
Kostel Pražského Jezulátka

Ohlédnutí za rokem 2019

Obnovený chór za oltářem opět slouží pro společné modlitby 
místní komunity karmelitánů. Nová dlažba je replikou původní, 
součástí chóru je nový skleněný oltář a svatostánek vytvořený 
sochařem Otmarem Olivou. Pokračuje restaurování lavic a 
obložení.

Odbor památkové péče MHMP schválil na podzim 2019 projekt 
úpravy veřejného prostranství před kostelem, jehož součástí je 
i vybudování bezbariérového přístupu. Autorem návrhu je Ing. 
arch. Josef Pleskot. 

Pokračovalo restaurování historického hlavního oltáře – 
restaurátoři dokončili práce na obnově spodní části.

proměny
prostoru

klášter bosých karmelitánů
Kostel spravuje pětičlenná mezinárodní komunita bosých 
karmelitánů, která žije v přilehlém klášteře.

místo setkávání a slavení
V roce 2019 slavilo v kostele mši 426 poutnických skupin 
z celého světa. Mnoho skupin přijíždí každoročně z Filipín, 
USA a Koreje, v roce 2019 Pražské Jezulátko navštívili také 
poutníci z Libanonu, Paraguaye či Kolumbie.

Společná mše karmelitánů od Jezulátka a z kláštera 
ve Slaném - vizitace z generálního domu, leden 2019

Roráty - ranní adventní mše v obnoveném chóru

Velikonoční vigilie, neděle 4:30 ráno

restaurátoři

Do kostela Pražského Jezulátka přichází ročně 500 
tisíc lidí na bohoslužby, přednášky, prohlídku kostela, 
tichou modlitbu či chvíli zastavení. Každý den je otevřen 
místním obyvatelům i poutníkům a návštěvníkům 
z celého světa.

V kostele byla instalována nová socha karmelitánské světice 
Terezie z Lisieux, kterou vytvořil sochař Jiří Kobr.

„Nová socha byla určena pro oltář sv. Terezie z Avily. Jeho 
kompozičním a ideovým středem je výjev „sv. Terezie zasažena 
šípem Božské Lásky“. Přímo se tak nabízela možnost obě Terezie 
propojit. Odkázat k Tomu, ke komu obě směřovaly svůj život.“ 
    Jiří Kobr, sochař

J. J. Ryba: Česká mše vánoční, benefiční koncert 25. 12. 2019



Pátý ročník cyklu Člověk v dialogu měl podtitul Hledání 
smyslu. V roce 2019 proběhlo 9 přednášek, výstava, 
moderovaná diskuze, koncert a divadelní představení.

Dana Krausová | Petr Pavel | Věra Roubalová 
Vladimír Smékal | Josef Pleskot | Václav Sojka 
Marie Magdaléna Fuxová | Divadlo Víti Marčíka 
Marcela Řezníčková | Edo Jaganjac
Martin Loučka | Fedor Gál – Václav Vacek

Člověk v dialogu
„Nejde o to, co člověk očekává od života, ale naopak.“ 
    Viktor Frankl

Fedor Gál a 
Václav Vacek 

3. 12. 2019

Divadlo Víti Marčíka 
4. 9. 2019

Již čtvrtým rokem pokračovaly v kostele v 
rámci projektu Stopy programy pro školy. 
Za rok 2019 se jich zúčastnilo přes 100 tříd 
a nabídka se rozšířila také o programy pro 
střední školy.
Ohlasy učitelů: “Pohled na lidský život z jiného 
pohledu. Stmelení třídy. Děti se třeba začnou 
více zajímat o lidi kolem sebe, jejich život a 
osudy.”

kostel otevřený dětem
Výtvarné soutěže Vánoce očima dětí se zúčastnilo 
přes 300 dětí.

Zvonění na časy
listopad 1989-2019

Zvonění jako upozornění pro dnešní svět 
pohledem farníků, poutníků a návštěvníků 
přicházejících do kostela Pražského Jezulát-
ka.
Se svými názory na to, čemu by měla dnešní 
společnost věnovat pozornost se k výstavě u 
příležitosti připojily stovky návštěvníků.

Noc kostelů nabídla netradiční cestu po nepřístupných 
místech kostela. 2500 návštěvníků během ní sestoupilo pod 
povrch do ticha krypty a nahlédlo za oponu hlavního oltáře 
do mnišského chóru.

Pod povrch a za oponu 
Noc kostelů 24. 5. 2019

Postní dobu doprovodila skleněná instalace Očekávání 
Lenky Stejskalové Skoumalové. 

„Světlo ani tma nikdy nevládnou úplně. Něco se odehrává mezi 
nimi, na hranici stínu a světelné energie – v nevědomí nebo 
nitru tajemství. Sakrální prostory vždy pracovaly s principem 
světla. Žádný jiný element vnímaný lidskými smysly není tak 
blízko vyjádření nepostihnutelných duchovních potřeb člověka a 
zdrojem nejrůznějších emocí.“ 

  Lenka Stejskalová Skoumalová

Očekávání

Foto: Zdeňka Hanáková

Děkujeme
Všem jednotlivým dárcům a podporovatelům, Hl. m. Praze, 
MŠMT, MK ČR, MČ Praha 1.
Všem, kdo nám pomáhají dělat z kostela Pražského Jezulátka 
otevřené a živé duchovní místo současnosti.

Projekty financované z veřejných zdrojů (rok 2019)
Restaurování hlavního oltáře
Celkové náklady  1 907 850 Kč
Dotace Hl. m. Prahy  1 200 000 Kč
Člověk v dialogu
Celkové náklady   66 586 Kč 
Dotace MČ Praha 1 25 000 Kč
Dotace MK ČR  20 000 Kč
STOPY - Objevování stop lidí minulosti a současnosti v 
kostele Pražského Jezulátka (spolufinancován EU z OP PPR)
Celkové náklady projektu 
(8/2017-7/2019)  1 628 368 Kč
Náklady v roce 2019 482 418 Kč
Stopy lidí 
Celkové náklady  467 184 Kč
Dotace MŠMT (Program na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin) 300 802 Kč

Kontakty

Klášter Pražského Jezulátka
Karmelitská 385/9, 118 00 Praha 
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