KOSTEL PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA
Duchovní brána Prahy

Kostel Pražského Jezulátka ročně navštíví 400 tisíc lidí. Přicházejí
sem Pražané i návštěvníci a poutníci z celého světa. Pravidelné mše
se tu slouží v pěti jazycích, kostel nabízí prostor pro osobní modlitbu.
Ať je vám osm nebo osmdesát, můžete sem přijít na přednášku,
vzdělávací program, společné tvoření, nebo zkrátka jen tak. Bosí
karmelitáni ze zdejšího kláštera pro vás kostel otvírají každý den.

Ohlédnutí za rokem 2017
...místo dialogu
Člověk ve vztazích k době, k druhým a k Bohu.
Člověk jako otázka, kterou pokládá sám sobě.
V roce 2017 jsme se ve třetím ročníku cyklu Člověk v dialogu věnovali
Hledání spirituality v tekuté době.

Přednášky: Radkin Honzák | Anna Hogenová | Jiří Drahoš
Tomáš Sedláček | Helena Klímová | Ladislav Heryán | Ivana Noble
Peter Tavel | Kateřina Lachmanová | Jan Jandourek
Autorské čtení: Jiří Hájíček
Meditační večer: Vladimír Volráb
Výstava fotografií Brána naděje | beseda s autorem Jindřichem Štreitem
Moravské pašije Divadla Víti Marčíka
Výstava fotografií Neratov: proměna místa, kraje a lidí

www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu/
FB/clovekvdialogu

...místo, kde jsou děti vítány

Děti ze základních škol zkoumají u Pražského Jezulátka stopy
lidí minulosti i současnosti a přemýšlejí nad stopami, které
ve světě nechávají ony samy. Interaktivní programy projektu
Stopy si za rok 2017 vyzkoušelo 1 500 dětí.

Ve dvacátém ročníku výtvarné soutěže Vánoce očima dětí se sešlo na 300
obrazů malých umělců. Vítězkou se stala pětiletá Kamilka Marková z Prahy.

www.pragjesu.cz/stopy

...místo živého umění...
Interiér kostela je symbiózou barokního a současného
umění. Již více než deset let navracejí restaurátoři
původní podobu baroknímu hlavnímu oltáři.
V roce 2017 pracovali na obnově čtyř oltářních
soch a dřevěné architektury připomínající
mramor. V práci budou pokračovat i
v dalších letech.
V říjnu 2017 vyšla kniha
„A slovo se stalo tělem“,
věnovaná dílu sochaře
Otmara Olivy v kostele
Pražského Jezulátka.

...které inspiruje
k tvorbě
Skupina 50 lidí pod vedením malíře
Patrika Hábla společně vytvořila v
prosinci 2017 šestimetrový obraz,
který jako vánoční přání putoval do
celého světa.
3500 návštěvníků Noci kostelů dne 9 .6. 2017 zde zanechalo své barevné stopy.
Upravený prostor před sakristií
představuje návštěvníkům historii i současnost kostela.

...místo otevřených dveří
Kostel je otevřen každý den po celý rok od 9 do 19 hodin. Každý rok ho
navštíví přes 400 tisíc lidí z celého světa. Pravidelné bohoslužby jsou zde
v češtině, angličtině, španělštině, francouzštině a italštině.

V roce 2017 přišlo do kostela 369 poutnických skupin, které zde slavily mši.
58 USA | 51 Polsko | 32 Itálie | 27 Jižní Korea | 25 Filipíny |25 Španělsko
16 Velká Británie a další anglicky mluvící země | 15 Indonésie | 14 Brazílie
11 Kanada |10 Libanon

Během akce Malostranské dvorky v květnu 2017 na klášterní zahradě zahrála
harfenistka Hana Hrachovinová.

...domov, kde žijeme
V klášteře, který přiléhá ke kostelu Pražského Jezulátka, žije již 25 let
mezinárodní komunita bratří z Řádu bosých karmelitánů, která se stará o
kostel a věnuje se lidem, kteří do něj přicházejí.

P. Pavel Pola

P. Petr Glogar
P. Anastasio Roggero

P. Agnelo Rebelo

P. Victor Fernandes

Financování projektů
Restaurování hlavního oltáře
Náklady 2017: 		
2 021 tis. Kč
Grant Hl. m. Prahy 2017:
1 200 tis. Kč
Náklady 2006-2016:
11 145 tis. Kč
Dotace MK ČR 2006-2016:
1 260 tis. Kč

Stopy - Objevování stop lidí minulosti a
současnosti v kostele Pražského Jezulátka
Rozpočet projektu na období 2017-2019:
1 640 867 Kč
Náklady v roce 2017:
218 805 Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Člověk v dialogu
Náklady 2017: 		
Dotace MK ČR: 		
Dotace MČ Praha 1:

70 717 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč

Vánoční poselství
Náklady 2017: 		
Dotace MČ Praha 1:

Kontakty
Klášter Pražského Jezulátka | Karmelitská 385/9, 118 00 Praha 1
IČ 61381683 | Č. ú. 6024090001/2700 | Tel +420 257 533 646
www.pragjesu.cz | mail@pragjesu.cz | FB/pragjesu
Kostel otevřen Po-Ne 9-19, Muzeum Po-So 9:30-17, Ne 13-18

Děkujeme všem dárcům – institucím i jednotlivcům – kteří naši činnost podpořili.

56 594 Kč
15 000 Kč

