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„Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře 
Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. 
Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii 
spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý 
do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města 
Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se 
nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, 
aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena 
a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její 
hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula 
jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně 
nenašlo místo pod střechou.“ 

(Lukášovo evangelium, 
Český ekumenický překlad Bible)
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BETLÉM
Betlém je městečko ležící na okraji pouště asi 7 km od Je-
ruzaléma. V době dešťů poušť rozkvete a  stává se víta-
ným rájem pro stáda ovcí a koz. V  letních měsících se 
opět mění v poušť. Není tedy divu, že v krajině přespáva-
jící pastýři se stali prvními svědky narození. Ale přede-
vším je Betlém místem narození krále Davida. Ten vládl 
na přelomu 11. a 10. stol. před Kristem a byl považován 
za vzor všech králů a vládců. 

KALENDÁŘ A VÁNOCE
Naše jesličky připomínají narození Ježíše. Nejstarší zápis 
o  slavení Vánoc je z  roku 354 v  římském chronografu. 
A není žádným tajemstvím, že nejde o skutečné datum 
narození Ježíše. To neznáme. Šlo o den, který podle naří-
zení císaře Aureliána z roku 275 po Kristu měl být slaven 
jako den zrození slunce. Pro křesťany nebylo nikdy mys-
litelné uctívat slunce jako boha, neboť věří, že pravý Bůh 
je milující, proto je dárcem existence a života. Dokonce 
jde tak daleko, že se sám stává člověkem – Ježíš se narodí 
jako bezbranné lidské dítě. On je tím pravým sluncem. 
Příběh Ježíše však nekončí jesličkami, ale vyvrcholí o Ve-
likonocích. On – Bůh a člověk – na sebe bere všechny lid-
ské viny, bídu, zlo a umírá v úplné vydanosti za každého 
z lidí hrozivou smrtí kříže. Ale Boží mocí smrt překonává 
a nyní nabízí všem, kdo uvěří v Boha, dar života. Vánoce 
jsou tedy úzce spojeny s dramatem Velikonoc a v mnoha 
ohledech je předznamenávají. 
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LIDOVÉ BETLÉMY
Tradice stavění betlémů je spojena s římskou bazilikou 
Santa Maria Maggiore, kde byla vytvořena kopie Betlém-
ské jeskyně již v 5. stol. po Kristu. Skutečné jesličky, jak 
je známe dnes, jsou spojovány se sv. Františkem z Assi-
si, který toužil zprostředkovat atmosféru vánoční noci 
všem lidem, a proto sestavil živý betlém, u něhož slavil 
Vánoce v  roce 1223. V našich zemích se tradice stavě-
ní betlémů zrodila počátkem období baroka. Z kostelů 
do domácností byly betlémy vytlačeny až předpisy Josefa 
II. koncem 18. století, a tak se zrodil nový fenomén a vel-
ká tradice lidových jesliček, z nichž některé se proslavily 
i za hranicemi naší země. Dnes můžeme betlémy v kos-
telích vidět běžně; umisťují se do nich na  konci doby 
adventní, která trvá čtyři neděle před 25. prosincem a je 
přípravou na příchod Ježíše Krista – Mesiáše. Vystave-
ny jsou po celou dobu vánoční, která začíná v předvečer 
slavnosti Narození Páně (Štědrým večerem) a končí svát-
kem Křtu Páně (v roce 2017 je to 8. ledna). V některých 
kostelech zůstávají až do svátku Hromnic (2. února).

Více informací o Vánocích můžete také najít na našich 
stránkách www.vanoce.vira.cz.
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PRAHA 1  HRADČANY
KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA
Pražský hrad – III. nádvoří

Pro katedrálu byl původně určen monumentální keramický bet-
lém, který měla vytvořit prof. Helena Johnová (1884–1962). Jeho 
vznik iniciovala Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta na Praž-
ském hradě. Betlém měl být trvale vystaven v kapli pod klenot-
nicí, práce na jeho realizaci však přerušila 2. světová válka a ná-
stup totalitního režimu. Zamýšlený projekt glazovaného betlému 
s národopisnými prvky, které měly odrážet vztah slovanské duše 
k Bohu, se tak nepodařilo uskutečnit. Dnešní betlém s 25 fi gura-
mi z polychromované keramiky, který měl být pouhým provizo-
riem, zde nakonec pro svou líbeznost zdomácněl. Velmi osobitě 
působí zejména netradiční ztvárnění klečící Panny Marie objí-
mající děťátko v jeslích, které se dočkalo četných kopií. Autorem 
betlému je sochař Václav Andres z Prahy (1894–1969). Poslední 
scénickou úpravu provedl sochař a restaurátor Karel Stádník.

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016, 12:00–16:00
26. 12. 2016, 12:00–16:00
31. 12. 2016, 9:00–15:00
1. 1. 2017, 12:00–16:00

Figurka z betlému:
1. král

www.katedralasvatehovita.cz
50°5’26.403”N, 14°23’59.858”E

Nedělní bohoslužby: 8:30, 10:00
modlitba nešpor: 17:00
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Odhaduje se, že nejstarší postavy betlému mohly vzniknout už 
ve 2. čtvrtině 18. století, a to zřejmě zásluhou jednoho bratra kapu-
cína, který údajně betlém vytvářel 10 let. Celý soubor byl pravděpo-
dobně zhotoven v českém prostředí autorem, který byl dobře obe-
známen s  tradicí neapolských kašírovaných betlémů. V  Čechách 
nemá tento betlém obdobu, proto ho není možné srovnat s žádným 
jiným. Jde o impozantní soubor celkem 48 fi gur (z toho 32 lidských 
a 16 zvířecích), ve více případech v téměř životní velikosti. Nejvyšší 
jsou fi gury pastýřů, dosahující výšky až 175 cm. Otázka techniky 
výroby je dosud otevřená. Na přelomu 19. a 20. století. byly jesle 
umisťovány na  postranní oltář. Dnešní sestavení betlému navrhl 
akademický sochař a restaurátor Karel Stádník. Pozadí, kterým je 
vzácná malba na karton, pochází z Liberecka.

Možnost navštívit betlém: 
25.–30. 12. 2016, 10:00–17:00
31. 12. 2016, 10:00–15:00
1. 1. 2017, 10:00–17:00
7.–29. 1. 2017, jen soboty a neděle, 14:00–17:00

Další program: 
31. 12. 2016, 16:00–17:30 | Poděkování za uplynulý rok

PRAHA 1  HRADČANY
KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY ANDĚLŮ
Loretánské nám. 6

Figurka z betlému:
sv. Josef

www.kapucini.cz (Hradčany)
50°5’23.57”N, 14°23’26.176”E

Nedělní bohoslužby: 8:30
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Dřevěný betlém vznikl ve  druhé polovině 19. století. Klasická 
kompozice jesliček je tvořena polorozpadlou chýší se Svatou rodi-
nou, volkem a oslíkem. K ústřednímu bodu betlému, malému Je-
žíškovi, se v pokorném gestu obrací každá z postav včetně ovcí. To 
výborně vystihuje smysl Vánoc, narození Spasitele. Betlém vznikl 
v řezbářské dílně závodu Josefa Krejčíka z Prahy.

Možnost navštívit betlém: 
26. 12. 2016, 14:00–16:30

www.maltezskyrad.cz
50°5’11.660”N, 14°24’23.540”E

Nedělní bohoslužby: 10:00 
(každou 3. NE v měsíci lat.)

Figurka z betlému:
Velbloud

PRAHA 1  MALÁ STRANA
KOSTEL PANNY MARIE POD ŘETĚZEM
Lázeňská
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Venkovní velký deskový malovaný novodobý betlém vede návštěv-
níky od zastávky tramvaje na terasu kostela. Jesličky v kostele tvoří 
Svatá rodina s volkem a oslíkem. Jedná se o novodobý sériový výro-
bek, jehož materiál imituje porcelánovou hmotu. V některých létech 
bývá tato svatá Rodina doplňována fi gurkami zvířátek ze staršího 
řezaného betlému. V muzeu je stálá výstava betlémů z celého svě-
ta – Střední a  Jižní Ameriky, Kanady, Filipín a další (vchod skrze 
kostel, otvírací doba muzea PO–SO 9:30–17:30, NE  13:00–18:00, 
vstup zdarma).

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 8:30–19:00
25. 12. 2016, 8:30–19:00
26. 12. 2016, 8:30–19:00
31. 12. 2016, 8:30–19:00
1. 1. 2017, 8:30–19:00

www.pragjesu.cz 
50°5’8.390”N, 14°24’12.392”E

Nedělní bohoslužby: 10:00, 
12:00 (ang.), 17:00 (franc.), 
18:00 (it.), 19:00

Figurka z betlému:
Ježíšek

PRAHA 1  MALÁ STRANA Karmelitská 9
KOSTEL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ 
A SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO
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Betlém je vyřezán ze dřeva  – fi gurky jsou vysoké asi 15–30 cm. 
Vyřezával jej postupně pan Jirkovský v  létech 2000–2010. Jako 
předloha mu sloužil Betlém v Pavlicích.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 23:30–24:00
25. 12. 2016, 14:00–18:00
26. 12. 2016, 14:00–18:00
31. 12. 2016, 14:00–17:00
1. 1. 2017, 14:00–17:00

https://cs-cz.facebook.com/
KostelKarlaBoromejskeho
50°5’12.991”N, 14°23’46.201”E

Nedělní bohoslužby: 10:00 
modlitba růžence: 9:30

Figurka z betlému:
Žena nesoucí ryby

PRAHA 1  MALÁ STRANA
KOSTEL SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
Vlašská 336/36
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Dřevěný betlém pochází zřejmě z přelomu 19. a 20. století. Kom-
pozice je tvořena klasickými fi gurami, které se objevují téměř 
v každých jesličkách. Atmosféru betlémské noci podtrhuje sporé 
osvětlení vycházející z chudé chýše. V jejím středu spočívá malý 
Ježíšek – Světlo světa. Řezbářská práce vznikla před více jak sto 
lety v Tyrolsku. Betlémy, které vznikly v této oblasti, se vyznačují 
kvalitní řezbou a vnitřní duchovní poetikou.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 15:00–24:00
25. 12. 2016, 9:00–19:00
26. 12. 2016, 19:00–17:00
31. 12. 2016, 15:00–19:00
1. 1. 2017, 9:00–19:00

www.augustiniani.cz
50°5’19.292”N, 14°24’19.360”E

Nedělní bohoslužby: 9:30, 
11:00 (angl.), 12:30 (špan.), 17:00

Figurka z betlému:
Hvězda

PRAHA 1  MALÁ STRANA
KOSTEL SV. TOMÁŠE
Josefská 8
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Jedná se o lidový betlém z Krkonoš, který koncem 19. století za-
čal stavět pro svou rodinu pan Jan Vrána v Jablonci nad Jizerou. 
Bohužel při nehodě s  dýmkou jeho značná část shořela. V  díle 
pokračoval jeho syn Karel. Betlém se původně stavěl celý advent, 
tehdy pořád ještě doma. V současnosti obsahuje na tři desítky pů-
vodních postaviček – jesličky a svatá Rodina, které byly dodány 
vnučkou Ludmilou, jsou novější. Původní jsou však zvířata a de-
sítka domů včetně kulis. Našemu kostelu jej zapůjčily pravnučky 
autora, Květka a Veronika.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 14:00–16:00
25. 12. 2016, 10:00–12:00
26. 12. 2016, 10:00–12:00
31. 12. 2016, 18:45–19:05
1. 1. 2017, 10:00–12:00

Další program: 
31. 12. 2016, 18:45–19:05 | Děkovná pobožnost

trojica.reckokat.cz
50°4’46.488”N, 14°25’11.453”E

Nedělní bohoslužby: Svatá 
liturgie Jana Zlatoústého 
9:00 (staroslov.), 10:30 (slov.)

Figurka z betlému:
Hvězda

PRAHA 1  NOVÉ MĚSTO
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Spálená 6
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Betlém v tomto kostele kapucínského řádu je řezbářské dílo připi-
sované rodině pana Josefa Chocholy (1866–1918) z Příbrami, který 
se později přestěhoval do Prahy na Smíchov. V jeho dílně vznikaly 
nejen fi gurky pro betlémy, ale hlavně loutky. Jesličkové fi gury ře-
zali i synové Josef (ve třetí generaci), Adolf i Václav. Z kusých do-
kumentů se dovídáme, že chudá řezbářská živnost byla rodinným 
podnikem. Právě proto dnes už nelze jednoznačně určit skutečného 
tvůrce tohoto betlému, i když můžeme předpokládat, že jím byl syn 
Václav. V roce 2016 bude betlém poprvé představen v novém uspo-
řádání, přizpůsobeném malým dětem.

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016, 11:00–17:00
26. 12. 2016, 11:00–17:00
31. 12. 2016, 8:00–17:30
1. 1. 2017, 11:00–17:00

kapucini.cz
50°5’19.681”N, 14°25’45.273”E

Nedělní bohoslužby: 
8:00, 10:00, 17:00, 20:00

Figurka z betlému:
Kůň

PRAHA 1  STARÉ MĚSTO
KOSTEL SV. JOSEFA
nám. Republiky
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Výjev je tvořen seskupením dřevěných fi gurek vzniklých v  růz-
ných dobách na stupňovitém pozadí stylizovaného města zakon-
čeného hradbami s cimbuřím. Postavy pastýřů kvůli opakovaným 
krádežím v průběhu let mizely, proto byly postupně nahrazovány 
novějšími. Nejstarší jsou postavy Panny Marie a sv. Josefa s několi-
ka pastýři, které pocházejí zřejmě z konce 19. století. Kromě chýše 
se nezachoval žádný starší architektonický prvek. Zvláštností je 
dvojí pojetí Svaté rodiny: Ježíšek v  jeslích je od svátku Tří králů 
nahrazován biblicky věrnějším zpodobením sedící Panny Marie 
s děťátkem na klíně, které adorují mágové z Východu.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 15:30–18:00
25.–26. 12. 2016, 10:00–12:00, 15:00–16:30
28.–30. 12. 2016, 10:00–12:00, 15:00–17:00
31. 12. 2016, 10:00–12:00
1. 1. 2017, 10:00–12:00
6. 1. 2017, 10:00–12:00, 16:00–17:00

Další program: 
29. 12. 2016, 16:30–17:30 | Vánoční prohlídka chrámu
5. 1. 2017, 19:30–21:00 | Vánoční koncert

www.tyn.cz
50°5’15.739”N, 14°25’20.712”E

Nedělní bohoslužby: 
9:30, 21:00

Figurka z betlému:
Žena s koláčky

PRAHA 1  STARÉ MĚSTO
CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM
Staroměstské nám.
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Základem betlému je dílo řezbářské dílny Jana Procházky z Pří-
brami. Kvalitní práce je doplněna několika sádrovými fi gurami. 
Jesle jsou stavěny na mensu postranního oltáře bez architektury. 
Zajímavá je postava pastýře s  troubou. Je připomínkou štědro-
večerního vytrubování na  Příbramsku. Betlém byl vytvořen asi 
na počátku 20. století. Dílna Jana Procházky zhotovila mnoho po-
dobných betlémů, v Praze je však tento asi jediný. Zakladatelem 
fi rmy byl Jan Procházka (1854–1944) z Příbrami, v živnosti pokra-
čovali synové Emanuel a Josef. V kostele sv. Klimenta, předchůdci 
dnešního kostela Nejsvětějšího Salvátora v  Klementinu, jezuité 
postavili pravděpodobně v roce 1562 první betlém v Čechách. Ten 
se však bohužel nedochoval.

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016, 13:30–15:30 
1. 1. 2017, 13:30–15:30

www.farnostsalvator.cz
50°5’10.259”N, 14°24’53.100”E

Nedělní bohoslužby: 
14:00, 20:00

Figurka z betlému:
Muž nesoucí obilná zrna

PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO  
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA
Křižovnické nám.
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Autorem řezaného polychromovaného betlému je akademický 
sochař Václav Andrés, narozený roku 1894 v Moravské Chrasta-
vé. Byl absolventem Uměleckoprůmyslové školy v Praze a Akade-
mie výtvarných umění. Stal se malířem podobizen, krajin, zátiší 
a  kytic. Maloval náboženská témata i  oltářní obrazy. Pracoval 
na  několika zakázkách pro Rytířský řád Křižovníků s  červenou 
hvězdou. V hlavním řádovém domě křižovníků obnovil několik 
obrazů Brandla, Reinera a Lišky. Jeho první sakrální práce byly 
vyhotoveny ve  spolupráci s  Chrámovým družstvem Pelhřimov. 
Později se mistr osamostatnil. V roce 1937 zhotovil pro křižov-
níky kostelní betlém.

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016, 10:00–12:00
26. 12. 2016, 12:00–18:00
27.–30. 12. 2016, 12:00–18:00
31. 12. 2016, 12:00–16:00
1. 1. 2017, 12:00–18:00

www.krizovnici.eu
50°5’10.963”N, 14°24’51.531”E

Nedělní bohoslužby: 9:00

Figurka z betlému:
2. král

PRAHA 1  STARÉ MĚSTO
KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Křižovnické nám.
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Osud tohoto betlému v negativním smyslu ovlivnila řada krádeží, 
kvůli nimž je tvořen směsicí dřevěných fi gurek různého stáří. Sou-
bor postav proto byl v průběhu let postupně doplňován novějšími. 
Podobně jako v případě týnského betlému není autor znám. Jádro 
betlému pochází z 19. století a v roce 1908 se o něm zmiňuje zna-
lec betlémů, páter K. Procházka. Tehdy bylo kostelním jeslím 30 let 
a jejich dárce byl neznámý. Architektonické prvky byly zhotoveny 
v nedávné době a jsou doplněny stylizovanou papírovou krajinou. 
Jesličky jsou tradičně vystavovány bezprostředně u hlavního vstupu 
v kapli sv. Václava.

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016, 10:00–12:00
26. 12. 2016, 10:00–12:00, 15:00–17:00
27.–30. 12. 2016, 11:00–12:00, 15:00–17:00
1. 1. 2017, 10:00–12:00
6. 1. 2017, 15:00–17:00
8. 1. 2017, 10:00–12:00

www.tyn.cz
50°5’8.385”N, 14°25’19.919”E

Nedělní bohoslužby: 8:30

Figurka z betlému:
Kravka

PRAHA 1  STARÉ MĚSTO
KOSTEL SV. HAVLA
Havelská
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V chrámu je umístěn dřevěný, vyřezávaný betlém, opatřený vkus-
nou polychromií. Pro jesle je typická vysoká skála, na jejíž hraně 
je znázorněno město. Některé prvky pozadí svádí k domněnce, že 
autorem práce mohl být, alespoň z části, František Vratislav Buk. 
Rozhodující část betlému je však nutné přisoudit neznámému zku-
šenému řezbáři. O tomto betlému se bezpochyby zmiňuje již páter 
K.  Procházka v  knize „O  Betlémech“ (1908). V  lednu 2007 bylo 
zcizeno pět fi gur a dílo tak znehodnoceno. Dnes se betlém staví 
u oltáře Panny Marie Růžencové v pravé lodi kostela.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 13:00–18:00
25. 12. 2016, 13:00–17:30
26. 12. 2016, 13:00–18:00
31. 12. 2016, 10:00–18:00
1. 1. 2017, 13:00–18:00

praha.op.cz
50°5’6.090”N, 14°25’7.291”E

Nedělní bohoslužby: 
9:30, 12:00 (polsky), 18:30

Figurka z betlému:
Pastýř s holí

PRAHA 1  STARÉ MĚSTO
KOSTEL SV. JILJÍ
Husova
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Na přelomu 19. a 20. století betlém – typickou ukázku beuronské 
umělecké školy  – vyrobili bratři Benitius, Gabhardus a  Robert, 
členové zdejší komunity. Figury byly provedeny kombinovanou 
technikou a kašírovány. Pražané tyto jesle velmi milovali a uctí-
vali, proto je také ve  velké míře navštěvovali. Betlém nebyl při 
bombardování na konci války zničen jako chrám, pouze se některé 
fi gury ztratily. Po roce 1948 byl betlém uschován ve strahovském 
klášteře, kde byl o  Vánocích stavěn. V  roce 2002 byl do  Emauz 
vrácen a od znovuotevření kostela v roce 2003 je zde opět vystavo-
ván. Betlém s postavami v téměř životní velikosti má dvě varianty. 
První varianta s pastýři je vystavena od Božího hodu vánočního 
do slavnosti Zjevení Páně. Malého Ježíše v  jeslích adorují vkleče 
Panna Maria a sv. Josef. O slavnosti Zjevení Páně jsou fi gury vy-
měněny a přidávají se tři králové. Panna Maria sedí a malého Ježí-
še má na klíně, zatímco Josef stojí po jejich boku. 

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016 – 8. 1. 2017, 9:30–10:45

Další program: 
28. 1. 2017, 16:00–17:00 | Ludus liturgicus in Natalitiis Domini 
(Emauzská liturgická hra vánoční)

www.emauzy.cz
50°4’20.380”N, 14°25’2.813”E

Nedělní bohoslužby: 10:00 
zpívané nešpory: 18:00 (lat.)

Figurka z betlému:
Anděl usměvavý

PRAHA 2 – NOVÉ MĚSTO   Vyšehradská 49 (Opatství Emauzy)
KOSTEL PANNY MARIE A SV. JERONÝMA, SV. CYRI-
LA A METODĚJE, SV. VOJTĚCHA A PROKOPA



20

Jesličky byly pořízeny v  letech 1949–1954. Vytvořil je František 
Charvát, sochař a řezbář z Uměleckého závodu pro práce kostelní 
a  dekorativní v  Kutné Hoře, kde zhotovoval pro chrámové pro-
story četné sochařské práce dle vlastních návrhů. Prováděl i  re-
staurátorské práce. Velké jesle zdejšího kostela lze považovat pro 
svou podmanivou krásu za vyvrcholení betlémářské práce tohoto 
závodu.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 10:00–16:45
25. 12. 2016, 10:00–16:45
26. 12. 2016, 10:00–16:45
31. 12. 2016, 10:00–16:45
1. 1. 2017, 10:00–16:45

kostelignac.cz
50°4’31.842”N, 14°25’15.705”E

Nedělní bohoslužby: 
7:00, 9:00, 11:00 (lat.), 17:30

Figurka z betlému: 
Panna Maria

PRAHA 2  NOVÉ MĚSTO
KOSTEL SV. IGNÁCE
Karlovo nám.
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Betlém tvoří třináct postav včetně Svaté rodiny v životní velikosti 
a pět fi gur zvířat. Postavy Svaté rodiny, tří králů, andělů, darovní-
ků a zvířat (volka, oslíka a ovcí) jsou vyřezány ze dřeva, polychro-
mované v realistickém postnazarénském stylu a pocházejí z konce 
19.  století. Autora neznáme, nicméně styl řezby je blízký okruhu 
tyrolských řezbářů. Betlém byl doplněn stylizovanou salaší ze dřeva 
se šindelovou krytinou. Nad Betlémem je zavěšen anděl držící stuhu 
s nápisem „Gloria in excelsis Deo“. Betlémové fi gury byly naposle-
dy restaurovány v létě restaurátorkou Jitkou Jirkovskou. Ušlechtilá 
řezba fi gur a instalace jeslí řadí tento betlém mezi nejhezčí v Praze.

Možnost navštívit betlém: 
14.–23. 12. 2016, 10:00–17:00
24. 12. 2016, 10:00–16:00
25. 12. 2016–6. 1. 2017, 
10:00–18:00
7. 1. – 2. 2. 2017, 10:00–17:00

Další program:
25. 12. 2016, 9:00–10:00 | Mše svatá s žehnáním pokrmů 
26. 12. 2016, 15:00–16:30 | Zpívání u jesliček, varhanní koncert
28. 12. 2016, 16:30–17:00 | Vánoční varhanní koncert
30. 12. 2016, 18:00–19:00 | Obnova manželských slibů
31. 12. 2016, 16:30–17:30 | Poděkování za uplynulý rok
4. 1. 2017, 16:30–17:00 | Vánoční varhanní koncert
6. 1. 2017, 18:00–19:00 | Žehnání vody, kadidla a křídy
8. 1. 2017, 16:00–17:00 | Vánoční koncert – Česká mše vánoční
11. 1. 2017, 16:30–17:00 | Vánoční varhanní koncert

www.kkvys.cz
50°3’52.040”N, 14°25’4.363”E
Nedělní bohoslužby: 9:00

Figurka z betlému:
2. král
Betlémské světlo: 
24. 12. 2016, 10:00–16:00

PRAHA 2  VYŠEHRAD
BAZILIKA SV. PETRA A PAVLA
Štulcova
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Betlém vytvořil v letech 1945–1946 malíř, řezbář a sochař Václav 
Andres (1894–1980). Dispozice betléma vychází z  tzv. Konners-
reuthských jesliček (dle vidění stigmatizované Terezie Neumanno-
vé z německého Konnersreuthu). Svatá rodina je umístěna v  jes-
kyni, kolem Ježíška se tísní ovečky (jedna černá stojí odvrácená 
venku) a adorující pastýři, další pastýři pak přicházejí. Nad jesky-
ní se v mohutném oblaku vznášejí zpívající andělé a malí andílci. 
Betlém má dvě varianty, jednu s novorozeným Ježíškem zavinutým 
do  plenek a  druhou tříkrálovou s  odrostlejším Dítětem sedícím 
na klíně Panny Marie a natahujícím ručku do otevřené pokladnice 
jednoho z králů. Vše je zhotoveno ze dřeva.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 14:00–16:00
25. 12. 2016, 15:00–18:00
26. 12. 2016, 15:00–18:00
27.–30. 12. 2016, 16:00–18:00
31. 12. 2016, 14:00–16:00
1. 1. 2017, 16:00–18:00

Další program: 
25. 12. 2016, 16:00–17:15 | Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
27. 12. 2016, 8:00 a 18:00 | Obnova manželských slibů 
31. 12. 2016, 16:00–17:15 | Poděkování za uplynulý rok
6. 1. 2017, 8:00 a 18:00 | Žehnání kadidla, vody a křídy

Betlémské světlo:
22.–24. 12. 2016, od 18:00 kdykoliv při otevření kostela

srdcepane.cz
50°4’40.812”N, 14°27’2.665”E

Nedělní bohoslužby: 
9:00, 11:00, 18:00

Figurka z betlému:
Anděl přísný

PRAHA 3  VINOHRADY
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
nám. Jiřího z Poděbrad
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Původní betlém z roku 1938 byl v průběhu let poškozen. Zachoval 
se z něj jen slon, některé postavičky a pokladničky ve tvaru anděla 
a černouška. Ostatní části jsou z betlému, který stával v kapli ny-
nější Th omayerovy nemocnice. Dokladem jsou záběry v  televiz-
ním dokumentu o  Masarykových domovech. Nemocniční kaple 
byla v 50. letech zrušena a lhotecký farář Vladimír Rudolf oba bet-
lémy sloučil. Druhý novodobý betlém byl zakoupen při zájezdu 
farnosti do Domažlic v roce 2003. Pochází z uměleckého řezbář-
ského ateliéru FRANC z Třebíče.

Možnost navštívit betlém: 
22.–23. 12. 2016, 13:00–18:00
24. 12. 2016, 10:00–15:00
25.–30. 12. 2016, 13:00–18:00
31. 12. 2016, 13:00–17:00
1. 1. 2017, 13:00–18:00
7.–8. 1. 2017, 13:00–18:00

Další program: 
30. 12. 2016, 15:00 a 18:30 | Obnova manželských slibů
31. 12. 2016, 17:00–18:00 | Poděkování za uplynulý rok
6. 1. 2017, 15:00 a 18:30 | Žehnání kadidla, vody a křídy

Betlémské světlo:
24. 12. 2016, 14:30–19:30

lhoteckafarnost.cz
50°1’13.524”N, 14°26’15.228”E

Nedělní bohoslužby: 
8:00, 10:00, 18:30

Figurka z betlému:
Slon

PRAHA 4  LHOTKA
KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU
Ve Lhotce 330/36
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V  kostele sv. Matěje začíná v  roce 1972 svou kněžskou činnost 
P.  Jan Machač, který zaopatřuje maminku akademické malířky 
Heleny Horálkové. Ta mu z vděčnosti o Vánocích přinesla pár per-
níkových fi gurek, aby je rozdal ministrantům. Jemu se ale zalíbily 
a  dal je raději vystavit v  kostele. V  dalších letech se nenápadný 
dárek rozrostl do úchvatných rozměrů. V době největší slávy měly 
jesličky přes 300 fi gurek zdobených autentickými kroji. Současná 
podoba jesliček je dílem učně paní Horálkové Daniela Zítky, kte-
rý peče a  zdobí betlém od  roku 2002. Jesličky nyní čítají kolem 
250 fi gurek.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 10:00–16:00
25. 12. 2016, 11:00–18:00
26. 12. 2016, 11:00–18:00
31. 12. 2016, 10:00–18:00
1. 1. 2017, 11:00–18:00
7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. 1. 2017, 14:00–17:00

Betlémské světlo:
24.–25. 12. 2016 
(je možnost zakoupit si kahance přimo v kostele)

www.matejstranti.com
50°6’47.585”N, 14°22’38.710”E

Nedělní bohoslužby: 8:00, 10:00

Figurka z betlému: 
Pastýř s ovečkou

PRAHA 6  DEJVICE
KOSTEL SV. MATĚJE
U Matěje 198/2
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Betlém pochází pravděpodobně z konce 19. století, kdy byl na mís-
tě původního kamenného kostela vybudován kostel nový. Dokdy 
a v jaké podobě byl vystavován, není známo. Jeho hlavní část zcela 
jistě ležela dlouhou dobu zapomenutá v krabici na kůru, kde byla 
nalezena při jednom z důkladných úklidů přibližně před 15 lety. 
Vzhled mnoha fi gurek byl v té době nevábný, a to zejména vinou 
četných barevných nátěrů, které zcela potlačovaly jemnou mode-
laci a zakrývaly původní barevnost. Po restaurátorském zásahu se 
ukázalo, že se jedná o  poměrně kvalitní práci, která nese znaky 
řezeb zhotovovaných na Příbramsku. Do nedávné doby byly sošky 
stavěny před kamennou jeskyni. Až při přestavbě márnice v roce 
2010 se našly dřevěné chaloupky. Figurky jsou vyřezané ze dřeva, 
polychromie je olejová na křídovém podkladu.

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016, 14:00–16:00
26. 12. 2016, 14:00–16:00

Další program: 
31. 12. 2016, 17:30–18:30 | Poděkování za uplynulý rok
31. 12. 2016, 23:00–24:00 | Modlitba chval a adorace

Betlémské světlo: 
23. 12. 2016, po mši svaté v 17:30
24. 12. 2016, celý den na faře, 15:30–16:30 v kostele

www.rkfl iboc.cz
50°5’13.297”N, 14°19’44.000”E

Nedělní bohoslužby: 8:30

Figurka z betlému:
Pastýř

PRAHA 6  LIBOC
KOSTEL SV. FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA
Libocká
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Betlém Metoděje Floriana ze Staré Říše se vyznačuje nápaditou 
řezbou. Jeho betlémská scéna je oživena žánrovými obrázky, 
z  kaž dé fi gurky vyzařuje fl uidum milé lidovosti. Krásný a  svým 
způsobem vzácný betlém je postaven v boční pravé kapli sv. apoš-
tola Filipa. Vznik jeslí lze orientačně zařadit do poloviny 20. stole-
tí. Od roku 1935 byl M. Florian varhaníkem kostela u sv. Markéty, 
kde vyřezal pravděpodobně svůj první betlém. V  osmdesátých 
létech, kdy již žil na Moravě, jeho bohatá řezbářská práce ustává. 
Zemřel 3. prosince 1987 a je pohřben ve Staré Říši.

Možnost navštívit betlém: 
26. 12. 2016, 14:00–18:00

www.farnoststresovice.cz
50°5’29.789”N, 14°22’40.789”E

Nedělní bohoslužby: 9:30

Figurka z betlému:
Muž nesoucí obilná zrna

PRAHA 6 – STŘEŠOVICE
KOSTEL SV. NORBERTA
Norbertov



27

Slovanský betlém zhotovil akademický sochař Václav Cvekl, au-
torem pozadí je Karel Štapfer. Historie tohoto Cveklova betlému 
začíná okolo roku 1904. Postupně byl betlém doplňován o krojo-
vané fi gurky dalších slovanských národů. Zájem o toto vlastenecké 
pojetí jesliček se projevil v Americe, Japonsku a ve Španělsku. Před 
vývozem do ciziny však betlém zachránil farář Silvestr Hrnčíř, kte-
rý jej zakoupil pro tehdy nově postavený kostel sv. Antonína, kde 
jsou jesličky umístěny od roku 1923. Betlém je typický tím, že pře-
náší biblický příběh do naší vlasti a umožňuje tak věřícímu stát 
se v  přeneseném významu jedním z  těch, kdo se přišli poklonit 
narozenému Vykupiteli.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 10:00–17:00
25. 12. 2016, 10:00–19:00
26. 12. 2016, 10:00–19:00
31. 12. 2016, 10:00–17:00
1. 1. 2017, 10:00–19:00

www.svatyantonin.cz 
50°5’55.590”N, 14°26’6.490”E

Nedělní bohoslužby: 
8:00, 10:00, 18:00

Figurka z betlému:
Děvče nesoucí látky

PRAHA 7  HOLEŠOVICE
KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO
Strossmayerovo nám.
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Jesličky v kostele sv. Petra a Pavla tvoří dřevěné polychromované 
fi gurky asi z poloviny 20. století. Jasná barevnost kolem patnácti 
centimetrů vysokých pastýřů s dary, mágů od Východu a Svaté ro-
diny každoročně potěší děti i dospělé. Betlém bývá zdařile zasazen 
do architektury Božího hrobu v levé boční lodi kostela. Jedná se 
o pozoruhodné profesionální dílo čerpající z lidové tradice.

K vidění bude též perníkový betlém, který pečou maminky s dět-
mi ze zdejší farnosti.

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016, 14:30–16:00
26. 12. 2016, 14:30–16:00
1. 1. 2017, 14:30–16:00

Další program: 
7. 1. 2017, 15:00–16:00 | Betlémská hra vánoční
7. 1. 2017, 18:30–19:00 | Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
8. 1. 2017, 19:30–20:30 | Novoroční koncert Českých madrigalistů

www.farnostbohnice.cz
50°8’3.790”N, 14°24’57.489”E

Nedělní bohoslužby: 9:00, 11:00

Figurka z betlému:
Ovečka

PRAHA 8  BOHNICE
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
Bohnická 4/30
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Betlém pro kostel sv. Václava vyrobili pacienti Psychiatrické ne-
mocnice Bohnice (PNB) pod vedením arteterapeutky paní Ev-
ženie Tomkové Towen v  devadesátých letech 20.  století. Kromě 
tohoto keramického betlému jsou zde každoročně k  vidění také 
papírové, textilní nebo dřevěné betlémy vyrobené pacienty v rám-
ci činnostní terapie.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 15:00–17:00
25. 12. 2016, 9:15–11:15
31. 12. 2016, 15:00–16:30
1. 1. 2017, 9:15–11:15

Betlémské světlo:
24. 12. 2016, 15:00–17:00, 23:30–24:00
25. 12. 2016, 00:00–1:00, 9:30–11:00

www.bohnice.cz/zakladni-
informace/kostel-sv-vaclava
50°8’6.590”N, 14°25’27.592”E

Nedělní bohoslužby: 10:00

Figurka z betlému:
Anděl usměvavý

PRAHA 8  BOHNICE, Psychiatrická nemocnice Bohnice
KOSTEL SV. VÁCLAVA
Ústavní
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Betlémská krajina je malovaná na plátně zavěšeném na zeď. Kon-
strukce jeskyně je ze dřeva.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 8:00–18:00
25. 12. 2016, 9:00–19:30
26. 12. 2016, 9:00–19:00
31. 12. 2016, 8:00–19:00
1. 1. 2017, 9:00–19:30

www.farnost-karlin.cz
50°5’28.990”N, 14°26’53.189”E

Nedělní bohoslužby: 9:30, 18:30

Figurka z betlému:
Muž s kozou

PRAHA 8  KARLÍN
KOSTEL SV. CYRILA A METODĚJE
Karlínské nám.
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Sádrový betlém je replikou původního, sto let starého betlému, 
který byl v 90. letech z kostela odcizen.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 18:00–18:30
25. 12. 2016, 14:00–17:00
26. 12. 2016, 14:00–17:00
31. 12. 2016, 19:00–19:30
1. 1. 2017, 14:00–17:00

Další program: 
25. 12. 2016, 17:00–18:00 | Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
28. 12. 2016, 18:00–18:45 | Obnova manželských slibů
31. 12. 2016, 18:00–18:45 | Poděkování za uplynulý rok

Betlémské světlo:
23. 12. 2016, 18:45–19:30
24. 12. 2016, 18:00–18:30

www.centrumbutovice.cz
50°2’57.390”N, 14°18’46.91”E

Nedělní bohoslužby: 8:00, 
9:30 (každý 2. týden lat.), 18:00

Figurka z betlému:
Žena stojící

PRAHA 13  STODŮLKY
KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO
Kovářova
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Betlém vytvářeli pod vedením výtvarnice Lucie Fričové sami far-
níci. Děti i dospělí se scházeli po nedělních bohoslužbách a vyrá-
běli kašírované hlavičky z papíru. Ty se pak malovaly a našívaly 
na vycpané punčochy, které se navlékaly na staré lahve. Maminky 
šily šatičky, děti pak postavičky oblékaly, děvčata přišívala vlasy 
z koudele a vyráběla účesy. Z papírových krabic a novin byl meto-
dou kašírování vyroben chlév, městečko, ovečky, vůl i oslík. Mladý 
farník pak betlém opatřil světýlky.

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016, 14:00–17:00
31. 12. 2016, 14:00–17:00

Betlémské světlo: 
23. 12. 2016, 19:00–20:00
24. 12. 2016, 16:00–16:30, 23:00–23:15

www.centrumbutovice.cz
50°2’59.273”N, 14°20’43.738”E

Nedělní bohoslužby: 
9:30 (pro rodiny s dětmi), 11:00

Figurka z betlému:
Oslík

PRAHA 13  STODŮLKY
KOSTEL SV. PROKOPA
V Hůrkách 1292/8
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Betlém pochází z  dílny F. V. Buka a  je řezbářskou prací. Vznikl 
v pražské dílně na počátku 20. století. V kostele sv. Jiří je s velkou 
pečlivostí stavěna bohatá scéna Kristova narození. Obsahuje obraz 
Klanění pastýřů i Adoraci svatých Tří králů.

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016, 8:00–11:00
1. 1. 2017, 8:00–10:00

farnosthloubetin.webnode.cz
50°6’12.532”N, 14°32’4.769”E

Nedělní bohoslužby: 8:30

Figurka z betlému:
Chlapec

PRAHA 14  HLOUBĚTÍN
KOSTEL SV. JIŘÍ
Hloubětínská
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Menší betlém je po celou vánoční dobu umístěn vzadu v kostele. 
Ve své fi gurální části je mistrovskou řezbou Josefa Krejčíka z Pra-
hy. Ten byl majitelem starší řezbářské dílny, která působila v Praze 
na přelomu 19. a 20. století. V několika pražských kostelech může-
me postát před betlémem od téhož autora, ale postavy bývají větší. 
Právě drobnost postav ve zdejším kostele činí betlém půvabným. 
Stavba betlému má svou dlouhou tradici. Podílí se na ní při spo-
lečném setkání řada lidí z farnosti.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 16:00–23:00
25. 12. 2016, 13:00–19:00
26. 12. 2016, 13:00–19:00

Další program: 
25. 12. 2016, 17:00–19:00 | Živý Betlém před kostelem
26. 12. 2016, 17:00–18:00 | Co bylo před velkým třeskem –
přednáška RNDr. Jiřího Grygara

www.centrumhostivar.cz
50°2’56.602”N, 14°31’28.088”E

Nedělní bohoslužby: 8:00, 11:00

Figurka z betlému:
Ovečky

PRAHA 15  HOSTIVAŘ
KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE
Domkářská
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Betlém pro kostel zakoupil v roce 1917 radotínský farář P. Jindřich 
Ullík. Jesličky pocházejí z místní fi rmy pana Františka Šenka, kte-
rý se věnoval výrobě cementového zboží. Jedná se o sériově vyro-
bené polychromované fi gurky, vytvořené podle velice kvalitního 
vzoru. Tradičně (již od roku 1917) má betlém ve vánoční době své 
stálé místo na  bočním oltáři sv. Jana Nepomuckého. Betlém byl 
v roce 2013 restaurován paní Marynou Učíkovou z Prahy.

Možnost navštívit betlém: 
24.–25. 12. 2016, 23:30–1:00
25. 12. 2016, 8:00–10:00
26. 12. 2016, 15:00–18:00
31. 12. 2016, 14:00–16:00
1. 1. 2017, 8:00–10:00

Betlémské světlo:
23. 12. 2016, 15:00–17:00

TRS-farnosti.cz
49°58’54.091”N, 14°21’44.989”E

Nedělní bohoslužby: 8:30

Figurka z betlému:
Pastevecký pes

PRAHA 16  RADOTÍN
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
náměstí Sv. Petra a Pavla
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Betlém tvoří dřevěná stáj (120 × 50 cm), v níž uvnitř klečí Panna 
Maria, která drží Ježíška, a  sv. Josef. Před betlémem stojí dvoji-
ce pastýřů. Postavy jsou asi 30 cm vysoké, vyrobené z pryskyřice 
(po roce 2000). Atmosféru betlémské noci dotváří světýlko uvnitř 
stáje – ohýnek, u kterého se Svatá rodina ohřívá. Celý betlém je 
dozdobený chvojím.

Možnost navštívit betlém: 
24.–25. 12. 2016, 23:30–1:00
25. 12. 2016, 10:00–11:30
26. 12. 2016, 15:00–16:00
1. 1. 2017, 10:00–11:30

www.kapledablice.cz
50°8’54.188”N, 14°29’6.339”E

Nedělní bohoslužby: 10:30 
(v sudé týdny; více na 
www.kapledablice.cz/kalendar)

Figurka z betlému:
Žena klečící

PRAHA-ĎÁBLICE
KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
U Parkánu 4
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V kostele bývaly do nedávné doby vyřezávané fi gurky z malova-
ného dřeva, které velikostí odpovídaly „betlémské krajině“. Při 
jednom vloupání do kostela však byly tyto fi gurky odcizeny a zby-
la jen krajina  – pozadí. Jako provizorium neznámý dobrodinec 
daroval jednoduchý betlém ze sádry či podobného materiálu, 
který bohužel nezaplní připravenou plochu, neboť původní sada 
obsahovala mnohem více fi gur. Nynější kolodějský betlém je tedy 
spíše jen skromným zástupcem onoho původního, který pamětní-
ci i mladší lidé znali a na který stále vzpomínají. Do budoucna je 
naším přáním pořídit opět dřevěný vyřezávaný betlém. Neměl by 
být jen vánoční ozdobou kostela, ale spíše znamením, že chrám 
Boží má být člověku pohostinným  domovem.

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016, 10:00–16:00
26. 12. 2016, 10:00–16:00
31. 12. 2016, 15:30–16:00
1. 1. 2017, 10:00–16:00

www.kolodeje.farnost.cz
50°3’36.432”N, 14°38’24.922”E

Nedělní bohoslužby: 9:00, 10:30

Figurka z betlému: 
Starý muž s chlebem

PRAHA-KOLODĚJE
KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Lupenická 43
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Sádrový betlém pochází z  konce 19.  století. Byl vyroben v  díl-
ně fi rmy B. Müllera. Restaurátorské práce v  roce 2000 provedl 
 Karel Hasse.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 15:00–16:00
25. 12. 2016, 13:00–16:00
26. 12. 2016, 13:00–16:00
31. 12. 2016, 15:00–16:00
1. 1. 2017, 13:00–16:00

Další program: 
31. 12. 2016, 16:00–17:00 | Poděkování za uplynulý rok

www.farnostkunratice.cz
50°0’47.259”N, 14°29’1.96”E

Nedělní bohoslužby: 8:00, 
9:30 (zvláště pro rodiny 
s dětmi)

Figurka z betlému:
Žena nesoucí ryby

PRAHA-KUNRATICE
KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO
Kostelní nám.
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Petrovický betlém má již desetiletou tradici. Jeho autorkou je 
MUDr.  Jiřina Němcová. „Na  samém počátku,“ jak sama říká, 
„byla myšlenka oslovit především všechny děti ve farnosti.“ Nic-
méně časem se ukázalo, že se cítí osloveny nejen děti. Betlém je 
zhotoven z  fotografi í. Krajinu tvoří petrovicko-hornoměcho lup-
ské domy a  školy, pastýři jsou všichni, kteří přicházejí do  míst-
ního kostela. Staví se začátkem adventu a  postupně se zaplňuje 
hvězdičkami a andělíčky, kteří symbolizují modlitby, dobré skutky 
či od Boha přijatou milost nebo dar. Později ožívá i pastýři, o vá-
noční mši svaté hvězdou a Svatou rodinou a na slavnost Zjevení 
Páně přichází i tři králové. V současnosti obsahuje cca 600 postav 
farníků – živých i těch, kteří jsou už u Pána. A tak všichni tvoří 
jedno stále propojené farní společenství.

Možnost navštívit betlém: 
24. 12. 2016, 16:00–16:30
25. 12. 2016, 12:00–17:00
26. 12. 2016, 12:00–17:00
také 30 minut před mší svatou

farnost.petrovice.org
50°2’1.838”N, 14°33’19.066”E

Nedělní bohoslužby: 9:00, 
10:30 (do konce roku 2016), 
8:00, 10:00 (od roku 2017)

Figurka z betlému:
Děvčátko

PRAHA-PETROVICE
KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO
Edisonova
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Betlém v hrnčířském kostele tvoří sádrové fi gurky postav Svaté ro-
diny, pastýřů, ovcí, volka a oslíka o velikosti přibližně 20 cm. Chlév 
je dřevěný se slaměnou střechou. Původ a stáří betlému neznáme.

Možnost navštívit betlém: 
25. 12. 2016, 10:30–11:00
26. 12. 2016, 10:30–11:00
1. 1. 2017, 10:30–11:00

www.farnostkunratice.cz
49°59’58.425”N, 14°30’59.966”E

Nedělní bohoslužby: 11:00

Figurka z betlému:
Panna Maria

PRAHA-ŠEBEROV, HRNČÍŘE
KOSTEL SV. PROKOPA
K Šeberovu
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VÁNOČNÍ HRA 
„SESTAV SI SVŮJ BETLÉM“
V každém kostele uvedeném v této brožuře bude jako malý dárek 
pro děti připravena jedna papírová  fi gurka z betlému – celkem 
bude k dispozici třicet druhů fi gurek (do vyčerpání zásob). Bet-
lém vytvořila technikou malby na hedvábí výtvarnice Františka 
Vandasová. Přehled fi gurek a kulisy k vytištění jsou spolu s další-
mi informacemi k dispozici na www.krestanskevanoce.cz. 
Během probíhajících bohoslužeb prosíme nevyrušovat.
Více informací o  Vánocích můžete najít také na  stránkách 
www.vanoce.vira.cz.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Pastorační středisko Arcibiskupství pražského vyhlašuje dět-
skou výtvarnou soutěž o  nejhezčí kreslenou betlémskou po-
stavičku. Obrázek může být zpracován jakoukoliv výtvarnou 
technikou na formát A4. Na zadní stranu uveďte jméno autora, 
jeho věk, adresu a mailový kontakt na rodiče.
Soutěže se mohou zúčastnit děti nejvýše do  15 let. Soutěží se 
ve třech kategoriích (do 6, 10 a 15 let). Zasláním obrázku do sou-
těže vyjadřujete souhlas s jeho dalším využitím za účelem výstavy 
nebo prezentace Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského.
Soutěž bude probíhat od 25. 12. 2016 do 2. 2. 2017. 
Výtvarná díla zasílejte na adresu 
Pastorační středisko, Th ákurova 3, 160 00 Praha 6 
a obálku označte heslem „betlémská postavička“.
V každé kategorii budou oceněna tři výtvarná díla. Jejich auto-
ry odměníme pěknou knížkou.





Stavba SvatovítSké katedrály byla 
započata roku 1344. Dostavěna byla 
v roce 1929, ale na varhany oDpovíDající 
velikosti již nebyly prostřeDky.   
Dokončeme Dílo karla iv.! 

varhany pro 
katedrálu

Chceme společným dílem přispět k věhlasu  
svatovítské katedrály a rozvíjet slavnou  

hudební tradici našeho národa. 

Kardinál Dominik Duka OP

Finanční Dary shromažďuje
naDační FonD svatovítské varhany 
účet 2109930876/2700

jméno kažDého 

přispěvatele 

buDe navěky 

vepsáno Do stěny 

varhan 

www.svatovitskevarhany.com



skodabezstarosti.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON KLOKOČKA
Karlovarská 660, 163 00  Praha 6 – Řepy 
Tel.: 222 197 231, 232, 233, 236, 238 
E-mail: prodej.skoda@klokocka.cz

Borského 876, 152 00  Praha 5 – Barrandov 
Tel.: 251 005 112–115 
E-mail: prodej.barrandov@klokocka.cz
www.klokocka.cz

Dělejte si radost novým autem častěji! Se službou ŠKODA 
Bez starostí můžete mít každé 2 nebo 3 roky úplně nový vůz 
ŠKODA Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Yeti či Superb. 
Bez akontace a bez starostí od nás odjedete autem 
s klimatizací, metalickým lakem, koly z lehké slitiny, rádiem 
s Bluetooth, kompletním pojištěním, servisem a sadou zimních 
kol včetně přezutí – a to za cenu již od 5 299 Kč na 36 měsíců. 
Objevte celou nabídku na www.skodabezstarosti.cz nebo se 
s ní seznamte přímo u nás.

ŠKODA Bez starostí
Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.

MÁME PRO  
VÁS NOVÉ        !

Stačí si měsíčně posílat příjem 
ve výši alespoň 12 000 Kč.

unicreditbank.cz

První konto s výběry zdarma 
ze všech bankomatů v ČR a ve světě.

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

všude 
na světě 
zadarmo.

Vybírám

U konto 0,- Kč

01877_UCB_U_KONTO_Podzim_bankomat_inz_Betlemy_100x210_V02.indd   1 08.11.16   16:52



Stačí si měsíčně posílat příjem 
ve výši alespoň 12 000 Kč.

unicreditbank.cz

První konto s výběry zdarma 
ze všech bankomatů v ČR a ve světě.

Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

všude 
na světě 
zadarmo.

Vybírám

U konto 0,- Kč

01877_UCB_U_KONTO_Podzim_bankomat_inz_Betlemy_100x210_V02.indd   1 08.11.16   16:52



přijeďte, dáme vám pokoj...

Náměstí 22, Rožmitál pod Třemšínem
+420 602 465 798       
info@panskydumrozmital.cz

WWW.PANSKYDUMROZMITAL.CZ

atraktivní oblast CHKO Brdy

možnost rezervace celého objektu pro svatby, kurzy, 
školení, semináře i duchovní cvičení

vlastní kaple, jídelna (společenská místnost)  
a klubovna (plně vybavená učebna), půjčovna kol

v ceně snídaně, wifi, parkování ve dvoře  
a úschovna kol i lyží

20 pokojů až pro 45 osob

PROVOZOVATEL:
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Akce se koná 
pod záštitou Dominika kardinála Duky OP

arcibiskupa pražského
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Mediální partner:


