
„Ardere et lucere!”

Zirci Ciszterci Apátság

Látogatóközpont

Programfüzet
   2014. első félév



Szolgálatunk mottója és mércéje:

 „ Minden érkező vendéget úgy fogadjanak,
  mint magát Krisztust,…”
 „ Minden érkező vagy távozó vendéget
  teljes alázatossággal köszöntsenek,…”
  /Szent Benedek atyánk Regulája 53. fejezete/

Kedves Látogatóink!

A Zirci Ciszterci Apátság több mint 800 éve áll ezen a helyen és szolgálja az 
Istenhez és önmagához utat kereső embert. A történelem viharai sem tud-
ták megsemmisíteni az Evangélium és a Regula tanításában gyökerező lelki, 
szellemi, esztétikai értékeinket. Örömmel tárjuk minden hozzánk látogató elé 
múltunk és jelenünk kincseit, lehetőségeit. Az apátság közössége és mun-
katársaink együttes szolgálata bizonnyal értékes, lelki-szellemi felüdülést 
megteremtő lesz vendégeink számára! A Ciszterci Látogatóközpont nyúj-
totta szolgáltatások és kulturális lehetőségek a ciszterci és benedeki hagyo-
mányoknak megfelelően az ember lelki formálódását hivatott elősegíteni.

Kívánom, hogy érezzék otthonosan magukat, legyen apátsági látogatásuk 
lendítő erő a mindennapi életükhöz és örömmel látjuk viszont mindnyájukat 
a jövőben is!

Köszöntő
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A Zirci Ciszterci Apátság
közössége nevében:

Dékány Á. Sixtus OCist.,
zirci apát



LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET

IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK
 

Önt is elvárjuk a ciszterci szellemiség magyarországi központjába!

Amennyiben lelkesedik a középkori szellemiséggel átitatott, megjelenésé-
ben mégis barokk művészettörténeti értékeket magában hordozó épület- 
és freskócsodák világáért, ne hagyja ki a Zirci Ciszterci Apátság csodaszép
értékeinek megtekintését. Az élmény tavaly május óta még teljesebb, hiszen 
megnyílt Apátságunk új Látogatóközpontja.

DÍSZUDVAR

A homlokzatában megújult apátsági épület díszudvara letisztult hangula-
tával, magával ragadó előtere az újonnan átadott Zirci Ciszterci Apátság 
Látogatóközpontjához tartozó kiállításoknak.

EGYHÁZ- ÉS

RENDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

Újonnan átadott egyház- és rendtörténeti kiállításunk keretében audioguide-
os vezetéssel, interaktív, érintőképernyős információs felületekkel, értékes 
tárgyi és képi anyaggal állunk az érdeklődők rendelkezésére. Ahol család- 
és látogatóbarát környezetben ismerkedhet a ciszterci atyák középkortól
napjainkig ívelő, szerzetesi mindennapjaival.

APÁTSÁGI TEMPLOM

A díszudvari körséta következő állomásaként bepillantást nyerhet az apát-
sági templom eredeti barokk freskócsodáinak világába, mely emberközeli 
ábrázolásaival felszabadult liturgikus térbe helyezi a nézőt. A templombelső 
építészeti és képzőművészeti alkotásainak befogadását, barokk orgona-
muzsikával tudjuk élménygazdaggá tenni a látogató számára.
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KÖZÉPKORI

ROMKERT ÉS KRIPTA

A felújítás részeként állítottuk helyre a romkertet is, mely rekonstrukció-
nak köszönhetően kézzelfogható közelségbe került a középkori építkezési 
tematika, melyet áthat az egykor élt szerzetesek élete és szellemisége.
S, hogy még érdekesebb legyen az itt tartózkodás, a nagy érdeklődésre 
való tekintettel megnyitottuk az apátsági templom alatt húzódó, felújítás-
ra váró kriptát is, mely nemes egyszerűségében, évszázadok titkát őrizve 
áll a kíváncsi érdeklődők előtt.

Látogatóink számára további szolgáltatásként az alábbiakat ajánljuk:

„Orgonamuzsika 15 percben”, mellyel templomunk orgonaművészének 
közreműködésével – előzetes és helyszíni jelentkezés esetén is – állunk 
rendelkezésre. A zeneirodalom mesterművein keresztül csodálhatja meg 
romantikus nagyorgonánk hangját a kitűnő akusztikájú Bazilikában.

„Ismerkedés a Hangszerek ki-
rálynőjével” elnevezésű foglal-
kozásunk keretében – előzetes 
és helyszíni jelentkezést köve-
tően is – a gyerekek számára 
teremtünk lehetőséget arra, 
hogy orgonaművészünk vezeté-
se mellett, testközelből ismer-
kedjenek templomunk méltán 
híres romantikus nagyorgoná-
jával, annak működésével és 
nem utolsó sorban hangjának 
szépségével. 



2014Március
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 03.05. Hamvazószerda
 Szentmisék: 7.00 és 18.00 órakor
 A Nagyböjt péntekjein 17.15 órától keresztút a Bazilikában

 03.09 vasárnap – Nyílt nap a Látogatóközpontban
 09.00-17.00 szerzetesi vezetéssel egybekötve látogatható a Basilica
 Minor és a Rendtörténeti kiállítás, további programok:
 Kis- és nagyorgona bemutató
 Ezen a napon minden programunk 100 Ft-os jegy megváltásával látogatható.

 03.15. szombat
 17.00 faültetés, a Zirci Országzászló Alapítvány
 Zrínyi megemlékezése (Arborétum)
 19.00 szentmise a Bazilikában 

 03.21. péntek – Szent Benedek halálának napja
 18.00 szentmise a Bazilikában 

 03.22. szombat
 14.00 Városi keresztút

 03.26. szerda
 17.00 „Ízes élet” - Közönségtalálkozó gróf Nádasdy Borbálával
 a Kőketánc Kulturális Alapítvány szervezésében (Gobelinterem) 
 A belépés díjtalan.

 03.30. vasárnap
 16.00 Lángolj és világíts! lelkiségi előadás (Gobelinterem) 
 A belépés díjtalan.
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 04.11./12. péntek v. szombat (tervezett program) 
 17.00 Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész-rendező
 Gondolatmonológok című könyvének bemutatója a Költészet Napja
 alkalmából (Gobelinterem) 
 Belépő díj: Felnőtt 1000 Ft/fő, Diák 600 Ft/fő
 
 04.13. Virágvasárnap
 10.00 Szentmise, barkaszentelő körmenet

 04.17. Nagycsütörtök
 18.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére a Bazilikában

 04.18. Nagypéntek
 15.00 keresztút a Kálvárián,
 18.00 Jézus Krisztus szenvedésének ünneplése a Bazilikában

 04.19. Nagyszombat
 19.30 Húsvéti vigília ünneplése a Bazilikában

 04.20. vasárnap
 16.00 Kővári Péter orgonaművész húsvéti orgonakoncertje
 a Bazilikában 
 Belépő díj: Felnőtt 700 Ft/fő, Diák 450 Ft/fő 

 04.27. vasárnap
 15.00 Búzaszentelés, a vetések megáldása a Bakonybéli úti
 keresztnél

 16.00 Lángolj és világíts! lelkiségi előadás (Gobelinterem) 
 A belépés díjtalan.

Április
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 16.00 Lángolj és világíts! lelkiségi előadás (Gobelinterem) 
AA belbelépép s díjtj alan.



 05.01-től a szentmisék 19 órakor kezdődnek.
 Hétköznapokon a szentmisékhez kapcsolódóan elimádkozzuk
 a Lorettói litániát.

 05.03 v. 05.04 szombat v. vasárnap (tervezett program)
 17.00 Szeretetnyelv: Oberfrank Pál Jászai-díjas színművész és
 Kéri Kitty színművész előadásában Édesanyák ünnepének tiszteletére
 Belépő díj: Felnőtt 1000 Ft/fő, Diák 600 Ft/fő

 05.17. szombat
 Nagy Lénárd papszentelése

 05.18. vasárnap
 16.00 „200 éve az i úságért” - A Zirci Ciszterci Apátság
 önállóvá válásának 200 éves évfordulója, kiállítás megnyitó és
 kerekasztal beszélgetés (Körcsarnok, Műemlékkönyvtár)

 05.23. péntek
 14.00 órától Egyházzenei kórustalálkozó a Bazilikában
 A belépés díjtalan.

 05.24. szombat (tervezett program)
 Kárpát-medencei Versünnep
 15.00 Versmondó verseny döntője
 (Műemlékkönyvtár, Gobelinterem, Arborétum) 
 18.00 szentmise és díjátadó a Bazilikában
 A zsűri tagjai: Dékány Sixtus főapát, Kubik Anna, Rubold Ödön és
 Oberfrank Pál színművész, Varga Sándor András, Jónás Sándor és
 Nagy Zoltán Péter újságíró, Török Máté a Misztrál együttes vezetője 
 
 05.25. vasárnap
 16.00 Lángolj és világíts! lelkiségi előadás (Gobelinterem)
 A belépés díjtalan.
.

 05.26. hétfő – Hősök napja 
 11.15 szentmise a Kistemplomban
 12.00 megemlékezés a Hősi emlékműnél

Május
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 06.01.vasárnap 
 10.00 Elsőáldozás, celebrál: Huszár G. Lőrinc plébános

 06.04. szerda
 Apátsági Bazilika felszentelésének évfordulója 
 Szentmisék 7.00 és 19.00 órakor

 17.00 Harangszó, megemlékezés az Országzászlónál
 Trianoni emléknap a Zirci Országzászló Alapítvány szervezésében

 06.08. Pünkösdvasárnap
 10.00 Bérmálás, celebrál: Dékány Á. Sixtus zirci apát
 16.00 Áment F. Lukács OSB orgonahangversenye a Bazilikában, 
 műsoron magyar szerzők orgonamuzsikája
 Belépő díj: Felnőtt 700 Ft/fő, Diák 450 Ft/fő

 06.06 v. 06.07 péntek v. szombat (tervezett program)
 Eperjes Károly „Az igazat mondd, ne csak a valódit” előadóestje
 Pünkösd tiszteletére 
 Belépő díj: Felnőtt 1000 Ft/fő, Diák 600 Ft/fő 

 06.21. szombat
 Múzeumok Éjszakája
 17.00 – 24.00 ingyenes látogathatóság: Basilica Minor,
 Rendtörténeti kiállítás, Romkert, Kripta
 - Sekrestye kincsei kiállítás a sekrestyefolyosón
 - Kis- és nagyorgona bemutató
 - Épületfestés a Díszudvarban a III. Béla Gimnázium, Művészeti
   Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésében
 - kézműves bemutató és vásár 
 A belépés díjtalan.

 06.22. vasárnap
 10.00 Úrnapja, Körmenet a szentmiséhez kapcsoltan.

 06.29. vasárnap
 16.00 Lángolj és világíts! lelkiségi előadás (Gobelinterem) 
 A belépés díjtalan.
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A Zirci

Ciszterci

Apátság

Látogató-

központjának

Jegyárai:

Felnőtt 1200 Ft 500 Ft 1500 Ft
Diák 6-18 év 800 Ft 300 Ft 900 Ft
Nyugdíjas 62 év felett 800 Ft 300 Ft 900 Ft
Csoportos felnőtt 20 fő felett 1000 Ft 400 Ft 1200 Ft
Csoportos 6-18 év közötti diák 
20 fő felett 400 Ft 200 Ft 500 Ft

Csoportos nyugdíjas
20 fő felett 400 Ft 200 Ft 500 Ft

Családi kedvezmény 
2 felnőtt + 2 vagy annál több, 3200 Ft 1300 Ft 4000 Ft
6-18 éves korú gyermek esetében 
Fogyatékkal élő 
igazolvánnyal + 1 kísérő 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0-6 éves korú gyerek 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Fotójegy egyéni
vaku nélkül, csak magáncélra! 300 Ft 300 Ft 300 Ft

Fotójegy csoportos
vaku nélkül, csak magáncélra! 1200 Ft 1200 Ft 1200 Ft

Orgonamuzsikás szolgáltatásaink ára:    20.000 Ft
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Előre látható együttműködések okán 
jegyáraink a jövőben módosulnak. 
Látogatása előtt kérjük, tájékozód-
jon a megadott elérhetőségeken.



Nyitva tartás:

Ajándékbolt, Jegypénztár:
Hétfő: szünnap
Kedd: 9 – 17 óra
Szerda: 9 – 17 óra
Csütörtök: 9 – 17 óra
Péntek: 9 – 17 óra
Szombat: 9 – 17 óra
Vasárnap: 9 – 17 óra

Ebédszünet:
Templom 12.30 – 13.30 óra

Pénztárzárás:
16.30 órakor

További részletekről az alábbi 
elérhetőségeken tájékozódhat:

Zirci Ciszterci Apátság
Látogatóközpontja
Cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
Tel.: +36 88 593 675
E-mail: turizmus@ocist.hu
Web: www.zirciapatsag.hu,
     facebook.com/zirciapatsag

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Tervezett programjaink pontos dátumairól kérjük,

a fenti elérhetőségeken érdeklődjön. 


