VLAK JANA PAVLA II. POPRVÉ V ČR
POZVÁNKA
A K PROHLÍDCE

JANU PAVLU II.
OLOMOUCI 23. - 24. 9. 2011

PRO ŠKOLY K NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY O

ARCIBISKUPSKÉHO

PALÁCE V

Ve dnech 21. - 28. 9. 2011 bude Českou republikou
projíždět papežský vlak. Byl postaven v Polsku a je
koncipován jako vlak k přepravě poutníků a jako
audiovizuální expozice připomínající život a dílo
slovanského papeže. Do ČR přijíždí na oslavy
státního svátku sv. Václava. Ve vlaku je instalována
výstava „Poutník Jan Pavel II.“
21. 9. přijede vlak do St. Města u Uh. Hradiště. Tam
bude pro veřejnost otevřen ještě týž den odpoledne
a následující den 22. 9. od 9.00 - 17.00 hod. Poté vlak
přejede do Olomouce a bude 23.-24. 9. otevřen k prohlídce od 9.00 - 17.00 hod. na
hlavním nádraží. 25. 9. bude vlak v Hr. Králové a 26. - 27. 9. v Praze. 28. 9. pojede
s církevními a státními představiteli na Národní svatováclavskou pouť do St. Boleslavi, a
poté se vrátí do Polska.
V souvislosti s prohlídkou vlaku v Olomouci je možné
zároveň si prohlédnout nově otevřený Arcibiskupský palác,
ve kterém papež Jan Pavel II. pobýval u příležitosti
svatořečení sv. Zdislavy a sv. Jana Sarkandra v r. 1995.
Arcibiskupský palác je od svého vzniku a do současnosti
sídelní rezidencí olomouckých biskupů a arcibiskupů (od r.
1777). Arcibiskupská rezidence je významným příkladem barokní palácové architektury na
Moravě. Dvoupatrová budova s bohatě zdobeným neobarokním průčelím a trojicí
barokních portálů je dispozičně uspořádána kolem dvou uzavřených nádvoří. V interiéru
paláce je dochovaná řada místností s bohatou uměleckou výzdobou, která vznikala
postupně od druhé poloviny 17. století do počátku 20. století.
Při této příležitosti je také možné navštívit Katedrálu sv.
Václava spolu s výstavou v kryptě, ve které jsou umístěny
předměty související s Janem Pavlem II.

Srdečně zveme všechny zájemce k využití této jedinečné nabídky navštívit expozici
papežského vlaku, Arcibiskupský palác i katedrálu sv. Václava.
Není třeba se předem přihlašovat!

VŠECHNY PROHLÍDKY VLAKU, PALÁCE, KATEDRÁLY A KRYPTY
V OLOMOUCI JSOU VE DNECH 23. - 24. 9. 2011 ZCELA ZDARMA

