Ohlédnutí za rokem 2020
v kostele Pražského Jezulátka
Kostel Pražského
Jezulátka je tradičně
místem s velkým počtem
návštěvníků z celého
světa, ročně to bývá až
půl milionu osob. V roce
2020 ale všechny obvyklé
jistoty zamíchal virus Covid
19, omezení cestování,
pořádání akcí, případně
i uzavření objektů a
zákaz vycházení. Kostel
byl zéměř 2 měsíce
uzavřen úplně a část roku
neprobíhaly bohoslužby.
V krátkém textu a několika
obrázcích vám přinášíme
souhrn toho, co se přesto
povedlo uskutečnit a co
jsme i s některými z vás
mohli prožít.
Klášter bosých
karmelitánů
kostel spravuje šestičlenná
mezinárodní komunita,
která žije v přilehlém
klášteře
Proměny prostoru
dokončení rekonstrukce
mnišského chóru - osazeny
nové lavice a obložení
Člověk v dialogu 2020
„Uprostřed změny“
3 přednášky, 1 hudebně
dramatický pořad,
1 koncert, 1 divadelní
představení, 1 výstava
Kostel otevřený dětem
18 programů pro školní
třídy|5 programů
pro rodiče s dětmi
o prázdninách

Křty a biřmování|Boží
kafe|postní instalace
ve zpovědnicích|výstava
„Kdo je člověk, že na něho
pamatuješ?“|středeční
obědy pro osoby bez
přístřeší|knižní vydání
promluv „U ambonu“|Noc
kostelů 2020|registrace
na mši|časová osa
v kostele
Projekty financované
z veřejných zdrojů
Resturování chóru
celkové náklady 796 180 Kč
dotace Hl.m. Prahy 398 000 Kč
Člověk v dialogu
celkové náklady 47 637 Kč
dotace MČ Praha 1 25 000 Kč
dotace MK ČR 20 000 Kč
Stopy lidí
celkové náklady 491 037 Kč
dotace MŠMT ČR 440 000 Kč
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.
Kontakty
Klášter Pražského Jezulátka
Karmelitská 385/9
118 00 Praha 1
tel.+420 257 533 646|725 346 555
mail@pragjesu|www.pragjesu.cz
FB/pragjesu
IČ 61381683
č. ú. 6024090001/2700
Kostel otevřen Po - Ne 9-19 hod
Obchod: Po - So 9:30 - 17:30
Ne 13 - 18, eshop@pragjesu.cz

