajskou zahradou tj. kompletní poutní
areáI,kam chodily tisíce poutrríků z Českého Krumlova a okolí.

Osud tohoto místa je však velmi pohnut/, zavicejak 300 letzažil časy dobré, a\e žeI
mena smutné. Během první světové války velmi chátralo a byl rekvírován

^Ionazcizenpoutní 
obraz,,Madona zKíížovéhory" a odvezen do Vídně,

během druhé světové války opět rekvírován druhý zvon a k nejhoršímu období došlo
po roce 1950 za socialistického režimu, kdy areál byl cíleně ničen arozkrádán.

K těm obdobím pařípočátky existence areáIuv 18. století,pak období první
y Terezii Schwarzenbergové kol. r. 1933 se provedla

kompletní oprava areálu i s novým zvonem a dále období 1990 až9I kdy z iniciativy
krajanů zLince byla opět provedena kompletní oprava poničeného areálu. Bohužel
opravený areáI zůstal prazdný azavíený a postupně opět chátral - a to trvalo dlouhá
Iéta až do roku 2016!
A vé20. záíí2016 se stal poslední ztzv. "zánraki dnešní . Tehdy již83letá

uc1 pan1 to Se vyžáďat si
klíče, aby areál otevřela, aby sem lidé mohli alespoň nakouknout, sama do opuštěného
aprázďného místa. A ve stejný den se sem přišel podívat stavební itůenýr Dalibor
Ll}rlíř - a oba zďeužzůstali. Ti dva žilriv Českém Krumlově více jak 40 let cca 100
metrů od sebe, ale v životě se neviděli a pak v |eden den na tomto místě se sešli, aby
tento areáI znovu vzkřísili, vdechli mu život a darovali jej všem lidem. Je to vše jerr
náhoda?

A pak následovalo více jak 5 let života naplněného plným nasazením,
sebeobětováním, tvrdou prací,irary, zničeným autem a dalšími překážkami, ale
současně radostí z tohoto díIa a láskou k našim předkům, našim d.ahYrn v Nebi, k
lidem i Bohu! Nahlížíme na svět anaživotz hlediska věčnosti a to nám dodávalo a
dodává sílu a odvahu! Je to služba zakaždého zdravotního stavu azakaždého počasí a
to dokáže na Křížové hoře bý_t!

Poutní areál na Křížové hoře je dnes pro všechny lidi bezrozdílu, je to místo
duchovní, historické, kulturní, turistické i přírodní a jsme hrdi na 1c,, žeje to dnes areál

kterou zde najde, krásu vnější i vnitřní.
kolik výstav s historickou a kulturní tématikou,

jihočeské Madony, další informace, knihy, články apod., mohou posedět v arkádách
ambitu a vychutnat si atmosferu místa, jeho genius loci, jeho energii, zaposlouchat se
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do krásné hudby v kapli nebo do zvonění nového zvonu, kteý byl na základě veřejné
sbír§ po T letech znovu instalován do zvonice kaple. Z ochozu areáIuje nejkrásnější
pohled na Český Krumlov a na panoramaod Šumavy přes Blanský les s Kletí po
Českobuděj ovickou pánev.

A v srdci areálu - li vás zcela istě nemine azení na duši, ta paměť tisíců
našich ta čková akustika s přítomností chrámové ,t4
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Něme-Óil,nebo keramické dílo Cyril a Metoděj - jediná prezentace v Čechách a další.
Seznámíte se také s naším úsilím, aby se do kaple naKŤižové hoře vrátil goticlqi obraz
"Madona zKíížové hory", kteú byl odtud odcizen v roce l9l71odvezen do Vídně a
kteď od počátku ke kapli neódmyslitelně patřil.

Turisté najdou v areálu svůj kout, ffidpy, fotografie, prospekty,takéjsme pro ně
vytvořili nenáročnévychávkové okruhy s pěknou přírodou, zajimaými místy,
výhledy, lavičkami apod. I bezprostřední okolí areálunabízí pro návštěvníky možnost
posezení na lavičkách, výhledu do širokého okolí, přátelshých setkání a podobně.
KŤížavá hora je.od roku 2022 také místem na Svatojakubské poutní cestě do Santiaga
de Compostela, talůe vyjdéGJiieeského Krumlová na Křížovoú horu, můžete s
ňáaffižejsteproš1i,,a1espoňkousek..potétonejýznamnějšíevropsképoutní
cestě od Baltu do Portugalska, máme pro vás razítko, mapky a další.

zvlášť výi imečný záňitek nabízí návštěva poutního areáIu při večerním osvětlení,
kíeré poměrně často zajišťujerne, není divu, že v poutníI<nize, kde nachazime již
$ovky unalýchzápisu, se objevuje i takový,,že ,,toto je opravdu nejkrásnější místo v
Ceském Krumlově". Přitom je až neuvěřitelné, že vstupné je dobrovolné aže jeto
ffičených na provoz, vybavení, výstavy, údržbu azvelebováni
celého areáIu i jeho okolí.

PapežFrantišek nedávno řekl, že "lidé í v dnešní době dobré a silné
-a e. eto užba eto

o tom, e s nasazenlm a
ep na aJ asnost m em naděje,

že špatné časy lze překonat, cožvjakékoliv době - i té dnešní, je dobrou a potřebnou
zptávou pro nás pro všechny! Ano, zazral<y se i dnes dějí, když se Boží a lidská vůle
navzájem spojí.

@oVouhorunadČeskýmKrumlovem,přijďtedopoutníhoareá1una
Křížové hoře, uvidíte a pochopíte!
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