
   Slavnostní mše kSlavnostní mše kSlavnostní mše k   výročí povýšení výročí povýšení výročí povýšení 

kláštera kláštera kláštera    

 pátek 22. března 2013 18 hod. 

(opatský chrám sv. Petra a Pavla) 

   

   Vernisáž výstavy „In omnibus glori-Vernisáž výstavy „In omnibus glori-Vernisáž výstavy „In omnibus glori-

ficetur Deus“ ficetur Deus“ ficetur Deus“    

 středa 24. dubna 2013 v 18 hod. 

(areál benediktinského kláštera 

v Rajhradě) 

 

   Doprovodný program:Doprovodný program:Doprovodný program:   

 Výjimečná prohlídka reprezentativ-

ních prostor a opatského bytu 

v budovách prelatury rajhradského kláš-

tera 

   sobota 20. července a 10. srpna 2013 

 

   Work shopWork shopWork shop   

    sobota 8. června 2013 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   Slavnostní mše kSlavnostní mše kSlavnostní mše k   výročí povýšení kláštera výročí povýšení kláštera výročí povýšení kláštera    

  pátek 22. března 2013 18 hod. (opatský chrám sv. Petra a Pavla) 

   

   Vernisáž výstavy „In omnibus glorificetur Deus“ Vernisáž výstavy „In omnibus glorificetur Deus“ Vernisáž výstavy „In omnibus glorificetur Deus“    

  středa 24. dubna 2013 v 18 hod. (areál benediktinského kláštera   

  v Rajhradě) 

 výstava bude otevřena do 31. října 2013 

 

   Doprovodný program:Doprovodný program:Doprovodný program:   

  Výjimečná prohlídka reprezentativních prostor a opatské reziden-  

  ce v budovách prelatury rajhradského kláštera 

    sobota 20. července a 10. srpna 2013 

 

   Work shopWork shopWork shop   

     sobota 8. června 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Cyklus přednášekCyklus přednášekCyklus přednášek      

(vždy ve středu v malém sále Moravské zemské knihovny v Brně): 

  10. dubna 2013, 18 hod. – O nejstarších benediktinech na 

Moravě aneb Poněkud záhadné počátky rajhradského klášte-

ra (prof. Libor Jan, Ph.D.) 

  17. dubna 2013, 18 hod. – Vývoj rajhradské klášterní kni-

hovny (PhDr. Jindra Pavelková) 

 15. května 2013, 18 hod. -  Papežská tiskárna benediktinů 

rajhradských a její produkce (doc. Jaromír Kubíček) 

 22. května 2013, 18 hod. – Rajhradský klášter po roce 1945 

(Mgr. Eva Richtrová) 

 11. září 2013, 18 hod. – Rajhradské muzejní sbírky (Mgr. Lu-

cie Heilandová) 

   18. září 2013, 16 hod.  - Osobnost Bedy Dudíka (Mgr. Ri-

chard Mahel, Ph.D.)   

   


