Poutní slavnost Panny Marie
Bolestné v chrámu sv. Mořice
v Kroměříži
Pátek 11. 4. 2014
Chrám svatého Mořice v Kroměříži
Mše svaté: 6:30/8:00/11:00 hodin
9:30 hodin – pontifikální mše svatá,
hlavní celebrant Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký
13:00 hodin – křížová cesta a svátostné
požehnání
Příležitost ke svátosti smíření během celého
dopoledne.

IV. miniveletrh poutních míst
Pátek 11. 4. 2014 až sobota 12. 4. 2014
od 10 do 17 hodin
Muzeum Kroměřížska
Během obou dnů bude probíhat 4. ročník
prezentace českých i zahraničních poutních
míst zahrnující zveřejnění programů poutí pro
rok 2014, doprovodné akce, videoprojekce,
ukázky vydaných materiálů, knih, suvenýrů,
představení služeb pro poutníky a turisty
v dané lokalitě (exercicie, ubytování,
stravování, prohlídky areálu s výkladem,
doplňkové služby atd.).
Miniveletrh se uskuteční v prostorách
Muzea Kroměřížska bez nutnosti zakoupení
vstupenky.

Doprovodný program:

Odborný seminář
„Pouť po zelené“

Pátek 11. 4. 2014, od 15 do 17 hod.
Muzeum Kroměřížska
Odborný seminář přinese informace
o vztahu poutních míst a přírody, podněty
z oblasti kulturní turistiky a poutnictví.
Pro účastníky a návštěvníky miniveletrhu
poutních míst a registrované účastníky.

Vstupné do zámku
za polovinu

– speciální nabídka pro účastníky
poutních dnů
Pátek 11. 4. 2014 až sobota 12. 4. 2014
Arcibiskupský zámek a zahrady
Kroměříž
Pro poutníky a návštěvníky Poutních dnů
bude poskytnuta 50 % sleva ke vstupu
na sloučenou trasu VIA UNESCO (zahrnuje
historické interiéry zámku, věž a Květnou
zahradu). Při zakoupení vstupenky se
prokážou obrázkem Panny Marie, který
získají v kostele sv. Mořice.

Poutní jarmark lidových
řemesel na Velkém náměstí
Pátek 11. 4. 2014 až sobota 12. 4. 2014
od 8:00 do 18:00 hod
Kroměříž, Velké náměstí
Tradiční jarmark bude doplněn odpoledním
kulturním programem.

Sobota 12.4. 2014 v 18:00 hod
Starý pivovar
V týhle zemi BLBĚ SE MI DEJCHÁ – koncert k 70. výročí narození Karla Kryla

ARCIBISKUPSTVÍ
OLOMOUCKÉ
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