
 Kostel Pražského Jezulátka 
Ohlédnutí za rokem 2022

Po přestávce vynucené celosvětovou pandemií  
v našem kostele opět začal pulzovat život. Obnovili 
jsme programy pro veřejnost a postupně se k nám 
začali vracet i návštěvníci z celého světa. Spolu s vámi 
bychom se rádi ohlédli za tím, co se, navzdory všem 
obtížím, v roce 2022 povedlo.

Místo setkávání a slavení
Pravidelné bohoslužby jsou slouženy v češtině, 
angličtině, španělštině a italštině. 
V roce 2022 také slavilo v kostele mši 343 
poutnických skupin z celého světa a nejčastěji to byli 
poutníci z USA, Polska a Itálie. 

Klášter bosých kamelitánů
Kostel spravuje pětičlenná mezinárodní komunita 
bosých karmelitánů, která žije v přilehlém klášteře. 
V roce 2022 zde proběhlo setkání janovské provincie 
bosých karmelitánů, pod kterou česká komunita 
patří. Setkání se účastnilo 30 bratří z Itálie, Čech  
a Středoafrické republiky.   

Člověk v dialogu
V roce 2022 proběhl sedmý ročník tohoto diskuzního 
projektu, ve kterém otevíráme s našimi hosty témata 
z oblasti spirituality, psychologie, etiky, historie  
a mnoha dalších. Celkem se uskutečnilo 12 akcí:  
3 přednášky, 1 panelová diskuze, 1 komponovaný 
večer s projekcí filmu, 4 koncerty, 1 divadelní 
představení a 2 výstavy. Hosté: Marek Orko Vácha 
•• Miroslav Bárta •• Janek Makarius a Náhodný sbor •• 
Musica Panica •• Iva Folajtárová •• Divadlo Víti Marčíka 
•• Vladimír Petkevič a Gabriela Ďurašková •• Denisa 
Červenková, Juraj Dovala, Jiří Hazlbauer a Petr Vizina 
•• Lenka Kurovská, Mirek Beneš a Zuzana Šebková •• 
Pavel Hošek. Projekt navštívilo v roce 2022 více než 
5000 návštěvníků. 

Stopy lidí
Malí návštěvníci jsou v kostele vítáni. Lektorované 
programy pro děti mateřských, základních  
a středních škol navštívilo letos 64 tříd a 4 skupiny 
dětí o letních prázdninách, celkem 1 447 dětí. Již 
sedmým rokem máme připraveno celkem 10 různých 
variant programů, které dětem přibližují prostředí 
kostela jako místa s bohatou historií i aktivní a živou 
současností. Na tvorbě a realizaci programů se v roce 
2022 podílelo 11 lektorů a 2 metodici. 

Další kulturní a duchovní akce v kostele
modlitby za Ukrajinu •• postní instalace v kostele •• 
modlitba u kříže ve stylu Taizé •• Velikonoční vigilie 
•• Slavnosti Pražského Jezulátka • • Noc kostelů •• 
pravidelná meditační setkání •• biřmování, které udílel 
nuncius Jude Thadeus Okolo •• ranní adventní mše  
v chóru •• výtvarná vánoční soutěž pro děti •• 
Česká mše vánoční: benefiční koncert se stovkou 
účinkujících

Projekty financované z veřejných zdrojů

Člověk v dialogu
celkové náklady
dotace MČ Praha 1
dotace MK ČR

Stopy lidí
celkové náklady
dotace MŠMT ČR

105 165 Kč
  30 000 Kč
  30 000 Kč

718 599 Kč
480 000 Kč

Poděkování
Děkujeme všem jednotlivým dárcům, kteří 
podporují naše projekty a umožňují rozvoj tohoto 
světoznámého poutního místa. 
Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy, Ministerstvu kultury a Městské části 
Praha 1 za grantovou podporu. 
Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte dělat  
z kostela Pražského Jezulátka otevřené a živé 
duchovní místo současnosti.  

Kontakt
Klášter Pražského Jezulátka
Karmelitská 9, 118 00 Praha 1 Malá Strana
IČ 613 816 83, bankovní spojení 602 409 0001/2700
tel. +420 257 533 646, mail@pragjesu.cz
www.pragjesu.cz| FB/pragjesu.cz|  
Instagram/prazske_jezulatko

Kostel otevřen Po-So 8:30-18:00, Ne 8:30 - 19:00
Muzeum Pražského Jezulátka Po-So 9:30-17:00, Ne 13-18

Obchod se suvenýry + Boží kafe
Po-So 9:30-17:30, Ne 13-18
E-shop najdete na www.eshop.pragjesu.cz


