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LéLekemeLő környeZet
ImpoZáns kIáLLítások

 
Téged is várunk a ciszterci szellemiség magyarországi központjába!

Amennyiben lelkesedsz a középkori szellemiséggel átitatott, megjelenésé-
ben mégis barokk művészettörténeti értékeket magában hordozó épület- 
és freskócsodák világáért, ne hagyd ki a Zirci Ciszterci Apátság csodaszép 
látnivalóinak megtekintését!

DísZUDVAr
A homlokzatában megújult apátsági épület díszudvara letisztult hangulatá-
val, magával ragadó előtere a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjához 
tartozó kiállításoknak.

eGyHáZ- és
renDtörténetI kIáLLítás

...melynek keretében audioguide-os vezetéssel, interaktív, érintőképernyős 
információs felületekkel, értékes tárgyi és képi anyaggal állunk az érdeklődők 
rendelkezésére, ahol család- és látogatóbarát környezetben ismerkedhetsz 
a ciszterci atyák középkortól napjainkig ívelő, szerzetesi mindennapjaival.

ApátsáGI tempLom
A díszudvari körséta következő állomásaként bepillantást nyerhetsz 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 orgonamu-
zsikával tudjuk élmény gazdaggá tenni a látogató számára.

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 kriptát is, 
mely felújításra várva, nemes egyszerűségében, évszázadok titkát őrizve 
áll a kíváncsi érdeklődők előtt.
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ArBorétUm
A ciszterci apátság műemléki környezetében, angolkert stílusban létesült 
park hazánk legmagasabb fekvésű fás gyűjteménye, 400 méter tengerszint 
feletti magasságban. Minden évszakban pompás látványt, kellemes felüdü-
lést nyújt. Tavasszal a halastó partján telepített dísznövények, évelőágyások 
üde látványa, nyáron a zöld ezernyi árnyalata, a hársfák zsongító illata, a 
Cuha-patak csobogása, ősszel a melegbarna-sárga színpompa, télen az 
ágakat belepő hótakaró, zúzmara varázsolja mintegy mesevilágba a látoga-
tót. A 18 hektáron fekvő, angolkertnek is nevezett „fás-kert” alapítása a 18. 
század második felére tehető, ahol gyönyörű természeti környezetben gya-
korta találkozhatunk a Bakonyra jellemző bogár- és rovarvilág képviselőivel, 
ráadásképp még az is előfordulhat, hogy őzek, mókusok kísérik kerti sétánkat.

monostorI AJánDékBoLt
Ahol az egyre bővülő apátsági ajándéktárgyak mellett, helyi- és kézmű-
ves termelők színes, szagos, illatos, kicsiket és nagyokat egyaránt elbájoló 
termékei várják a hozzánk betérőket.

Látogatóink számára további szolgáltatásként az alábbiakat ajánljuk:

• Orgonamuzsika 20 percben, mellyel templomunk orgonaművészének 
 közreműködésével – előzetes és helyszíni jelentkezés esetén is – állunk 
 rendelkezésre. Kitűnő akusztikájú Bazilikánkban, a zeneirodalom 
 mesterművein keresztül csodálhatod meg romantikus nagyorgonánk  
 különleges hangzását.

• Ismerkedés a „Hangszerek királynőjével” elnevezésű foglalkozásunk 
 keretében – előzetes és helyszíni jelentkezést követően is – a gyere- 
 kek számára teremtünk lehetőséget arra, hogy orgonaművész vezetése 
 mellett, testközelből ismerkedjenek templomunk méltán híres orgoná- 
 jával, annak működésével és nem utolsó sorban hangjának szépségével.
 Maximális csoportlétszám: 25 fő.



 08.15. péntek
 Mária napi búcsú – az apátsági templom búcsújának ünnepe
 Ünnepi miserend: 700, 1000 és 1900 óra

 08.16. szombat
 Egy Út Zarándoknap és Zarándokkápolna szentelés
 Ezen a napon az apátsági templom 100 Ft-os jeggyel látogatható.

 1400 és 1600 Vezetett séta az Arborétumban, mely alkalommal jegyed  
 megváltását követően, ingyenes szakvezetés mellett csodálhatod az 
 angolkert nyárvégi hangulatát. Maximális csoportlétszám 25 fő.

 08.17. vasárnap
 1100 Ünnepi szentmise 
 
 1700 Petrás Mária népdalénekes estje az apátsági templomban
 A belépés ingyenes.

 08.20. szerda
 1000 Ünnepi szentmise, utána ünnepi megemlékezés
 az Országzászlónál

 08.31. vasárnap
 1700 Lángolj és világíts! 
 A Canto Armonico Énekegyüttes templomi kórusmuzsikája 
 a zirci búcsú tiszteletére 
 A rendezvényre szóló belépőjegy az apátsági ajándékboltban 
 váltható.

Július

Augusztus
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 07.27. vasárnap
 1700 Lángolj és világíts! 
 Vendégünk: Barlay Szabolcs római katolikus pap, irodalomtörténész
 A gobelintermi előadás témája Prohászka Ottokár
 A belépés ingyenes.

	 07.27-től	08.03-ig
 Kántortábor - Jelentkezni július 21-ig a lenard@ocist.hu, vagy a 
 deneskapitany@gmail.com e-mail címen lehet.



Szeptember
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 09.20. szombat
 Templomok Éjszakája
 1500 és 2200 óra között ingyenes látogathatóság a Látogató-
 központ kiállításaiban, valamint sötétedésig az Arborétumban.

 1500 és 1700 Vezetett séta az Arborétumban, mely alkalommal 
 ingyenesen, szakvezetés mellett kalandozhatsz az angolkertben.
 Maximális csoportlétszám 25 fő.
 
 1800 Nagy Lénárd OCist orgonakoncertje az apátsági templomban
 A belépés ingyenes.
 
 09.27. szombat
 Ünnepi programsorozat a „200 éve a magyar ifjúságért”
 évforduló tiszteletére

 09.28. vasárnap
 1600 Sonoro Duo hangversenye az apátsági templomban
 A rendezvényre szóló belépőjegy az apátsági ajándékboltban
 váltható.

 Tervezett programunk:
 Római triptichon, II. János Pál pápa azonos című verseskötetének
 feldolgozása a Veszprémi Petőfi Színház művészeinek előadásában 

 Október	1-től a szentmisék 1800 órakor kezdődnek.

 10.11. szombat
 1400 és 1600 Vezetett séta az Arborétumban, mely alkalommal jegyed  
 megváltását követően, ingyenes szakvezetés mellett gyönyörködhetsz 
 az angolkert őszi pompájában. Maximális csoportlétszám 25 fő.

 10.26. vasárnap
 1600 Kapitány Dénes, templomunk orgonaművészének koncertje
 az apátsági templomban
 A rendezvényre szóló belépőjegy az apátsági ajándékboltban
 váltható.

Október



 Tervezett programunk:
 Élet-képek, II. János Pál pápa életének, munkásságának bemutatása
 a Veszprémi Petőfi Színház művészeinek előadásában 

 11.01. szombat
 Ünnepi miserend: 800, 1000 és 1800 óra

 11.08. szombat
 1600: Bórkóstolóval egybekötött gobelintermi Újbor Ünnep
 Szent Márton nap alkalmából
 A rendezvényre szóló belépőjegy az apátsági ajándékboltban
 váltható.

 11.22. szombat
 1700 A Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet
 Katolikus Karitász csoportjának jótékonysági estje

 11.30. vasárnap
 1600 Kövi Szabolcs koncert, Helyszín: Gobelinterem
 A belépés ingyenes.
 
 1730 Adventi gyertyagyújtás az apátsági udvarban
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 12.06. szombat
 1600 Szent Miklós ünnepén az Eszter-lánc Mesezenekar 
 fellépésével kedveskedünk a gyerekeknek 
 A belépés ingyenes.

 1730 Adventi gyertyagyújtás az apátsági udvarban

 12.13. szombat
 1600 Cserta Balázs - Kővári Péter lemezbemutató orgonakoncertje
 az apátsági templomban
 A belépés ingyenes.

 1730 Adventi gyertyagyújtás a díszudvarban

 12.20. szombat
 Mindenki Karácsonya: 
 
 1400 templomi betlehemes a hittanos gyerekek előadásában 
 Díszudvari forgatag: kézműves portékák vására, karácsonyi kalács,
 forró tea, forralt bor, sok szeretet, vidám hangulat, melyre várunk
 minden kicsit és nagyot!

 1600 Bolya Mátyás és Szokolay Dongó Balázs karácsonyi koncertje
 a Gobelinteremben
 A belépés ingyenes.

 1730 Adventi gyertyagyújtás a díszudvarban

 12.25-12.26. csütörtök - péntek
 Ünnepi miserend
 
 A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

December
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A CSEND SZIGETE
SZÁLLODA- ÉS SPORTKOMPLEXUM 

A BAKONY TETEJÉN

● 16 ELEGÁNS SZOBA 
● 18 SZAKASZOS GOLFPÁLYA

● ÉTTEREM ÉS GRILLEZŐHELY
● WELLNESS RÉSZLEG KÜLTÉRI MEDENCÉVEL

● TENISZ, KERÉKPÁR, GYALOGTÚRÁK
● KONFERENCIA TEREM

8420, Zirc-Szarvaskút
+36-88/573 310, +36-88/573 312 

 e-mail: info@foresthills.hu

www.foresthills.hu
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„Alig múlt egy év is, hogy ünnep- vagy szünnapjaim egy-

nehányát itt ne töltöttem volna; – s majd a festészet, majd 

a virány, majd a földtani kutatások vezetének e kedves 

erdőm közé. Akárhányszor látogattam e gyönyörű völgyeket 

és ormokat, s akármennyiszer hallgattam valami mohos s a 

zajgó hegypatak csapdosó hullámival dacoló szikla sikjáról 

órákig mélázva a vidám madárkák bájos énekét: mindig ta-

láltam valami újat, valami meglepőt, úgy, hogy honunk e nagy 

remetesége folytonosan szebbnek, szeretetre méltóbbnak 

tetszett.”

Rómer Flóris: A Bakony

Az eredeti illusztrációk a „Zirc anno…” helytörténeti naptársorozat
2013-as kiadásához készültek. Rajzolta: Ring Júlia



INFORMÁCIÓ:

Az Egyház- és rendtörténeti 
kiállítás, az Apátsági temp-
lom, a Középkori romkert, a 
Kripta, valamint a Monostori 
ajándékbolt nyitva tartása:

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

Az Arborétum nyitva tartása:

Hétfő-vasárnap:
március 15 - április 30.:
9 – 17 óra 
május 1 - augusztus 31.:
9 – 19 óra
szeptember 1 - november 17.:
9 – 17 óra

Az Arborétum a Damjanich utcai 
főbejárata mellett immáron az 
apátsági díszudvaron keresztül 
is megközelíthető, mely bejárat-
nál lévő pénztár zárása a min-
denkori záróra előtt fél órával 
történik.

Amire	érdemes	figyelned:

 Keddtől szombatig az első 
templomi vezetés 9.30 órakor, 
vasárnaponként a szentmisék 
rendje miatt 11 órakor indul.

 A templom zsolozsma miatt 
12.30 – 13.30 óra között nem 
látogatható, illetve látogatható- 
ságát esküvői, temetési, vala-
mint az egyházi ünnepekhez 
kapcsolódó szertartások befo-
lyásolhatják.

 Jegypénztárunkat az apátsági 
udvar főbejáratánál, a Monostori 
ajándékboltban találod, melynek 
nyitva tartása megegyezik az 
üzlet nyitva tartásával.
Jegykiadás 16.30 óráig történik. 

Jegyárainkról és programjaink-
ról az alábbi elérhetőségeken 
tájékozódhatsz:

Zirci Ciszterci Apátság,
Látogatóközpont:

Cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
Tel.: +36 88 593 675
E-mail: turizmus@ocist.hu

Itt tartózkodásod további rész-
leteinek megtervezésében (ét-
kezés, szállás, egyéb látnivalók) 
az alábbi elérhetőségeken kér-
hetsz segítséget:

Tourinform Iroda:

Cím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
Tel.: +36 88 830 008
E-mail: zirc@tourinform.hu Várunk szeretettel!

Design: Eckert László, Nyomdai munka: Nyomdakész


