Klášter v Želivu
   Želivský klášter se rozkládá na dlouhém ostrohu nad soutokem Trnávky a Želivky. Je tvořen skupinou budov, které byly postaveny v různých dobách.
   Na horním nádvoří se vypíná opatský a poutní chrám narození Panny Marie se dvěma věžemi a konvent. Na druhé straně je prelatura, pak tzv. Trčkův hrad, opatská zahrada a za ní hospodářské budovy. 12. srpna 1907 zachvátil klášter velký požár, po němž byly na shořelých budovách provedeny veliké změny. Opatský chrám byl přestavěn na  gotické prezbyterium s hlavním oltářem Panny Marie a kanovnickým kůrem.
   V hlavní i postranních lodích se nachází velký počet postranních oltářů, starodávná gotická cínová křtitelnice (1629), několik šlechtických hrobek (Vraždové z Kunvaldu, Věžníkové, Leskovcové).
   Pro duchovní správu je nedaleko kláštera upraven zvláštní farní kostelík sv. Petra a Pavla z 15. století se hřbitovem.
   V klášteře jsou pozoruhodné knihovny (přes 10 000 svazků), mnohé malby a umělecké sbírky.
   Klášter spravuje též duchovní osady v Humpolci, Vojslavicích, Senožatech, Mladém Bříšti a Jiřicích.

   Klášter založil český kníže Soběslav I. se svou chotí Adlétou 1139 pro benediktiny, kteří přišli ze Sázavy s prvým opatem Reinardem. Působením pražského biskupa Daniela však byli za několik let odstraněni a do kláštera byli uvedeni premonstráti ze Steinfeldu v Porýní. Prvním opatem byl Gotschalk (+1184), který byl otcovským přítelem chovance svého slavného kronikáře Jarlocha..
   Premonstráti začali svůj řeholní život v roce 1149 a podporu našli u olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Dodnes želivský opat užívá titul „pater abbas canoniae Gerusenae“.
   Roku 1226 byl klášter potvrzen i se svým majetkem papežem Honoriem III., a tak vzrůstal blahobyt. Klášteru byly svěřovány farnosti v Čechách i na Moravě a zvláště v Jihlavě.
   Roku 1375 byl zničen požárem, poté znovu vystavěn, ale hrůzy zakusil za husitských válek v květnu 1420, kdy rozněcoval proti klášteru vášně sám želivský řeholník Jan ze Želiva. Od té doby klášter živořil. Pro nedostatek prostředků byl roztroušen konvent a opat přebýval většinou v Jihlavě.
   Roku 1467 byl klášterní statek zastaven Trčkovi z Lípy, jenž byl hejtmanem čáslavského kraje a až do 1599 zde pobýval jeho rod.
   Roku 1567 zemřel opat Martin III. a zaniká tak želivský konvent v Jihlavě. Obnovy se dočkal 1590 díky strahovskému opatovi Janu Lohelovi.
   Od roku 1599 pak statek často měnil majitele. Roku 1623 Marie Magdalena Trčková prodala statek strahovskému klášteru, tudíž opat strahovský byl zároveň opatem želivským. Zpustlý chrám se tak dočkal svého obnovení.
   Roku 1643 v Želivu existovalo opět samostatné opatství, klášter měl vlastního preláta, jenž snášel útrapy při obléhání švédskými vojsky 1645-46. Poté se opět začal rozvíjet řeholní život.
   Roku 1712 shořel klášter i s kostelem, ale do osmi let byl obnoven. 
   V klášteře též existovalo soukromé gymnázium, jež bylo 1885 předáno státní správě.
   Klášter vychoval řadu kvalitních učitelů, také hudebníky a spisovatele.
   Klášterním znakem je čtyřdílný štít. V prvním a čtvrtém červeném poli se nachází dvě stříbrné dvojzubé vztyčené vidlice, ve druhém a třetím modrém poli jsou dva zlaté klíče křížem přeložené, uprostřed štítku se skví malý stříbrný štítek s černým jednohlavým orlem a iniciálami zakladatelů S. A. (Soběslav a Adléta).

