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Zprávy z kostela
Pražského Jezulátka
Drazí přátelé,
chci využít této jedinečné chvíle, která je před námi –

Kdyby do zahrady naší vešel Pán

Slavení Velikonoc – abych vám vyjádřil přání „být
u toho“, jak píše B. Reynek ve své básní. Máme za se-

a rudě otiskl ránu své ruky

na bílou zeď domu

bou období společné práce a poctivého úsilí o pravdivost života. Období radostí i bolestí, které nás často

rád bych byl tomu

vzájemně propojily. Mohli jsme zahlédnout, s jakou
mimořádnou péčí se o nás Hospodin stará. Kolik oněch

(B. Reynek)

v bídě svojí

často mimořádných nebo i „jen tak“ otisků Kristovy
milující dlaně doprovází naše kráčení životem. Sami nejlépe víte, co se událo s vašimi vztahy,
jaká proměna se uskutečnila, když do zahrady vešel Pán a rudě otiskl ránu své ruky na onu
bílou zeď našeho osobního, manželského, a nebo rodinného života.

Přeji vám oživující sílu Ducha a radost z Hospodina, ať je vaší silou a radostí.
Požehnané Velikonoce.

Petr Glogar OCD, převor Kláštera Pražského Jezulátka

Moravské pašije
Velikonoce, pašije, ukřižování Krista, jak je upravil a hraje loutkář a komediant Víťa Marčík.
Představení v kostele Pražského Jezulátka 5. dubna 2017 navštívilo přes 250 lidí.

Druhý člověk je dar
Setkání s Lazarem v postní době
„(…) chuďas se jmenuje Lazar; jméno
plné příslibů, jež doslova znamená „Bůh
pomáhá“. Nejedná se tedy o anonymní
osobu, ale má přesné rysy a představuje se jako jedinec, s nímž se pojí jeho
osobní historie. Zatímco pro boháče je
jakoby neviditelný, nám se stává blízký
a získává svou tvář. A jako takový je
darem a neocenitelným bohatstvím. Je
to bytost, která je chtěná, milovaná a
na niž Bůh pamatuje, i když ve své konkrétní situaci je jako lidský odpadek.“,
napsal papež František ve svém poselství pro letošní postní dobu.
V kostele Pražského Jezulátka připomínala druhého člověka jako dar postava z Pomníku obětem komunistického režimu sochaře Olbrama Zoubka. Na nedalekém Újezdě ji vyfotografoval Eugen Kukla. Obraz rozbitého
člověka byl zavěšený od stropu, aby
oslovoval všechny, kdo během postní
doby do kostela vešli.

Instalace pro postní dobu 2017 v kostele Pražského Jezulátka.
Fotografie Pomníku obětem komunismu sochaře Olbrama
Zoubka od Eugena Kukly zavěšená od stropu kostela.

Velikonoční liturgie v kostele Pražského Jezulátka
13. 4. Zelený čtvrtek

16. 4. Zmrtvýchvstání Páně

19.00

04.30

Mše na památku večeře Páně
po mši Eucharistická adorace do 22h

14. 4. Velký pátek
17.00

Památka umučení Páně
Adorace kříže

15. 4. Bílá sobota
Mše není

Velikonoční vigilie a mše v češtině
v 10:00 NENÍ mše

12.00

Mše v angličtině

17.00

Mše ve španělštině

18.00

Mše v italštině

19.00

Mše v češtině

17. 4. Velikonoční pondělí
10.00

Mše v češtině

17.00

Mše v italštině

18.00

Mše v češtině

Slavnost korunovace Pražského Jezulátka

Program slavnosti 2017
Sobota 6. 5.

9:00

Komunita bosých karmelitánů vás srdečně zve na
Slavnost korunovace Pražského Jezulátka, která se

Mše v češtině

17:00 Mše ve španělštině

letos uskuteční v neděli 7. května.

18:00 Průvod s kopií sošky
Mše v češtině

Celý víkend bude soška vystavena v presbytáři,

Neděle 7.5.

v sobotu proběhne průvod s kopií sošky
malostranskými ulicemi. Hlavní poutní mše se bude

10:00 Hlavní poutní mše
s korunovací sošky

slavit v neděli od 10 hodin.

12:00 Mše v angličtině

Historie slavnosti

17:00 Mše ve španělštině

Slavnost korunovace Pražského Jezulátka, má svůj

18:00 Mše v italštině

původ v 17. století. První procesí se
po pražských chrámech se konalo v roce 1651.

19:00 Mše v češtině

soškou

Korunky Pražského Jezulátka
V den slavnosti je soška korunována korunkou z pozlaceného
stříbra pocházející z roku 1767. Nejnovější korunku mu
daroval papež Benedikt XVI. při své návštěvě Prahy v roce
2009. Od letošního března je k vidění v muzeu šatů Pražského
Jezulátka, stejně jako rokoková korunka z let 1810-20. Původní
korunky darované Bernardem Ignácem z Martinic v letech
1651 a 1655 se nedochovaly.

Šaty nejen královské
Červené královské šaty s hermelínem, které má soška
oblečeny v den slavnosti, patří mezi více než tři stovky oděvů
darovaných věřícími. Patrně nejznámější šaty od Marie Terezie
jsou letos součástí výstavy k 300. výročí narození císařovny
v rakouském muzeu Stift Klosterneuburg. V pražském muzeu

Soška Pražského Jezulátka.
Slavnost korunovace 2016.
Foto Luigi Lucibello.

si naopak můžete nově prohlédnout například šaty darované císařem Ferdinandem III., plášť
od brazilského spisovatele Paola Coelha nebo tradiční oděvy z různých koutů světa –
jihokorejský hanbok či mexické
pončo.
Muzeum šatů
Pražského Jezulátka
je otevřeno:
pondělí - sobota: 9:30-17:30
neděle 13-18
Vstup je zdarma.

Slavnost korunovace 2016.

Vchod do muzea je v přední
části kostela vpravo od oltáře.

Přijďte utvářet prostor kostela Pražského Jezulátka
Člověk a prostor
Po dlažbě kostela Pražského Jezulátka projdou každoročně tisíce lidí ze všech koutů světa.
Vstupte do něj i vy. Nechte na sebe působit prostor a dotvořte jej společně s ostatními návštěvníky. Vyzkoušejte si různé způsoby, kterými vás může prostor kostela oslovit. Vnořte se
do barev a zanechte zde svou stopu.

Odlévání
Zvony, sochy, reliéfy, svícny... mnoho věcí, které potkáváme v kostele, vznikly odléváním.
V neopakovatelném okamžiku při něm tekutý kov dostává formu, která dlouho zrála v mysli
tvůrce. Přijďte objevovat kouzlo tohoto umění a řemesla. Za oltářem kostela Pražského Jezulátka vznikne pro Noc kostelů dílna, kde budete moci do umu odlévání kovu nejen nahléd-

nout, ale také si ho sami vyzkoušet a tvořit.

Pátek 9.6.
Od 19 hodin do půlnoci

www.nockostelu.cz

Odlévání z cínu. S betlémářem Petrem Rýgrem se setkáte v dílně, která
vznikne během Noci kostelů za oltářem. Foto: Betlémářství Rýgr.
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Chcete dostávat Kerit a pozvánky
na akce v kostele e-mailem?
Napište nám na
mail@pragjesu.cz.

