Apátsági Borestek

„Végül is ketten maradnak, Isten és a bor.” – Márai Sándor
március 21., 16 óra
Szezonnyitó borkóstoló, kedvelt pincészetét ajánlja:
Dékány Á. Sixtus zirci apát
augusztus 8., 16 óra
Szent Donát napi borkóstoló, kedvelt pincészetét ajánlja:
Kővári Péter orgonaművész
november 14., 16 óra
Szent Márton napi Újbor Ünnep, kedvelt pincészetét ajánlja:
Németh Gábor az OSZK Ciszterci Műemlékkönyvtárának vezetője
A borkóstolók helyszíne a Látogatóközpont Gobelinterme, a belépőjegy ára 1.200 Ft.

Karácsonyra hangoló
„Eljött a Karácsony, a köszöntők járnak, kellemes és boldog ünnepet kívánnak.
Mi is azért jöttünk ez érdemes házhoz, kívánunk minden jót a szép Karácsonyhoz!”
- népköltés -

november 28., 16 óra
„KAP stand up” –színpadon Kovács András Péter (Gobelinterem)
december 5., 16 óra
Kovács Gábor hangszerész koncertje gyerekeknek (Gobelinterem)
december 12., 16 óra
Szilágyi Harangegyüttes koncertje (Bazilika)
december 19., 16 óra
Szirtes Edina Mókus – Szeretetet ajándékba c. koncertje (Bazilika)
A belépés valamennyi programra ingyenes.

Apátságunk liturgikus eseményei
Nagyböjt péntekjein 17.15 órától keresztút a Bazilikában
március 21. (szombat)
14 órakor városi keresztút, útvonal: Bazilika-Kálvária-Kistemplom
(esőnap: március 28.)
március 29. (Virágvasárnap)
10 órás szentmisén a barkák megáldása, körmenet
április 2. (Nagycsütörtök)
18 órakor szentmise az Utolsó Vacsora emlékére a Bazilikában, utána
virrasztás a hittantermi kápolnában
április 3. (Nagypéntek)
15 órakor keresztút a Kálvárián (eső esetén a Bazilikában).
18 órakor Urunk szenvedésének ünneplése
április 4. (Nagyszombat)
19.30 órakor húsvéti vigília, a szertartást követően körmenet,
ételek megáldása
április. 6. (Húsvéthétfő)
vasárnapi miserend a Bazilikában és a Kistemplomban
április 26. (vasárnap)
15 órakor vetések megáldása, búzaszentelés a bakonybéli úti keresztnél
május hónapban, hétköznapokon az esti szentmisékhez kapcsolva
elimádkozzuk a lorettói litániát
május 10. (vasárnap)
10 órás szentmisén a betegek szentségének közös kiszolgáltatása

május 24. (Pünkösdvasárnap)
10 órás szentmisén bérmálás
május 31. (vasárnap)
10 órás szentmisén elsőáldozás
június 7. (vasárnap)
Úrnapja, körmenet a 10 órás szentmise után
június 14. (vasárnap)
10 órakor tanévzáró hálaadó szentmise
augusztus 14. (péntek)
19 órakor Nagyboldogasszony vigíliájának szentmiséje,
a szentmiséhez kapcsoltan elimádkozzuk a lorettói litániát
augusztus 15. (szombat)
Nagyboldogasszony ünnepe, a Bazilika búcsúnapja, szentmisék a
Bazilikában 8, 10 és 19 órakor, illetve a Kistemplomban 11.15 órától
augusztus 19. (szerda)
Szent Bernát apát főünnepe, 11 órakor ünnepi szentmise a Bazilikában
augusztus 20. (csütörtök)
Szent István király ünnepe, 10 órakor ünnepi szentmise a Bazilikában
(több szentmise nincs ezen a napon)
augusztus 22. (szombat)
Zirc – Bakonybél gyalogos zarándoklat a Mária Rádió szervezésében
szeptember 6. (vasárnap)
10 órakor tanévnyitó szentmise
szeptember 13. (vasárnap)
a Kistemplom és a Kálvária-kápolna búcsúünnepe, szentmisék:
Kistemplom 11.15 óra, Kálvária 15 óra
október hónapban, hétköznapokon 17.15 órától rózsafüzér-imádság
a Bazilikában
adventi hétköznapokon a reggeli szentmise 6 órakor kezdődik

Szentmisék Zircen
Hétköznapokon csak a Bazilikában van szentmise 7 és 18 órakor
(október 1-től április 30-ig),
illetve 19 órakor (május 1-jétől szeptember 30-ig).
Adventben hétfőtől-szombatig a reggeli szentmise 6 órakor kezdődik.
Vasárnap: Bazilika 8, 10 és 18 órakor (október 1-től április 30-ig),
illetve 19 órakor (május 1-jétől szeptember 30-ig),
Kardosrét 8.30; Kistemplom 11.15; Kálvária 15 órakor.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
További programjainkról és az esetleges műsorváltozásokról az alábbi
elérhetőségeken tájékozódhat:

Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpont:
8420 Zirc, Rákóczi tér 1.
+ 36 88 593 675
turizmus@ocist.hu
www.zirciapatsag.hu
www.facebook.com/zirciapatsag

Zirci Ciszterci Apátság
Látogatóközpont
„Ardere et lucere!”

Programfüzet

Apátsági koncertsorozat
április 5., 16 óra (Húsvétvasárnap)
Soós Gábor orgonaművész koncertje
május 24., 16 óra (Pünkösdvasárnap)
Kiss Zoltán orgonaművész és családja, avagy egy művészcsalád
bemutatkozása
augusztus 16., 16 óra (Nagyboldogasszony ünnepe)
Márton Orsolya hegedűművész előadása
augusztus 30., 16 óra
Marosvári Péter orgonaművész koncertje
szeptember 27., 16 óra
Veszprém Vonósnégyes hangversenye
október 25., 16 óra
Kapitány Dénes orgonaművész koncertje
A koncertsorozat helyszíne a Bazilika, a belépőjegy ára: 700 Ft.

Musica Cisterciensis koncertsorozat
Együttműködésben az Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvánnyal

A koncertsorozat zirci előadásai:
április 11., 18 óra
Szentmise keretében: Con Fuoco kórus és zenekar (krakkói AGH Egyetem)
április 16., 18 óra
A Vészkorszak áldozataira emlékező szentmise keretében:
a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság hangversenye
június 20., 20 óra (Múzeumok Éjszakája)
Consort Pannoniae műsora ritkán hallott eredeti, korhű hangszerekkel,
hangszerkombinációkkal
A zirci koncertek helyszíne a Bazilika, a belépés ingyenes.

A koncertsorozat székesfehérvári előadásai:
május 9., 19 óra
Laudes Organi - Kővári Péter orgonaművész hangversenye
június 14., 19 óra
Resonatores Pannoniae együttes hangversenye, melynek mottója:
LAUDITE, SONAT TUBA! - Ünnepi fúvósmuzsika a XVII. századból korhű
hangszereken
A székesfehérvári koncertek helyszíne
a Nagyboldogasszony Ciszterci templom, a belépés ingyenes.
A programsorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

„Lángolj és világíts!”
lelkiségi előadássorozat
„2015 - a szerzetesek éve” égisze alatt

április 19., 16 óra
Dékány Á. Sixtus zirci apát előadása a Zirci Ciszterci Apátság szerzetesközösségéről és intézményeiről
május 3., 16 óra
Cúthné Gyóni Eszter előadása Endrédy Vendelről, illetve a ciszterci közösségről az üldöztetés évtizedeiben
június 20., 16 óra (Múzeumok Éjszakája)
Barlay Ö. Szabolcs: Reményik Sándor költészete c. előadás, valamint az előadó
„A költészet teológiája I-II.” című könyve második kiadásának könyvbemutatója
szeptember 19., 16 óra (Templomok Éjszakája)
Szűcs István Miklós a TKM Egyesületének kiadásában megjelent Fájdalmas Szűzanya Kistemplom c. kiadványának bemutató előadása a Kistemplomban (Zirc, Kossuth Lajos utca)
A lelkiségi előadássorozat első három alkalmának helyszíne
a Ciszterci Műemlékkönyvtár Barokk Terme, a belépés ingyenes.

Arborétumi geocaching gyerekeknek
április 6. „Füles-les” (Húsvéthétfő)
Bokor alján lapul, fa mögül kandikál, erdőn-mezőn motoszkál… Keresd a
tapsifülest, s ha nyuszi hajszán sikerrel jársz, további ajándékokkal gyarapíthatod a húsvéti fészekaljat.
június 6. „Virágszirom-bontogató”
Lélekújító látvány, ahogy új életre kel és virágba borul az természet.
Gyere és fedezd fel velünk, hogy az Arborétumban mely virágok azok, melyek
legelőször szirmukat bontják!
augusztus 1. „Szünidei matiné”
Angolkerti bóklászásod során, a legváratlanabb helyeken, magyar rajzfilmek
TV-képernyőbe bújtatott állatfiguráit fedezheted fel… Mert nincs is mókásabb
annál, mint amikor Vuk, Tás, vagy éppen Sün Balázs kíséri erdei sétádat!
A játékok egész naposak, időjárásfüggők, melyek további részleteiről
a helyszínen tájékozódhatsz.

Arborétumi szakvezetések
Vezetett séta az Arborétumban, mely alkalommal a jegy megváltását követően, ingyenes szakvezetés mellett csodálhatja meg az angolkert évszakokhoz illő
hangulatát. A szakvezetések időjárásfüggők, maximális csoportlétszám 25 fő.
április 26.
május 10.
augusztus 9.
szeptember 27.

10 és 15 óra
10 és 15 óra
15 és 17 óra
10 és 15 óra

Föld Napja alkalmából
Madarak és Fák Napja alkalmából
Nyáresti sétára hívogató
Autómentes Világnap alkalmából

Múzeumok éjszakája - 2015. június 20.
17 és 24 óra között (az Arborétumban sötétedésig)
Ingyenes látogathatóság a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának valamennyi produkciójában.
16 óra „Lángolj és világíts!”
Barlay Ö. Szabolcs: Reményik Sándor költészete c. előadás, valamint
az előadó „A költészet teológiája I-II.” című könyve második kiadásának
könyvbemutatója a Ciszterci Műemlékkönyvtár Barokk Termében
17 és 18.30 óra
„Ahol még a madár se’ jár” – angolkerti szakvezetés Müller Istvánnal
17 és 20 óra között
„Toronymagasan” – Kiscsoportos templomtorony-látogatás, óránkénti
indulással, maximális létszám: 12 fő
17 és 22 óra
„A szentélyen túl” - szerzetesi vezetés a templomban és még azon is túl
17 és 24 óra között
„Madártávlatból” – Fedezd fel Zircet a Vöröstoronyból! Óránkénti indulással, maximális létszám: 20 fő
19 és 22 óra
Zseblámpás tárlatvezetés a Rendtörténeti kiállításban.
20 óra „Barokk ámulat”
A Consort Pannoniae templomi műsora ritkán hallott eredeti, korhű
hangszerekkel, hangszer kombinációkkal
A szabadtéri programok időjárásfüggők, a belépés valamennyi programra ingyenes.

Templomok Éjszakája – 2015. szeptember 19.
15 és 20 óra között (az Arborétumban sötétedésig)
Ingyenes látogathatóság a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának
valamennyi produkciójában
15 és 17 óra
„A szentélyen túl” - szerzetesi vezetés a templomban és még azon is túl
15 és 17.30 óra
„Ahol még a madár se’ jár” – angolkerti szakvezetés Müller Istvánnal
15 és 18 óra között
„Toronymagasan” – Kiscsoportos templomtorony-látogatás óránkénti
indulással, maximális létszám: 12 fő
15 és 20 óra között
„Madártávlatból” – kiscsoportos Vöröstorony-látogatás óránkénti indulással, maximális létszám: 20 fő
16 óra
„Lángolj és világíts!” - Szűcs István Miklós a TKM Egyesületének kiadásában megjelent Fájdalmas Szűzanya Kistemplom c. kiadványának bemutató
előadása a Kistemplomban (Zirc, Kossuth Lajos utca)
17 és 19 óra
Zseblámpás tárlatvezetés a Rendtörténeti kiállításban
18 óra
„Barokk ámulat” Hirczu Ádám gitárelőadása a Bazilikában
A szabadtéri programok időjárásfüggők, a belépés valamennyi programra ingyenes.

