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Program setkání:
1. 10.00 hod. – 12.30 hod. Pednáškav aule CARITAS – Vyšší odborné školy sociální
Olomouc, Kížkovského 6
tící biskup, 
d kan
2. 13.00 hod. Mše svatá – celebruje Mons. Josef Hrdlika, sv
Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, v katedrále sv. Václava (tramvaj . 2, 4 a
6, zastávka „U Dómu“)
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Bližší informace podá: Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc.
Tel. 587 405 243. E-mail: varhanik@arcibol.cz

Bližší informace podá: Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc.
Tel. 587 405 243. E-mail: varhanik@arcibol.cz

