
Olomouc zažila unikátní čtyřiadvacetihodinové čtení Bible 

OLOMOUC – V pondělí 18. března v 16.45 hodin proběhlo v kapli sv. Jeronýma 
v prvním patře olomoucké radnice slavnostní zahájení unikátního projektu, který má 
svůj počátek v Římě. Po dobu 24 hodin, a to včetně nočních a časně ranních hodin, se 
v kapli vystřídalo na dvě stovky mladých i těch dříve narozených, studentů 
i pracujících, věřících i nevěřících obyvatel Olomouce, aby se stali součástí této 
jedinečné události. 

Stačilo si jen dopředu zarezervovat místo přes rezervační systém na stránkách projektu 
a v určitý čas se pak dostavit do kaple radnice k samotnému čtení jedné z pasáží Písma 
svatého. Za 24 hodin zvládli Olomoučané přečíst celý Nový zákon a čtení probíhalo opravdu 
nepřetržitě až do úterní 17. hodiny. Příchozím čtenářům byli k dispozici odborní animátoři, 
kteří se postarali o hladký a hlavně nepřetržitý průběh čtení. Přijít mohli i posluchači, kteří se 
samotného čtení z Bible aktivně neúčastnili, ale chtěli se zaposlouchat do veršů Písma 
svatého. 

Slavnostního pondělního zahájení se zhostili primátor statutárního města Olomouce Martin 
Novotný, děkan u sv. Mořice v Olomouci P. František Hanáček a ředitel Českého katolického 
biblického díla docent Petr Chalupa. 

 „V rámci mnoha akcí, které se u příležitosti cyrilometodějských oslav odehrávají na území 
celé České republiky, se jedna taková odehraje i u nás v Olomouci, v těchto krásných 
prostorách radnice. Čtyřiadvacetihodinové čtení Písma svatého je něco, co v těchto 
prostorách nemá obdoby. Když dnes sledujeme média, tak to vypadá, že právě prostory 
veřejné správy jsou bezmála lůnem neřesti. Ale my sem dnes dostáváme něco, co má 
duchovní i kultivační rozměr,“ uvedl při zahájení primátor Martin Novotný.  

Netradiční čtení Bible se konalo v rámci prvního ročníku uměleckých performancí Paschalia 
olomucensia a u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 
Paschalia olomucensia pokračuje až do 24. dubna a organizátoři připravili v prostorách 
olomouckých kostelů řadu koncertů (nejbližší se uskuteční 25. března v kostele sv. Michala 
a představí se Janáčkovo kvarteto a Alfréd Strejček), zajímavou výstavu Jedno světlo pod 
patronací Jana Budaře, která nabídne velkoformátové fotografie Jindřicha Štreita s tematikou 
mentálně postižených osob a keramické kachle vytvořené lidmi s handicapem, vystoupení 
Rapsodického divadla, které nacvičilo legendu El Cristo de la Luz od Julia Zeyera, nebo 
minikoncert Jana Budaře a Romana Jedličky. Projekt zaštiťují olomoucký primátor Martin 
Novotný a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.  

Bližší informace k programu najdete na www. paschaliaolomucensia.cz. 
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