
Sakristie kostela - Adventní setkání, 7. 12. 2016. Foto Eugen Kukla. 

Doba vánoční je pro většinu z nás bohatá setkáními v rodinách, potkáváním se s našimi zná-

mými a přáteli. Když si dovolíme, aby se čas na chvíli zastavil, tak objevujeme na dně našich kaž-

dodenních starostí záblesk radosti a naděje. Dáme si čas, abychom naslouchali příběhům a zku-

šenosti svých malých i dospívajících dětí, životní moudrost nalézáme v prarodičovském vyprávění 

událostí, které utvářely jejich životy do vrásčité, ale jedinečné krásy. Především znovu a nově 

nasloucháme Božímu příběhu s námi lidmi. Osvojujeme si Ježíšův styl života a necháme se jím 

proměňovat, máme se od Něj co učit.  

Setkání se zajímavými lidmi nás posunuje dopředu, otevírá nám nové obzory, vede nás 

k přemýšlení. O co více je pro nás setkání s Bohem. Srovnáváme si vlastní životní a důležité hod-

noty. Ujasňujeme si, bez čeho náš život nemůže být, a také co nestojí ani za zmínku, abychom se 

nad tím trápili. Do života také patří setkání s nedobrým člověkem. To může být někdy velmi těžké, 

takové setkání nás poznamenává. Máme pocit, že jsme o cosi důležitého a podstatného z života 

přišli.  

Co nám dává sílu a odvahu kráčet, je mít dobré vztahy s druhými lidmi i s Bohem. Není to 

samozřejmost. Vyžaduje to úsilí a vytrvalost.  

Přeji, aby se nám to dařilo i v nadcházejícím roce.  

Petr Glogar OCD, převor Kláštera Pražského Jezulátka 
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Kerit 

Přicházíme  

z různých koutů 

světa.  

Arriviamo  

dalle diverse parti 

del mondo.  

Venimos de  

diferentes partes 

del mundo. 

We come from 

different parts of 

the world. 



Kostel Pražského Jezulátka je místem 

setkávání lidí z celého světa. Každoročně 

sem putuje téměř půl milionu návštěvníků. 

Také se zde ale pravidelně setkává něko-

lik různojazyčných komunit lidí, pro které je 

Praha trvale či na nějaký čas domovem. 

Mezi bratry karmelitány jsou zde dva Češi, 

jeden Ital a dva Indové ze státu Goa. Pra-

videlně zde slouží mše v češtině, italštině, 

angličtině, francouzštině a španělštině. 

Druhou adventní středu 7. prosince se 

v kostele uskutečnilo společné setkání lidí, 

kteří sem během roku přicházejí pravidel-

ně slavit liturgii ve svém jazyce, ale spolu 

se vzájemně nepotkají.  

Večer začal koncertem Lukáše Hynka-

Krämera v doprovodu varhanice Drahomí-

ry Matznerové, při kterém zazněly napří-

klad arie z Händelova Mesiáše či Dvořáko-

vy Biblické písně.  

Setkání pak pokračovalo v mezinárod-

ním duchu v prostorách kláštera, kde si 

lidé mohli spolu popovídat a zazpívat si 

společně se sbory a hudebníky, kteří běž-

ně doprovázejí jednotlivé nedělní mše 

v různých jazycích. 

Hmatatelná připomínka setkání komu-

nit v kostele zůstane i po zbytek adventu, 

kdy budou moci lidé v lavicích nechávat 

vzkazy těm, kdo na stejném místě sedí o 

pár hodin dříve nebo později.  

Adventní Setkání 

Foto Eugen Kukla. 

Chcete dostávat pozvánky na akce pořádané v kostele a další zprávy?  

Pošlete nám svůj email na mail@pragjesu.cz. 



Člověk v dialogu je cyklus pravidelných přednášek a setkání, který v kostele Pražského 

Jezulátka běží již dva roky. V rámci projektu doposud proběhlo 20 večerů, kterých se zúčastnilo 

více než 2,5 tis. návštěvníků. V roce 2017 se bude Člověk v dialogu věnovat hledání spirituality 

v tekuté době. Pozvání přijal autor konceptu tekuté modernity, sociolog Zygmunt Bauman a 

celá řada dalších zajímavých hostů. Téma roku otevře v lednu profesorka filosofie Anna 

Hogenová se svou přednáškou „Důstojnost a tekutá doba“. Tak jak se spiritualita projevuje 

v různých oblastech našeho života, budou součástí programu v příštím roce nejen přednášky, 

ale i dvě výstavy, divadelní představení či autorské čtení.  

Program a videozáznamy přednášek najdete na www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu/ 

17. 1.  Anna Hogenová 
Filosofka, fenomenoložka, pedagožka 

14. 2.  Kateřina Lachmanová 
Teoložka, psycholožka, šéfredaktorka 

  8. 3.  Ivana Noble 
Teoložka, farářka CČSH, pedagožka  

  5. 4.  Divadlo Víti Marčíka:  
Moravské pašije 
Velikonoce, jak je vidí komediant a 
loutkář 

19. 4. Tomáš Sedláček 
Ekonom, pedagog, bývalý poradce 
prezidenta 

  2. 5.  Vladimír Volráb 
Farář CČSH, učitel křesťanské 
meditace 

17. 5. Zygmunt Bauman 
Polsko-britský sociolog, autor 
konceptu tekuté modernity 

13. 6.  Peter Tavel 
Psycholog, děkan CMTF UPOL, kněz, 
výzkumník na lodi  

Jindřich Štreit: Brána naděje. Výstava 
fotografií.  

Neratov. Příběh proměny poutního místa. 
Výstava. 

Hana Junová. Psychoterapeutka, 
supervizorka. 

Helena Klímová. Psychoterapeutka, 
publicistka.  

Jiří Hájíček. Jihočeský spisovatel. 

Znovu objevujeme, že naše identita a zakotvenost v tomto současném světě vyžaduje 
nejen pevný postoj propojený se zemí, ve které žijeme, ale také pohled upřený nahoru. Zdravá 

spiritualita či vertikála, tento přesahující a zároveň tvůrčí rozměr lidského života, nám 
dává schopnost tvořivé síly k spoluutváření lidské společnosti, podílení se na obecném dobru 
a vlévání naděje životu. Program Člověk v dialogu a témata, která v něm chceme v příštím 

roce otevírat, chtějí přispět k prohlubování této nedílné dimenze naší společnosti.  

ČLOVĚK V DIALOGU 

Hledání spirituality v tekuté době 
2017 



Vánoce očima dětí 

Ke kostelu Pražského Jezulátka má osobní vztah řada lidí z různých míst České republiky i 

celého světa. Společně se sestrami karmelitkami Dítěte Ježíše se staráme o to, aby byl pro věří-

cí a poutníky otevřen po celý den během celého roku. Pravidelně zde sloužíme mše v češtině a 

dalších čtyřech jazycích. Pořádáme akce pro děti i dospělé, o kterých jste si mohli přečíst v tom-

to čísle Keritu. Snažíme se také postupně restaurovat interiér kostela a dotvářet jej tak, aby byl 

živým místem, kde se současné umění spojuje s barokem. V nejbližších měsících chceme po-

kračovat v restaurování hlavního oltáře. 

V naší činnosti nám významně pomáhají příspěvky dárců, kteří přicházejí do kostela či jej 

podporují na dálku. Velmi si jich vážíme a děkujeme za ně. 

Komunita bosých karmelitánů z Kláštera Pražského Jezulátka 

Kerit. Prosinec 2016. Klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 111  00 Praha 1, www.pragjesu.cz 

mail@pragjesu.cz, tel. 257 533 646. Texty Petr Glogar, Hana Říhová. Foto: Eugen Kukla a archiv kostela 

Pražského Jezulátka. 

Advent a vánoce jsou časem, který intenzivně pro-

žívají děti. Mnoho z nich přichází s rodiči do kostela 

Pražského Jezulátka aby se podívaly na jesličky. 

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Bet-

lémy, ve kterém mohou děti navštívit během 

vánoc různé pražské kostely a z každého si mimo 

jiné odnést figurku do svého betléma. 

(www.krestanskevanoce.cz) 

Školám nabízíme v adventu prohlídky kostela obo-

hacené o aktivity, při nichž se děti dozvědí něco o 

křesťanských vánocích. 

Již řadu let pořádá kostel výtvarnou soutěž Vánoce 

očima dětí. Zapojuje se do ní pravidelně okolo dvaceti škol a farností z celé republiky a 

další jednotlivci se svými výtvarnými díly na téma Vánoční betlém a Ježíšovo narození. 

„Chceme dát soutěží mladým umělcům příležitost kreativním způsobem vyjádřit jejich představy 

o Ježíšově narození - které není jenom historickou událostí, ale trvale platným poselstvím o 

Božím příklonu k člově-

ku.“, říká o soutěži kar-

melitán Pavel Pola. 

Vyhlášení výsledků 

výtvarné soutěže pro-

běhne v sobotu 

28. ledna 2017 od 

14 hodin. Nejzajíma-

vější díla si budete moci 

prohlédnout na výstavě 

přímo v kostele.  

Dary pro kostel Pražského Jezulátka můžete zaslat na účet kláštera 6024090001/2700 nebo prostřed-

nictvím přiložené složenky.  

Vítěz loňského ročníku Vojta Fiala. 

Výběr z vítězných obrázků 2014:  

Vlevo: Viktorka Šimůnková (4 roky) Vpravo: Jakub Hořejší (14 let) 


