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Bible patří k  základům naší kultury. 
Přesto je mnohým málo známá. 

Proto vítám další ročník veřejného čtení 
Bible na olomoucké radnici. Je to skvělá 
příležitost přijít si poslechnout, nebo se 
i  zapojit do  předčítání. V  krátkém čase 
nelze poznat celou Bibli, ale často stačí 
zrnko moudrosti, které utkví v  srdci 
a někdy nese i plody v životě.
Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký

Všechno má svůj čas. Bible není po-
vinnou četbou ani odpočinkovou 

literaturou k nedělní kávě s manželkou. 
K  jejímu přečtení musí člověk dozrát. 
Jedině pak vám začne Starý i Nový zá-
kon dávat smysl, vím to z  vlastní zku-
šenosti. Pokud jste už dozráli a jediné, 
co vám chybí, je správné místo k začtení 
se do  Bible, mám pro vás skvělý tip – 
Kaple svatého Jeronýma v olomoucké 
radnici od 6. do 7. dubna.
Ladislav Okleštěk,
hejtman olomouckého kraje a poslanec PČR

Přijměte pozvání na
Čtyřiadvacetihodinové čtení z Bible
na olomoucké radnici

Čtení Bible v průběhu 24 hodin je no-
vodobou tradicí, která dodává všed-

nímu dění na radnici jedinečný rozměr. 
Díky němu se ostatně nádherné vrchol-
ně gotické kapli svatého Jeronýma, 
která na radnici už od 15. století je, vrací 
její původní duchovní poslání.  

Proč se tedy do  čtení Bible zapojit? 
Byť jsme dnes tlačeni k  povrchnímu 
a  uspěchanému stylu života, neměli bychom se dát. 
Najděme si čas na to, abychom na chvíli přibrzdili, odhlédli 
od  všedního shonu a  podívali se k  vlastním kořenům. 
Člověk dokonce ani nemusí být praktikující věřící, aby 
ve  slovech Bible nacházel smysl a  inspiraci. A  věřte, že 
ani ostych není na místě; prostor radniční kaple je natolik 
komorní a  přátelský, že zde může předčítat univerzitní 
profesor stejně jako zedník či babička na penzi.

Zapojte se tedy do čtení Bible na olomoucké radnici. Má to 
smysl a prospěje to i vaší duši a vašemu srdci.
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA,
primátor statutárního města Olomouce

  



7. 3. 2020 / 16:30  •  Křížová chodba kostela sv. Michala
Vernisáž fotografií s Markem Ebenem
Zahájení výstavy fotografií, které reflektují akce uskutečněné v roce 2019 v rámci 200. výročí
zvolení Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem.
Moderuje: Marek Eben  •  Výstava bude k vidění do 17.4. 2020 denně 9:00–17:00.

24. 3. 2020 / 18:00  •  Arcibiskupský palác
Rudolf Jan – muž mnoha nadání, jedné víry,
bystré mysli a rozpolceného srdce
Přednáška Jindřicha Forejta se koná v den 200. výročí intronizace Rudolfa Jana
na arcibiskupský stolec  •  Vstup volný

6. 4. 2020 / od 17:00 do 7. 4. do 17:00  •  Kaple sv. Jeronýma 
(1. patro olomoucké radnice)

Čtení Bible v průběhu 24 hodin
8. 4. 2020 / 19:00  •  Arcibiskupský palác  (slavnostní sál)

Velikonoční koncert – Hudba Svatého týdne
Účinkují: Tereza Maličkayová (soprán), Markéta Cukrová (alt), Václav Čížek (tenor), Jiří 
Miroslav Procházka (bas) , Akademický sbor Žerotín, Pavel Koňárek (sbormistr), Moravská 
filharmonie Olomouc, Jakub Klecker (dirigent)  •  Vstupné: 199 Kč

10. 4. 2020  •  Kino Metropol
Matka Tereza – Pero v Boží ruce
Historické drama (1. díl, 90 minut) •  Vstupné: 99 Kč

26. 4. – 29. 5. 2020  •  Křížová chodba kostela sv. Michala
2. sv. válka a osudy katolických kněží
Výstava fotografií bude k vidění denně 9:00–17:00

15. 5. 2020 / 19:00  •  Katedrála sv. Václava  (sakristie)

Matka Tereza v Olomouci
Beseda s Josefem Kořenkem, který v roce 1990 organizoval návštěvu Matky Terezy  
v Olomouci • Vstup volný 

17. 5. 2020 / 10:00  •  Katedrála sv. Václava
Mše svatá (vystavení ostatků sv. Matky Terezy)
Slouží: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
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Paschalia Olomucensia je unikátní projekt, který oživuje kulturu v Olomouci a navazuje na historické a kulturní tradice 
regionu. Program provází postním a velikonočním obdobím nejen v  samotném městě Olomouci, ale v  celém kraji. 
Letos se koná osmý ročník.


