Április 16. Húsvétvasárnap
8 órás szentmise végén ételek megáldása, de kérésre bármelyik
húsvéti szentmise végén megáldjuk az ételeket.
Húsvéthétfőn (április 17.) is vasárnapi miserend a Bazilikában és
a Kistemplomban.
Április 30. vasárnap 15 óra
vetések megáldása, búzaszentelés a bakonybéli úti keresztnél;
könyörgés a jó termésért.
Május 1-jétől szeptember 30-ig
az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek.
Május hónapban hétköznapokon az esti szentmisékhez kapcsolva
elimádkozzuk a lorettói litániát.)
Május 21. vasárnap
10 órás szentmisén elsőáldozás.
Május 28. vasárnap
10 órás szentmisén a betegek szentségének közös kiszolgáltatása.
Június 4. Pünkösdvasárnap
10 órás szentmisén bérmálás.
(Pünkösdhétfőn nincs vasárnapi miserend!)
Június 11. vasárnap
Tanévzáró hálaadó szentmise; gyermekek megáldása a 10 órás
szentmisén.
Június 18. Úrnapja
Körmenet a 10 órás szentmise után.
Augusztus 14. hétfő
19 órakor Nagyboldogasszony vigíliájának szentmiséje, a szentmiséhez kapcsoltan elimádkozzuk a lorettói litániát.
Augusztus 15. kedd
Nagyboldogasszony ünnepe, a Bazilika búcsúnapja. Szentmisék a
Bazilikában 7, 10 és 19 órakor, illetve a Kistemplomban 11.15-től.
Augusztus 19. szombat
Szent Bernát apát főünnepe.
Ünnepi szentmise a Bazilikában 11 órakor.
Szeptember 17. vasárnap
A Kistemplom és a Kálvária-kápolna búcsúünnepe.
Szentmisék: Kistemplom 11.15, Kálvária 15 óra.

Szentmisék Zircen
Hétköznapokon csak a Bazilikában van szentmise 7 és 18 illetve 19
(május 1-jétől szeptember 30-ig) órakor. Adventben hétfőtől-szombatig a
reggeli szentmise 6 órakor kezdődik.
Vasárnap:
Bazilika 8, 10 és 18 illetve 19 (május 1-jétől szeptember 30-ig) órakor,
Kardosrét 8.30,
Kistemplom 11.15,
Kálvária 15 órakor.

Zirci Ciszterci Apátság vallási
turisztikai szálláshelyei:
A bajai Ciszterci Rendházban valamint a pécsi Miasszonyunk Kanonok Rendházban a felújítás során az apátság egy olyan többfunkciós épületet hozott
létre, amiknek belső tereiben kiállítótér, lelki gyakorlatra alkalmas tér (kápolna), illetve vallási turisztikai szálláshely került kialakításra a gyönyörűen
parkosított külső környezetben.

Zirci Ciszterci Apátság
Látogatóközpont
„Ardere et lucere!”

Zirci Ciszterci Apátság Bajai Szálláshely és Látogatóközpont:
6500 Baja, Tóth Kálmán tér 5.
Tel.: +36 20 364 1117; E-mail: zarandokhaz.baja@gmail.com
Zirci Ciszterci Apátság Pécsi Szálláshely és Látogatóközpont:
7624 Pécs, Szent István tér 6.
Tel.: +36 72 510 145; E-mail: zarandokhaz.pecs@gmail.com

Zirci Apátsági Manufaktúra:
Valódi apátsági kézműves sörök a Zirci Ciszterci Apátságtól!
1735-ig visszanyúló hagyományok, egyedi receptúra, kiváló minőség,
garantáltan helyben gyártott.
8420 Zirc, Rákóczi tér 1.; Tel.: +36 30 190 4300,
E-mail: iroda@zircimanufaktura.hu
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
További programjainkról és az esetleges műsorváltozásokról az alábbi
elérhetőségeken tájékozódhat:

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

Apátsági zenei programok
április 16. 16 óra (Húsvétvasárnap)
Kiss Zsolt orgonaművész hangversenye
június 4. 16 óra (Pünkösdvasárnap)
Mátyus Gabriella orgonaművész hangversenye,
közreműködik: Andrássy György – ének
augusztus 27. 16 óra
Bodó Antónia hegedűművész és
Kapitány Dénes orgonaművész hangversenye
szeptember 09. 16 óra
MH Altiszti Akadémia Big Band zenekara (ingyenes)
szeptember 24. 16 óra
Szabó Imre orgonaművész hangversenye
október 29. 16 óra
Spányi Miklós orgonaművész hangversenye
A programok helyszíne a Bazilika Minor, a belépőjegy ára: 800 Ft.

Arborétumi szakvezetések, játékok,
koncertek és előadások
SZAKVEZETÉSEK:
Vezetett séták az Arborétumban, mely alkalmakkal jegye megváltását
követően, ingyenes szakvezetés mellett csodálhatja meg az angolkert
évszakokhoz illő hangulatát. A szakvezetések időjárásfüggők, maximális
csoportlétszám 25 fő, a szakvezetések időpontjai 10 és 15 óra.
március közepétől Kora tavaszi hagymások: hóvirág, tőzike, Crocusok,
téltemető virágzásának megtekintése
április közepe, vége medvehagyma virágzás összekötve a gyógyhatás
ismertetésével
április 22. Föld Napja
május eleje Magnólia (liliomfa) virágba borulásának megcsodálása
május 12. Madarak és Fák Napja: az Arborétum madarainak, fáinak részletes bemutatása
június eleje hársfa virágzás gyógyhatás ismertetésével
október vége Kalácsfa és őszi lombszíneződés, gomba sokszínűség bemutatása
ARBORÉTUMI JÁTÉK
április 17. „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.

ARBORÉTUMI KONCERTEK
„Pánsíp játék a 400 éves kocsányos tölgynél”
Kövi Szabolcs csodálatos zenéjével ismételten elvarázsol
minden kedves érdeklődőt.
Koncertidőpontok: 2017. július 10.; július 24.; augusztus 7.
Koncertkezdési időpontok: 15 és 17 óra.
Jelentkezni a koviszabolcs@gmail.com email címen lehet,
a pihenőszékek száma korlátozott.
ARBORÉTUMI ELŐADÁS
Július eleje: A Zirci Ciszterci Arborétum gyógynövényei
Gobelintermi előadással egybekötött arborétumi séta. Ismerkedés az arborétumban fellelhető gyógynövényekkel és azok gyógyhatásaival.
Programjaink pontos dátumairól a látogatóközpont elérhetőségein
tájékozódhat.

Múzeumok éjszakája - „Értékőrzés”
2017. június 24.
17 és 24 óra között (az Arborétumban sötétedésig)
Ingyenes látogathatóság a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjának
valamennyi produkciójában.
17 óra „A szentélyen túl” – szerzetesi vezetés a templomban.
20 óra Zirci Városi Vegyes kórus koncertje

Karácsonyra hangoló
Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek!
					
– Wass Albert –
december 2. 16 óra
Eszter-lánc mesezenekar koncertje gyerekeknek – Gobelinterem
december 9. 16 óra
Dévai Nagy Kamilla adventi koncertje – Bazilika
december 16. 16 óra
Mindenki karácsonya, hittanos gyermekek Betlehemes előadása –
Bazilika
december 17. 16 óra
Zirci Városi Vegyes kórus adventi koncertje – Bazilika

Apátságunk további rendezvényei
Zirci Nyugdíjasklub szervezésében
május 26. 14 óra
Egyházi kórusok találkozója – Bazilika
Kiállítás megnyitó:
július 14. 16 óra
Rembrandt von Rijn biblikus művei
Helyszín: Ciszterci Műemlékkönyvtár, Barokk terem

16 és 18 óra „Zöld erdőben” – angolkerti szakvezetés Bakos Györggyel
17 és 22 óra között „Madártávlatból” – Fedezd fel Zircet a Vörös
toronyból, óránkénti indulással, maximális létszám: 20 fő
17 és 20 óra között,
„Harang mustra” – Kiscsoportos templomtorony-látogatás,
óránkénti indulással, maximális létszám: 12 fő
A belépés ingyenes.

Manufaktúralátogatás
előre bejelentkezéssel!

Apátságunk liturgikus eseményei
Március 1. Hamvazószerda
a Nagyböjt kezdete. Szentmisék 7 és 18 órakor.
Nagyböjt péntekjein 17.15-től keresztút a Bazilikában.
Április 9. Virágvasárnap
10 órás szentmisén a barkák megáldása, körmenet.
Április 13. Nagycsütörtök
18 órakor Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére a Bazilikában.
Utána virrasztás a hittantermi kápolnában.

Minimális létszám 4 fő, maximum 20 fő egy vezetés alkalmával, belépőjegyet az Apátsági Ajándékboltban lehetséges előtte váltani, mely 500 ft/fő.

Április 14. Nagypéntek
15 órakor keresztút a Kálvárián (eső esetén a Bazilikában).
18 órakor Urunk szenvedésének ünneplése.

A látogatás alkalmával sörkóstolásra nincs helyben lehetőség, vásárolni az
ajándékboltban lehetséges, az alábbi elérhetőségeken tájékozódjon:
iroda@zircimanufaktura.hu • 06 30/190-4300

Április 15. Nagyszombat.
19.30: Húsvéti vigília.
A szertartást követően körmenet, ételek megáldása.

