
1. Zastavení: Sestry Matky Terezy v Kobylisích 
 

 
 

Na rohu ulic Zenklova a S.K.Neumanna působí misionářky lásky – sestry Matky Terezy. Starají se o chudé, nemocné, 

potřebné, o lidi bez domova. Učí katechismus, provozují bezplatnou jídelnu a sprchu pro bezdomovce.  

V České republice žije podle odhadů asi 70.000 lidí bez domova. Příčinou je většinou souhra vnějších a vnitřních 

příčin. Můžeme je rozdělit následujícím způsobem:  

• Vztahové a rodinné – rozvody, rozpady vztahů a rodin, problémové dětství a útěky z domova 

• Opuštění dětského domova anebo nápravného zařízení,  

• Ekonomické – pád do dluhové pasti, neúspěch v podnikání, špatné odhadnutí životních nákladů,  

• Závislosti – alkohol, drogy, patologické hráčství (gambling).  

• Zdravotní komplikace – duševní i fyzická onemocnění, invalidita 

• Nízké vzdělání, nevytvořené pracovní návyky 

• Dobrovolné bezdomovectví  

 

K zamyšlení: Proč se někteří lidé nemohou nebo nechtějí vymanit z nedůstojných 

životních podmínek, které bezdomovci mívají? 
 

Modlitba: Pane Bože, dej, ať nepohrdáme chudými a bezvýznamnými lidi. Ani těmi, kteří 

nás obtěžuji třebas svým zápachem nebo špínou. Každý člověk je přece tvým obrazem. Za 

každého člověka přece Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Požehnej místním sestrám Matky 

Terezy. Amen. 
 

 

  



2. Památník atentátu na Reinharda Heydricha   
 

 

 
Atentát na Heydricha byla akce výsadkářů Operace Anthropoid exilových československých branných sil za druhé 

světové války. Cílem atentátu byl prominentní nacista, hlavní architekt holokaustu židů a zastupující říšský protektor 

Reinhard Heydrich. Za Heydricha začal holocaust také českých židů, z Terezína se stalo ghetto. Nechal zatknout 

předsedu vlády, vyhlásil stanné právo a popravil představitele domácího odboje. Atentát provedli 27. května 1942 

Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří byli pro tento úkol vycvičeni ve Velké Británii. Atentát ve světě vyvolal pozitivní ohlas 

a na jeho základě byla Brity odvolána Mnichovská dohoda a přislíbena poválečná obnova Československa v 

předmnichovských hranicích. V reakci na atentát nacisté zabili přibližně 2 tisíce lidí.  

 

K zamyšlení: Zabití. Za války vlastně součástí všedního dne. Dnes pro nás těžko 

představitelné… A můžeme se zlu postavit zlem, když to Ježíš zapovídá? Kdy ano, kdy ne? 
 

Modlitba: Pane Bože, dej, ať dokážeme společně zabránit nástupu zlých lidí do čela měst, 

zemí a národů. A tam, kde se proti takovým dnes musí svobodní lidé postavit – 

v Bělorusku, v Sýrii, v Barmě i jinde – tomu dej, prosíme, dobrý konec. Amen. 
 

 

 

 

  



3. Nemocnice Bulovka 
 

Nemocnice 

Bulovka je rozsáhlý nemocniční komplex, rozkládající se na návrší navazujícím na Bílou skálu v Praze 8 - Libni v okolí 

již zaniklé usedlosti Bulovka. Nejvýraznější budovou nemocnice je neorokoková stavba nazývaná Vychovatelna. 

Během roku je v nemocnici hospitalizováno přibližně padesát tisíc pacientů. Nemocnice bývá dobře hodnocena za 

práci Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí. Proto se první případy nemoci Covid-19 řešily právě na 

Bulovce. 

 

K zamyšlení: Proč se některé nemoci i přes vyspělost vědy stále nedají léčit? Jak se 

vyrovnat s vlastní nemocí, s nemocí blízkého člověka? 
 

Modlitba: Pane Bože, tvůj Syn Ježíš uzdravoval duše i těla. Ukazoval tak tvůj zájem o 

naše všední dny a starosti. Když jsme dnes nemocní, dej nám být si navzájem podporou. 

Uzdravuj naše těla i duše, prosíme, moudrostí lékařů, péči sestřiček, ale i svými zázraky. 

Amen. 
 

 

  



4. Hřbitov Libeň 
 

 
 

Libeňský hřbitov se nachází v Praze 8 v městské části Libeň v ulici Na Korábě. Má rozlohu 1,7 hektaru a je zde 

evidováno přes 10 tisíc pohřbených. 

 

K zamyšlení: někdo má rád procházení se mezi hroby, číst si jména a data a pokoušet se 

představit si za nimi osudy lidí. Uvědomit si pomíjivost všeho. Smrt čeká na každého. Je 

přirozenou součástí života. 
 

Modlitba: Když jsme se svěřili tobě, Pane Bože, slíbil jsi nám, že i když jednou umřeme, 

smrt nás neudrží ve své moci. Zavoláš si nás do svého království, kde už nebude pláč, ani 

bolest, nemoc, ani smrt. Dej, ať tuto naději získá co nejvíce lidí. Amen. 
 

 

 

 

 

  



5. Park Pod Korábem 
 

 
Park Pod Korábem se nachází nad sportovním areálem Košinka. Vede v něm naučná stezka s ekologickou tématikou 

i dendrologickou stezka s popisky známých i neobvyklých druhů stromů jako Jasan pensylvánský anebo Mahalebka 

obecná.  

 

K zamyšlení a modlitbě: Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně, 

oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo, 

horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, 

zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo, 

králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země, 

jinoši i panny, starci i mladí. 

Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené,  

jeho velebnost je nad zemí i nebem. 

(Žalm 148,7-13) 
 

 

  



6. Dům na půl cesty DOM 8 
 

 
 

Dům na půl cesty je přátelské a bezpečné místo, které mladým lidem v nepříznivé situaci usnadňuje a umožňuje 

úspěšný start do samostatného života. Založen byl pro mladé lidi, kteří neměli domov a byli nuceni začít svůj 

samostatný život na ulici. Byli to lidé, kteří vyrostli v dětských domovech a jiných institucích, lidé z náhradní a 

rodinné péče, ale také mladí lidé, kteří neměli oporu v dobrém rodinném zázemí. Mladí muži a ženy zde bydlí v 

jednolůžkových bytových buňkách. V DOM 8 může bydlet maximálně 10 mladých lidí, muži i ženy, kteří jsou v 

nepříznivé situaci (špatná finanční situace, malé nebo žádné příjmy, dluhy i exekuce, nezaměstnanost, zdravotní 

znevýhodnění nebo omezení). 

 

K zamyšlení: Jak to, že někteří lidé mají tak nepříznivý start do života?  

 

Modlitba: Pane Bože, když nás rodiče měli nebo mají rádi, pomáhá nám to pochopit a 

prožít i tvou lásku. Provázej, prosíme, ty, kdo tolik hezkých zkušeností a dobré zázemí 

neměli. Proměň je svou láskou nad všechnu lásku. Amen. 
 

  



7. U Kříže  
 

U Kříže je 

Místní název křižovatky v Praze 8 Libni. Z ulice Zenklova odtud východním směrem vychází ulice Prosecká, směrem 

na západ ulice Kandertova. Na jihu je místo ohraničeno železničním mostem spojujícím Masarykovo nádraží a 

Nádraží Holešovice. Místo je nazvané podle kříže, který zde stál u bývalého Libušina vrchu. Kříž sem byl přemístěn z 

Karlína, kde byl zhotoven na památku popravy konšela odsouzeného za selského povstání. Kříž později zanikl. Roku 

2015 byl na betonovém soklu bývalého elektrického osvětlení na rohu ulic Zenklova a Prosecká vztyčen současný 

nenápadný litinový kříž. 

K zamyšlení: Kříž přetrvává, i kdyby byl poničen, přesunut či zbořen. Je znamením konce 

lidského života, ale pro křesťany rovněž symbolem Boží lásky: „Z přetěžkého kříže, který 

nesl Pán, / strom života stal se, plody obtěžkán. / Kyrie eleison, v prach se vracíme: / 

všechny z hrobu svoláš k trůnu slávy své.“ (Evangelický zpěvník 685) 

 

 

 

  



8. Jonákův Discoland Sylvie 
 

 

Ivan Jonák byl kontroverzní český podnikatel, odsouzený za objednání nájemné vraždy své manželky. 

Jonák byl ve vězení již před sametovou revolucí. Po propuštění se živil jako vyhazovač a vekslák. Po sametové 

revoluci díky svým kontaktům založil Discoland Sylvie, kde nabízel taneční večery, bar a také striptýz. Užíval si 

bohatství, vlivné kontakty a přízně žen. Rozešel se se svou manželkou, která chtěla Discoland prodat. To se Jonákovi 

nelíbilo, a tak nechal svou manželku v roce zavraždit nájemnými vrahy, za což byl odsouzen k osmnácti letům odnětí 

svobody. Z výkonu trestu byl propuštěn koncem dubna 2014. Na obnovu zchátralého podniku, ale neměl peníze, 

navíc se budova stala předmětem soudního sporu v rodině. Ivan Jonák zemřel bez majetku na zdravotní komplikace 

spojené s cukrovkou. 

 

K zamyšlení: Jak to, že někteří mocní lidé neznají sílu pokory? 

Modlitba: Chraň nás, prosíme, Pane Bože, před vlivem a mocí zlého. Před zlým v nás, ale 

rovněž před zlým kolem nás, třebas i ze srdcí jiných lidí. Neuvoď nás v pokušení, ale zbav 

nás od zlého. Amen. 

  



9. Kaplička u Rokytky 
 

 

Drobná zděná výklenková kaplička vznikla pravděpodobně ve druhé polovině 19. století jako skromnější a mladší 

variace kaplí poutní cesty z Prahy do Staré Boleslavi mimo její hlavní trasu. 

Kaplička je završená tupým trojúhelným štítem, který je osazen na hřebeni křížkem. Průčelí kaple je lemováno 

lizénovým rámcem, ve štítě je drobný okrouhlý okulus, níže pak půlkruhově zaklenutá nika s menzou. Těsně za 

kapličku byla přistavena novostavba bytového domu. 

K zamyšlení: Kaplička utisknuta pod tlakem zisku stavebního podnikání, ale stále 

zůstává...  

Modlitba: Pane Bože, dej, ať i v ruchu všedních dnů, při obstarávání živobytí i při našem 

odpočinku, nezapomínáme na tebe. Dej, ať se dokážeme každý den zastavit u tvé lásky, u 

tvé moudrosti, u tebe samotného. Amen. 



10. Místo rozlití Rokytky při povodních 
 

 

Povodeň v Čechách z roku 2002 je jedna z největších událostí svého druhu v historii České republiky, patří k 

nejtěžším přírodním katastrofám moderní české historie. Příčinou záplav byly nadprůměrné srážky na jihu 

v několika vlnách, které nezachytila ani Vltavská kaskáda. O život přišlo 17 lidí, 225 tisíc lidí bylo evakuováno. 

Postiženo bylo 753 obcí, celkové škody přesáhly 73 miliard korun. Objevily se i případy rabování a několikanásobné 

předražování základních potravin. Rokytka se v těchto místech rozlila i při povodních v roce 2013. 

K zamyšlení: Co nejhoršího nám povodeň zanechala? Lidské životy, materiální škody 

včetně ztráty bydlení, anebo zjištění, že někteří se snaží využít nouze jiných? 

Modlitba: Provázej, prosím, ty, kteří prožívají podobná neštěstí právě dnes. Amen. 

 

  



 

11. Nová synagoga na Palmovce 
 

  

Libeňská židovská obec byla významným židovským centrem na území dnešní Prahy. Dnes již neexistující libeňské 

ghetto včetně synagogy se rozkládalo níže, od Palmovky směrem k Vltavě. Bylo však často zaplavováno povodněmi, 

v roce 1858 byla postavena synagoga nová, v římském antickém slohu s dekorem v novorománském slohu s 

orientálními prvky.   

Za protektorátu byla synagoga uzavřena a přeměněna na sklad konfiskovaného židovského majetku, po válce pak 

skladištěm zůstala (ovoce, později kulisy blízkého Divadla pod Palmovkou). Po roce 1989 byla synagoga zčásti 

opravena a začala se využívat ke kulturním účelům, bohoslužby se zde konají sporadicky. 

K zamyšlení: Co asi museli prožívat lidé, kteří před válkou do synagogy chodili na 

bohoslužby? Co říkali na její další osud? 

Modlitba: Pane Bože, děkujeme ti za židovský národ. Za jejich putování s tebou, za 

příběhy a spisy Starého zákona. Je nám líto, že byli za války tak hrozně pronásledování. 

Provázej, prosíme, svůj židovský lid i dnes, ať jsou ve své zemi nebo v rozptýlení po celém 

světě. 

 

  



 

12. Husova kaple 
 

 

Počátky Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 - Libni sahají do roku 1915, následně vzniká 

kazatelská stanice a v roce 1922 staví libeňští Husovu kapli. V listopadu 1929 je ustaven samostatný farní sbor. 

V současnosti máme asi 400 členů, bohoslužby se konají každou neděli od 9:30, přijďte se podívat, prozatím na 

www.libenstievangelici.cz :-). 

 

Modlitba: Veď a chraň, Pane, svůj libeňský evangelický sbor. Ať jsme v našem často 

bolavém světě společně solí a světlem – ukazatelem tvé lásky. Veď, prosíme, i velkou 

opravu střechy, která právě probíhá. 

 

V Husově kapli naše karanténní křížová cesta končí. Pokud dorazíte před Husovu kapli mezi 14 a 19 hodinou, běžte 

dovnitř, kaple bude otevřena pro samostatnou modlitbu. Pokud si některé děti ještě nemohly vyzvednout vánoční 

dárky, stačí zavolat R. Mazurovi na 777 823 540, rád jim je předá. :-) 

 

 

 

  

http://www.libenstievangelici.cz/
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