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A břevnovi benedek-rendi apátság
K a p csola t f elv é t el
Benediktinské arciopatství v Břevnově
Markétská 28/1
169 01 Praha 6 - Břevnov
Tel.: +420 220 406 111
L e f oglalás
Tárlatvezetés: tel.: +420 220 406 270, e-mail: klaster@brevnov.cz
W e b ol d al
www.brevnov.cz
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A břevnovi apátság története több mint ezer éves, kezdettől fogva jelentős vallási, kulturális és gazdasági intézmény,
ennek ellenére a szerzetesi élet a kolostorban többször is megszakadt - legutóbb 1950-ben, mikor a kommunista kormány
eltörölte a kolostorok működését.
A bencés szerzetesi közösség felújítása Břevnovban (és más helyeken Csehországban) és a kolostori épület javítása az
1989-es években megkezdődött, és manapság is tart.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Ladronka park
•
Zarándokút a prágai Loreta templomból Hájek kápolnájába
Tö r t é ne t e
A bencések a Római katolikus egyház és a kereszténység első szerzetesrendje. Közösségben élnek, imádkoznak s dolgoznak.
Az ima lehet magán ima (lectio divina, a biblia olvasása), valamint nyilvánossági ima, liturgikus (opus dei, eucharisztikus
liturgia, divinum officium-zsozsolma). Egyfajta imának tekintik a bencések a munkát: manuális, a lelki gondozás és az
oktatás, a tudomány terén. A szerzetesek négy fogadalmat tesznek: a szegénység, a tisztaság, az engedelmesség („az
erkölcsök átalakítása”) és a stabilitás fogadalma (állandóság egy kolostorban, vagy egy adott közösségben).
A kolostor kertjének jelenlegi formája a barokk módosítások eredménye, Christoph és Kilián Ignaz Dientzenhofer
építészeknek köszönhető.
Az alsó rész, melyen a monostor épülete áll, naponta nyitva van az érdeklődők számára (6:45-20:00), (az úgynevezett
Vojtěška pavilon, a legenda szerint Szent Vojtěch és Boleszláv fejedelem találkozóhelye a kolostor megalapításánál, csak
idegenvezetővel lehetséges a látogatás).
A felső rész, a kolostortól északra állandóan nyitott a látogatók számára.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: a D1-es autópályán, Smíchov irányába, a Barrandovi
híd után Zlíchov alagúton keresztül, Břevnov irányába, aztán a
Strahovi alagútba. Onnan balra Patočkova utca.
Busszal: prágai tömegközlekedéssel, 22-es és 25-ös villamos,
Brevnovi kolostor(Břevnovský klášteř) megállóhely.
Nitvatartási idő
Hétköznap: csak előre bejelentkezett csoportok számára
Nyári időszak: Szombat-Vasárnap: 10:00, 14:00, 16:00
Téli időszak: Szombat-Vasárnap: 10:00, 14:00
A látogatók rendelkezésére áll a Szent Markéta barokk bazilika,
egy román kori kripta a 11. Századból, stb. A tárlatvezetés kb. 90
percig tart.

Látnivalók
A kolostor belső tere
Ajánlat szervezett csoportok számára
Csoportos jegyek

Broumovi kolostor
K a p csola t f elv é t el
Klášter Broumov
Klášterní 1
550 01 Broumov
Tel.: +420 491 521 283
E-mail: vkcb@broumovsko.cz
L e f oglalás
Prohlídka: prohlidky@broumovsko.cz, +420 491 521 283
W e b ol d al
www.klasterbroumov.cz

8

A broumovi kolostort körülvévő terület nyugodt környezetet nyújt a város központjában. A barokk építészet mintája,
különösen a kolostor temploma (Szent Vojtech) kétségtelenül az egyik legdíszítettebb temploma Európának.
Ebben a templomban többfajta ereklyetartó található, például Szent Vojtech törmeléke, Vavřinec, Klement és még sokan
mások.
A legértékesebb műemlékek közé tartozik a torontói lepel egy példánya, amelyet 1999-ben fedeztek fel a templomban.
A következő érdekesség, melyet érdemes felkeresni a helybeli könyvtár, 17 ezer kötetet tartalmaz s értékes földgömöt.
Kö rny é k b eli é r d ekess é gek
•
sziklavárosok: Adršpach, Teplice nad Metují, Ostaš
•
értékes templomcsoportok
•
Police nad Metují város kolostora
Tö r t é ne t e
I.Přemysl Ottokár király 1213 – ban a bencéseknek adományozta a broumovi területet, ők alapították meg Broumov városát,
de csak a 14. században, német telepesek által, azzal a tervvel hogy a város kiindulóntként fog müködni a további északi
és északkeleti behatolásokhoz. A huszita háborúk alatt Broumov jelentősége egyre nőtt, mivel a bencések központját
a brevnovi kolostort 1420 május 20.-án felgyújtották a husziták. Több szerzetest elégettek.
II. Mikulás szerzetes szerzetesbarátaival együtt áttelepedett Broumov kolostorjába. Értékes tárgyakat hoztak
magukkal, például az úgynevezett „Codex Gigas“ egy hatalmas kéziratos bibliát, mely 1648 – as évtől hadizsákmányként
Svédországban található. Nagy jelenősége volt a břevnovi szerzetesek áttelepülésének a broumovi kolostorba a vidék
ekonomikus és kulturális szempontjából.
A kolostor a barokk időszakon belül át lett alakítva híres architektok vezetésével, Krystof és Kylián Ignác Dientzenhofer.
1950 óta a kolostor papoknak és apácáknak szolgált. Ma már semmilyen hívő rend nem él a kolostor falai közt. Břevnovi
kolostor alá esik, adminisztrátor P. Prokop Siostrzonek OSB irányításával, a helybeli épületek rendbetartásáról Přemysl
Sochor gondoskodik.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: Prágából Királyvárad irányába a D11-es autopályán, tovább
az E67-es úton Náchodba, s innen a 303-as úton tovább egészen
Broumov központjába.

Látnivalók
A kolostor belső terei
Ajánlat családoknak
Különleges bemutatók

Autóbusszal : buszösszeköttetés Királyváradból
Nyitvatartás
Április – Október : Naponta 9:00 – 16:00
November – Március : Naponta 10:00 – 15:00
A kolostort körülvévő területet s a helybeli kávézót egész évben
meg lehet látogatni.
Száláslehetőség szintén a kolostorban.

Ajánlat csoportok számára
Csoportos belépő

Emauzy kolostor
K a p csola t f elv é t el
Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích
Vyšehradská 49/320,
128 00 Praha 2 - Nové Město
Tel.: 221 979 228
E-mail: emauzske.opatstvi@tiscali.cz
L e f oglalás
Tárlatvezetés: tel: 221 979 228, e-mail: emauzske.opatstvi@tiscali.cz
W e b ol d al
www.emauzy.cz
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Középkori kolostor Prága szívében, gótikus stílusban épült, a 14.században. Legnagyobb értéke a régi és újszövetséget
abrázoló freskók a kerengő folyosólyán. A látogatók számára megnézhető a kolostor temploma, a császári kápolna
beuroni dekorációval , barokk ebédlő s a paradicsom kert.
A jelenben a közösséget három tag alkotja, az épület egy kisebb részét lakják. Az épület nagyobb része irodai célokra
használt, szintén társadalmi események, konferenciák megrendezézére.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Vyšehrad
•
Újvárosi városház a Károly téren
•
Heydrich emlékére épült emlékmű a Resslova utca sarkán
Tö r t é ne t e
A kolostort 1347-ben alapította meg IV. Károly király, aki az 1340-es években hívta át letelepedni a bencés és domonkos
rendi szerzeteseket Dalmáciából, azzal a céllal hogy létrehozzák a birodalom egyetlen szláv kolostorát. Nevét Emmaus
faluról kapta, melynek közelében, az evangélium szerint, Jézus találkozott tanítványaival. Ezt az evangéliumot olvasták
fel a kolostor felszentelésekor, 1372 Húsvét Hétfőjén. A kolostor hamarosan a skolasztika központja lett, ahol Husz János
is tartott prédikációkat. A művészetet kedvelők számára kedvenc hely manapság is, tele van falfestményekkel és gótikus
alkotásokkal.
Könyvek fordítására és átírására a glagolita betűtípust használták. A huszita időszakban a kolostor megmenekült a
megsemmisítéstől különleges pozíciójának köszönhetően , az egyetlen kétnyelvű férfi kolostor. Átalakításra a 16.század
végén került sor. 1635-ben III. Ferdinánd császár spanyol bencéseket vezetett át Montserratból. Az ő hatásuk alatt
kezdődött a kolostor átépítetése barokk stílusban. A spanyol bencések magukkal hozták a Montserrati Szűz Mária
kolostor kultuszát.
1880-ban a kolostort a beuroni bencés gyülekezet kapta meg, mely hatása alatt kizárólag az egyházi művészet fejlődött,
az úgynevezett Beuron Művészeti Iskola hatására. Beuroni művészek újonnan felújították a kolostor belső tereit,
végbement az épületek rekonstrukciója.
A náci megszállás alatt megszüntették a kolostor működését, és több szerzetest koncentrációs táborba helyeztek. 1945
februárjában az angol-amerikai légitámadás bombái csaptak be a kolostor épületébe. 1950-ben a vallási intézményeket
eltörölték Csehszlovákiában és a felújított épületeket tudományi és egeszségügyi célokra használták fel. A bencés rend az
Emauzy kolostorba 1990-ben tért vissza. A kolostor templomában rendszeres istentiszteleteket tartanak.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
..:metróval, villlamossal Károly térről - 3, 6, 10, 18, 24
Nyitvatartás
Május-Szeptember: Hétfő- Szombat: 11:00-17:00
Április - Október: Hétfő-Péntek: 11:00-17:00
November - Március: Hétfő – Péntek: 11:00-14:00
A látogató kap egy idegenvezetéses szöveget (különböző nyelvi
változatokban), amivel szabadon sétálhat hozzáférhető helyeken.

volt refektorium
császári kápolna és a kolostor temploma

Kladraui kolostor
K a p csola t f elv é t el
Správa kláštera Kladruby
Pozorka 1, 349 61 Kladruby u Stříbra
Tel.: +420 374 631 773
E-mail: kladruby@npu.cz
L e f oglalás
Prohlídka kláštera: kladruby@npu.cz, tel.: +420 374 631 773
W e b ol d al
www.klaster-kladruby.cz
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A Kladraui kolostort I.László fejedelem alapította. Román stílusban épült, gótikus elemekkel. Az apátsághoz tartozó
középkori bazilikát 1712-1726 között Jan Blazej Santini építész irányításával átépítették. A kolostorban megtalálhatók
Bernard Braun kőszobrai.
L át nivaló k
•
város Kladruby
•
Ezüst város
•
Szent lovarda
Tö r t é nelem
A kladraui bencés kolostort 1115-ben alapította I. László fejedelem, aki a kolostorban van eltemetve. Nagy vagyont
szentelt a kolostornak. A kolostor vallási tevékenységre szolgált ,s diplomáciai tárgyalásokra. A következő századokban a
kolostor hatása váltakozva csökkent és ismét növekedett. 1712 évében elkezdődött a Szüz Mária temlom rekonstrukciója
Jan Blazej Santini-Aichl barokk építész vezetése alatt, 1726 – ig tartott. Az új építészeti stílust barokk gótikának nevezték,
ő lett e stílus képviselője. Santini vezetése alatt épült át a templomhajó és a monumentális kupola, mely úgy néz ki, mint
egy korona, melyet a templom főhajója fölé akasztottak. Átépítették a nyugati homlokzatot és az északi frontot is. Az
előrészbe elhelyezett Szűz Mária monumentális szobra a kolostor román és gótikus hagyományaira utal. A belső teret
a korona átvilágítja, az oltári részt Santini által megtervezett oltár díszíti. Szent Mária templomát 1726 - ban szentelték
fel, Csehország egyik legnagyobb tempoma a mai napig. Később a tempomhoz hozzáépített épületek tervezését már
Kilián Ignác Dientzenhofer végezte. A kolostor élete minden tekintetben virágzott, de a felvilágosodás korában az állam
egyre gyakrabban beavatkozott működésébe. 1785 – ben II.József császárnak köszönhetően nem semmisítették meg a
kolostort, mely épületei 1798 – tól katonai kórháznak voltak felhasználva, majd 1800 - tól mint katonai szálló, később újra
mint kórház, s 1818 – ban betegeknek szállóhely.
I.Alfred Kandidus Windischgrätz tábornagy 1825 – ben aukcióban felvásárolja a kolostort. Az összeg felét hűsége
érdemében az osztrák monarchia elengedi, de a birtokról nem gondoskodott mivel a közeli Tachovban tartózkodott.
1864 – be II. Alfréd Mikulás Windischgrätz egy sörfőzdét építetett a kolostorban, a templom maradt a korábbi állapotban.
1918 után kihalófélben van Windischgrätz család fő ága, földreformok vannak, s a család elveszíti tachovi birodalmát.
Az új tulajdonos, Lajos Aladár Windischgrätz Kladrauba költözödik, ahova viszi magával kiterjedt könyvtárát és a család
levéltárát. A Windischgrätz család 1945-ig tartózkodik Kladrauban. Később a város az állam tulajdona lett.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: D5 – ös autópályán a 107 – es kijáratnál. Közeli nagyobb
város az Ezüst, innen a kolostorba a 193 – as úton lehet eljutni
(Horšovský Týn és Domažlice irányában).
Busz: Az állomás neve, ahol ki kell szállni „Kladruby, kerület Tachov“
vagy „Kladruby – U školy“.
A buszmegálló körülbelül 900 méterre található a kolostortól.
Vonattal: Az állomás neve, ahol ki kell szállni „Stříbro“. A megálló
körülbelül 5 km-re található a kolostortól, kék színü turistaúton
gyalog lehet megközelíteni, vagy körülbelül 6 km a 193 –as úton.
Stříbroból Kladrauba szintén el lehet jutni autóbusszal.

Nyitvatartási idő
Április – Október : Szombat – Vasárnap / 10 -16
Május – Szeptember : Kedd - Vasárnap / 10-16
Látogatási lehetőségek
a kolostor belső terei
Lehetőségek családoknak
kedvezményes belépő a gyerekek számára
Lehetőség szervezett csoportoknak
az előre lefoglalt csoportok számára „Kombinált tárlatvezetés“

Bencés Apátság Rajhrad
K a p csola t f elv é t el
Benediktinské opatství Rajhrad
Klášterní 1
664 61 Rajhrad u Brna
Tel.: 547 229 136
E-mail: rajhrad@muzeumbrnenska.cz
L e f oglalás
Tárlatvezetés: tel. +420 547 229 126, e-mail: prohlidky.rajhrad@muzeumbrnenska.cz
W e b ol d al
www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz
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1950-ben, a bencések internálásála után az állam annyira elhanyagolta az emlékművet, hogy a jelenlegi rekonstrukció
hatalmas pénzforrásokat igényel. A legdrágább javítási munkálatok az alap statikus biztonsága és az épület felső
szerkezete voltak. A kolostor műemlék, művészeti értékekkel: könytári bútorok és könyvgyűjtemény-64.000 történelmi
kötettel. A legtöbb kötet a 2004-es év közepéig a nyugati szárnyban volt elhelyezve. A könyvek átmeneti, nem megfelelő
környezetben voltak, melyet az alap nem statikus helyzete miatt már rég át kellett volna helyezni. Jelenleg a könytár
felújítása már megtörtént, a könyvek visszakerültek saját helyükre. A nyugati részén már megtörtént az épület statikus
bebiztosítása. Az északi, keleti és déli szárnyat már felújították és elsősorban Morvaország írásbeli emlékei megőrzésére
szolgál.
2012-ben végbement a déli szárny rekonstrukciója, amely ma kiállítótérként szolgál. A nyugati szárny újjáépítésre vár.
Szent Péter és Pál apátság templomát rendszeres istenszolgálatokra használják. A szomszédos paplak a Rend székhelye.
A kolostor gazdasági épületeinek csak egy részét használják különböző célokra. Az épület többi részét nem lehetséges
használni, lerombolt állapota miatt. Fokozatosan folynak a javítások.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Rajhradi régi fűrész
•
Rajhradi malom
•
Zárda, Těšitelek
Tö r t é ne t e
A Rajhradi bencés apátság az elmúlt évtizedekben nagyon nehéz időszakot élt meg. 1950-ben az állambiztonsági titkos
egység megtámadta az apátságot. A szerzetesek az úgynevezett „öszpontosított kolostorokba” lettek elhelyezve, melyek
koncentrációs táborként működtek.
Pokorny Vencel apátot és szerzetestestvéreit Králíky, Hejnice, Osek, Želiv városokba internálták. Miután kiengedték őket
nem élhettek egy közösségben, s nem viselhettek vallási ruhát a nyilvánosságon. A szerzetes közösség fokozatosan kihalt,
a kommunizmus bukását csak két apát élte túl, Pál és Benedek. Benedek vette át az államtól az apátság tönkrement
épületeit, idős kora miatt már nem tudta az apátságot tovább irányítani, ezt átmenetileg a Břevnovi bencés Radim
Valík végezte, 1997 júliusáig, az új kommunita megújulásáig. Német és osztrák bencés kolostorok segítségével sikerült
a paplakot felújítani, háromtagú közösségnek kolostort alapítani. E kis közösség célja a bencés rend hagyományának
továbbépítése Rajhradban, életre hozni az apátság működését, megmenteni a romos épületeket, amelyek ma kulturális
emlékek.
Az eredeti bencés közösség 1048-ban alakult itt ki, a Břevnovi bencések megérkezésével.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: Prágából Brno irányba az autópályán
Autóbusszal: Prága - Brno-Pohořelicei-Rajhrad
Vonattal: Prága-Brno –Rajhrad
Nyitvatartás
Apát templom: egész évben nyitva: 9:00-17:00 (nyáron tovább)
A szerzetesi közösség napi imája rendszeresen: 6:00, 12:45, 19:00
Írásművészeti múzeum
Május- Szeptember: 9:00-05:00 (Hétfő kivételével)
Október-Április: 9:00-04:00 (Hétfő kivételével)
Látnivalók
A kolostor belső része

Ajánlat szervezett csoportok számára
Csoportos jegyek

Sázavai kolostor
K a p csola t f elv é t el
Národní památkový ústav - správa kláštera v Sázavě
Zámecká 72, 285 06 Sázava
Tel.: +420 327 321 177, e-mail: sazava@npu.cz
L e f oglalás
A kolostor megtekintése az előre megadott időkben kezdődik.
Ezen kívül hét főnél több csoport számára esetleg lehetséges előre lefoglalt tárlatvezetés.
W e b ol d al
www.klaster-sazava.cz
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A harmadik legrégebbi férfi kolostor Csehországban. Alapítója Prokop remete, Ulrik herceg támogatásával alapította
meg a Sázava folyónál. A Sázavai kolostor belső s külső területeit az érdeklődők áprilistól októberig látogathatják meg,
előre megadott időpontokban, máskor hét főnél több csoport számára lehetséges a látogatás, előzetes lefoglalás után.
A külföldi látogatók számára lengyel, angol, német vagy spanyol nyelven elkészült idegenvezöi szöveg kölcsönözhető. AZ
érdeklődők ingyenesen megtekinthetik a kolostor külterét, s megpihenhetnek az északi kertben. Egész évben lehetséges
részt venni a római katolikus Szent Prokop templomában a misén. A kolostorban koncerteket és egyéb kulturális
eseményeket rendeznek. Július elején, Szent prokop ünnepén a zarándokok több emlékművet is megtisztelhetnek: Szent
Prokop kiskanalát, s csészélyét, melyben állítólag a vizet borrá változtatta.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Gyalogos és kerékpáros turistautak a természetben
•
Huť František egyedülálló modern üvegkiállítása: „Az üveg útja”
•
Szent Jakab román stílusú temploma - Rovná
•
Sternberki vár
•
Kutna Hora – UNESCO emlékek
•
A Konopiště kastély
Tö r t é ne t e
A kolostor területén a történelem során különböző szellemi és kulturális áramlatok találkoztak. Ez leolvasható a kolostor
építészetén,melyben a románkori , gótikus, barokk, neoreneszánsz klasszicizmus stílusa találkozik. Érdekességek:11.századi
Szent Kereszt elnevezésű világi templom régészeti alapjai, a befejezetlen gótikus templom magas, vöröshomokkőből
készült oszlopai az északi kertben. Szent Prokop templomában a barokk stílusú faldíszítések közt található Szent Prokop
szerelmes képe, s a templom kriptájában e védőszent ereklyéje. Az egyik legszebb helység IV. Károly uralkodásából
származó szoba, melyben a falfestmények az emberi anyaságot ünneplik Szent Mária által. Egyedüli a Százavai Madonna,
ki ötéves Jézust kézen vezetve van ábrázolva és a terhes Szűz Mária képe. Következő érdekesség az ószláv kiállítás, számos
középkori szláv és latin kéziratokkak és régészeti leletekkel. A kiállításhoz tartozik a barokk refektórium és kápolna.
A folyosók falain fokozatosan fedezik fel az átmeszelt Szent Prokoppal inspirált legendák falfestményeit. 2007-ben
történt a felfedezés, 1000 négyzetméretű falterületen.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: D1-es autópálya (Prága-Brno) kijárat 34 km (Ostředek), és
további 10 km-re a város Sázava.
Autóbusszal: A prágai metró „Háje“ végállomásból 382-es
autóbusszal, Sázava-Černé Budy megálló, innen a kolostor 3
percnyi séta
Nyitvatartás
Április-Október: szombat, vasárnap és ünnepnapokon 10:00-15:30
Május-Szeptember: kedd-vasárnap: 10:00-15:30
Június: kedd-vasárnap: 10:00-17:00
Július-augusztus: kedd-vasárnap: 10:00-17:15

Látnivaló:
Sázavai kolostor
Ajánlat családoknak:
Kedvezményes belépő a gyermekek számára
Ajánlat szervezett csoportok számára:
Csoportos jegyek

Teplicei regionális múzeum
K a p csola t f elv é t el
Regionální muzeum v Teplicích
Zámecké náměstí 14,
415 01 Teplice
Tel.: +420 412 359 000
E-mail: info@muzeum-teplice.cz
L e f oglalás
Tárlatvezetés: tel.: +420 412 359 000, e-mail: info@muzeum-teplice.cz
W e b ol d al
www.muzeum-teplice.cz
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Keresztelő Szent János egykori női kolostora a Teplicei kastélyhoz tartozik. A kastélyt Judita királyné alapította, valószínűleg
itt hunyt el. Régészeti kutatások alpján nem volt a huszita háborúk alatt felgyújtva, sem megsértve. Napjainkban
a látogatás lehetséges „Az eltűnt kolostor nyomaiban” nevezetű kiállítás része, nyolc nagy helységben próbálja a kastélyt
bemutatni, építészeti iratokat találhatunk itt. A kiállítás alkotói modelleken mutatják be a kastély építészeti történetét,
dokumentumok és grafikák képviselő helyét. Érintőképernyők és a multimédiás terem vetítői segítségével adját át az
információkat a régészeti kutatásokról, melyek a 20.század ötvenes éveiben végződtek, Judita királyné maradványait
szintén meglelték.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
A fürdőváros Teplice
•
természeti nyom audioteplice.cz
Tö r t é ne t e
A királyi kolostort Teplicében Csehország királynője Judita alapította meg 1160 körül. Írott forrásokat csak a 13. századból
találtak, mikor a kolostor pusztaságban szenved. A nem messzei Postoloprty városkából, férfi kolostorból irányították
a működését. Csak IV.Károly király uralkodása alatt kezdett igazán boldogulni a kolostor, apáca-főnökasszony Anna
(működése 1356-1370) és Markéta (1385-1414) vezetésével. Érdekes hogy a huszita háborúk alatt nem lett elpusztítva,
1421-ben.1426-ban volt a kolostor keresztény katonákkal megtámadva, állítólag kacérság okjából. Nem tudjuk pontosan
a károk nagyságát, 1435-ben Eliska apáca-főnökasszony leveléből derül ki hogy a Teplicei apácák teljesen pénz nélkül
voltak számüzetésben.
Zikmund király 1437 novemberében ráírja a kolostor tulajdonjogát Jakoubekra, az apácák elhagyták a kolostort,
s valószínűleg a Prágai Szent György kolostorba átköltöztek. Miután a huszita háborúk után egykori kolostor épületét
átépítették, a kolostor joga véglegesen megszűnt 1512-ben, Teplicei urak házává vált.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: Prágából, E55-ös fő útvonal
Busszal: Busz és vasútállomás a városban
Nyitvatartás
Egész évben, hétfő kivételével naponta
Kedd - Péntek : 12:00-17:00
Szombat- Vasárnap :10:00-12 :00 és 13:00-17:00
Látnivaló
Kiállítás a múzeumban
Családok számára
Kedvezményes belépő gyerekeknek

Ajánlat szervezett csoportoknak
Oktatási programok

Vysočina múzeuma Třebíč
K a p csola t f elv é t el
Muzeum Vysočiny
Zámek 1
674 01 Třebíč
Tel.: 568 610 022, 777 746 982
E-mail: infobazilika@mkstrebic.cz
L e f oglalás
Tárlatvezetés: tel. 568 610 022, 777 746 982, e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz
W e b ol d al
www.muzeumtr.cz
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Szent Prokópiusz bazilika a bencés kostorhoz tartozó nagy kulturális érték.Csehországban és Morvaországban nincs
hozzá hasonló építmény. Magát a bazilikát a 13. század elején építették. Stílusában keverednek a román és gótikus jegyek.
E emlékmű a zsidónegyeddel együtt az UNESCO 2003-ban jegyezte be a Világörökségek közé.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
A zsidó negyed Třebíč
•
Porta Coeli Předklášteří (női kolostor)
•
Žďár nad Sázavou (egykori ciszterci kolostor)
Tö r t é ne t e
Brünn és Znojmo közötti lakatlan vidéken, Jihlava folyónál alapították meg Oldřich Brněnský és Litold Znojemský, morva
hivatalnokok, 1101-ben a bencés kolostort. A legnagyobb bencés monostor Morvaországban.Ez a hely, mely falakkal volt
védve, a bencések sorsát nagyban befolyásolta. A huszita zavargások után, mely megrázta a kolostor gazdasági alapját,
Třebíčet megtámadta a magyar hadsereg. 1468 májusában a kolostort magyar katonák ostromolták, Morvaország magyar
közigazgatás alá került, a szerzetesek vagyonát elkobozták, a kolostort elfoglalták a katonák. Az apátság gazdasági
fedezet nélkül nem tudta visszavásárolni tulajdonát, a nagyurakra volt utalva. 1524 és 1536 között a bencések ki voltak
utalva Třebíč városából.
A kolostort 1557-ben megvásárolta az Osovský nemzetség, megkezdődött a rekonstrukció. A 17. századtól a birtokos
Valdštejn család saját rezidenciáját alakította ki az épületben (1613-ig) Egy része barokk stílusba lett átépítve, sok év után
a bazilika is visszanyerte eredeti vallási küldetését. František Maxmilián Kaňkának, barokk építésznek köszönhetjük az
épület óvatos építészeti beavatkozását, Valdštejn család meghívására.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: D1-es autópálya, letérni a Velké Meziříčíben, innen 22
km-re van Třebíč.
Busz és vonat: Prágából és Brnoból több összeköttetés működik,
közvetlenül is.
Nyitvatartási idő
Június-Szeptember: Hétfö – Vasárnap / 9:00-18:00
Október-Május: Hétfö-Vasárnap/ 9:00-17:00, Péntek / 9:00-15:00
Egész évben, a pénteki utolsó tárlatvezetés idegenvezetővel 14 óra.
Látnivalók
Számos múzeumi kiállítás

Ajánlat családoknak
Kedvezményes belépő gyerekeknek
Ajánlat szervezett csoportoknak
Csoportos jegyek

Szlovákia
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•
•
•
•
•
•
•
•

Deáki Nagyboldogasszony plébániatemploma
Szent Megváltó tiszteletére épült plébániatemplom lekérben
Garamszentbenedeki plébániatemplom
Szent Kozma és Damján bencés kolostor
Rimajánosi kolostor román stílusú tempola
Urunk Színeváltozása kolostor - Számpor
Vágsziklási kolostor
Szent Hippolit kolostor a Zobor-hegy lábánál
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Deáki Nagyboldogasszony plébániatemploma
K a p csola t f elv é t el
Farnosť Diakovce
Diakovce 108
925 81 Diakovce
Tel.: +421 31 77 952 20
E-mail: farnost.diakovce@abu.sk
L e f oglalás
Tel.: +421 31 77 952 20, E-mail: farnost.diakovce@abu.sk).
W e b ol d al
www.diakovce.sk
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Szlovákában a Deáki Nagyboldogasszony temploma, valamint a Garamszentbenedeki kolostor, templomok Lekérben,
Rimajánosi községben, Világsziklási kápolna, mind a középkorban a bencések számára épült. A templom és I.István király
oldalkápolnája az épület egyetlen megmaradt része. A román tégla építészet mintaképe. Szokatlan kétszintes elrendezése
egyedi.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Deáki termálfürdő
•
román stílusú templom Vízkelet-Hegy nevezetű faluban
•
Maticza-vízimalom Tallós községben
•
Vízierőmű- Bős
Tö r t é ne t e
A Deáki község termékeny régiója a korai középkortól (valószínűleg a 11. század kezdetétől) a Pannonhalmi Bencés
Főapátsághoz tartozott. A pannonhalmi szerzeteseknek itt birtokai voltak, gazdasági udvarok, úgynevezett tanya.
Az 1102-es évben már létezett a Nagyboldogasszonynak szentelt temlom. A Pannonhalmi Főapátság alá esett, mint
alárendelt kolostor központja.1228-ban egy új templomot szenteltek fel, szintén Nagyboldogasszony tiszteletére. A
templom ma is áll, bár módosult formában, a román stílusú bazilika hozzáépítése voltán,a 19. században. A templom
megmaradt eredeti része Szlovákia egyik legjelentősebb középkori kolostori építészet mintája.Kétszintes, téglaanyag
jellemzi, nemcsak a falak de díszítése is.
A Deáki püspökség a 16. század végéig létezett. 1636-ban reformáció terjedése után újra a Pannonhalmi Bencés Főapátság
alá került. A szerzetesek 1787-es évig éltek itt, majd II.József reformjai alatt felszámolták a kolostort. A 19. század végén
tértek újra vissza, míg 1950-ben erőszakkal bezárták a kolostort. A kolostor temploma a 18.században különböző
építészeti beavatkozásokon ment át(a torony felépítménye, a nyugati homlokzat módosítása, a boltívek javítása). Jelentős
rekonstrukció 1872-1875 között zajlott, Schulek Frigyes építész tervei szerint a tempom nyugati homlokzatához új,
háromhajós román stílusú bazilikát építettek.
Deáki környékén több vallási épület mutatja a deáki templom téglás építészeti hatását. A Duna fólyó vidékén található,
Kis-Duna ágazatnál, Csallóköz területén, továbbá Gány, Kismácséd községekben, ahol gyönyörű természetben további
látogatási célpont található mint például vízi malmok (Tallós, Jóka), vagy vízierőmű (Bős).

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: R1-es út, letérni Galantára, tovább az507-es úton, egészen
Deáki községbe.
Busszal: rendszeres buszjárat Vágsellyéből.
Nyitvatartási idő
A templom az istentisztelet ideje alatt meglátogatható, vagy az
egyházközséggel előre megbeszélt időpontban.
Látnivalók
Templom

Szent Megváló tiszteletére
épült plébániatemplom Lekérben
K a p csola t f elv é t el
Farnosť Hronovce
Jána Zelenyáka 16,
935 61 Hronovce
Tel.: +421 36 779 60 22
E-mail: hronovce@nrb.sk
L e f oglalás
Tel.: +421 36 779 60 22, E-mail: hronovce@nrb.sk
W e b ol d al
www.hronovce.sk
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Az egykori kolostor Lekérben a szlovákiai bencés eredetű középkori kolostorokhoz tartozik, mint szintén a Nyitra-Zobor,
Garamszentbenedek, Deáki, Bozók, Vágsziklás, Rimaszentjános, Abaszéplak, Apátkolos, Nyitraludány, MenguszfalvaStóla, Privigye községekben található építmények.
Az egykori kolostor egyetlen fennmaradt épülete a mai plébániatemplom. Barokk stílusú átépítése elrejti az eredeti késő
román stílusú bazilika falait. Nagyobb, háromhajós templomok közé tartozik. Faragott kő díszítése volt, amiről több
töredéket ismerünk. Háromhajós bazilika elrendezése és az ismert építészeti elemek azt jelzik, hogy valószínűleg egy
reprezentatív épület volt. A lekéri történelem és az építészet története még alapos átkutatásra vár.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Léva – Hontvarsány román stílusú templom
•
Lévai vár
•
Párkány - Vadas Termálfürdő
•
Zselíz - Szent jakab tiszteletére felszentelt gótikus plébániatemplom fennmaradt freskókkal, az Eszterházi család
barokk kastélya, Eszterházi család neogotikus sírja a temetőben, Városi Múzeum
Tö r t é ne t e
A lekéri bencés apátság alapítási dátuma ismeretlen. Valószínűleg a 13. század elején épült, a részben megmaradt
kolostortemplommal együtt. 1255-ben már létezett. Viszonylag keveset tudunk a kolostor további sorsáról is. Nyilvánvaló,
hogy kisebb és szegényebb a kolostor, de a késő román stílusú temploma feltűnő háromhajós, faragott kőszobrokkal. Az
alapító neve Szerafin lehetett, aki a Hont-Pázmány nemzetség által felépítetett reprezentatív bényi kolostortemplomhoz
hasonlót akart alkotni. A kolostor röviddel az 1508-as év után szűnt meg, bár az apátság valószínüleg még valamennyi
ideig létezett. A kolostor temploma az egyetlen megmaradt építészati maradványa. Barokkizált formában maradt fenn.
A templom nyugati részét a 2. világháború alatti robbanás tönkretette.
Lekértől délre, kilenc kilométerre Bény nevezetű faluban lepusztult kolostor található megmaradt templommal, Szlovákia
egyik legjelentősebb román építészeti emlékekei közé tartozik. Építészete szoros összefüggésben volt a közeli Esztergomi
királyi és érseki várral. Lekértől északi irányban, Léva felé, Zselíz községben gótikus eredetű, Szent Jakab tiszteletére
felszentelt plébániatemplom, s az Eszterházy család barokk stílusú kastélyát találni.
Nem messze helyezkedik el a Garamszentgyörgy nevezetű falu, ahol átalakított formában fennmaradt a román stílusú,
Szent György tiszteletére felszentelt templom.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: Lévából Esztergom(HU) irányába, 76-os út (30 km).
Busszal: A rendszeres autóbusz és a vasúti közlekedés Lévából.
Nyitvatartási idő
A templom látogatása az istentisztelet ideje alatt, vagy előre
lebeszélt látogatás a plébánia adminisztrátorával.
Látnivalók
Templom

Garamszentbenedeki plébániatemplom
K a p csola t f elv é t el
RKFÚ
Pod kláštorom 1
966 53 Hronský Beňadik
Tel.: +421 45 689 31 98
E-mail: hronsky.benadik@nrb.sk
L e f oglalás
Néhány nappal korábban lefoglalni a tárlatvezetést tel.: +421 0903 218 531
W e b ol d al
http://farnosthronskybenadik.webnode.sk/
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Az egykori bencés kolostor Garamszentbenedekben a legrégebbi és legjelentősebb kulturális műemléke Szlovákának.
Gyönyörű völgyben fekszik a Garam folyó szélén, az egyik legjelentősebb Szlovákiai gótikus épület. Alapítása kezdetei
a 11-századba nyúlnak vissza, amikor I.Géza király letelepítette a bencéseket, nagylelkűen gondoskodott a monostor
anyagi biztonságáról, ezáltal a Garamszentbenedeki kolostor vált az egyik legfontosabb és leggazdagabb egyházi
intézménnyé a középkori Magyar Királyság idején. A 16. században a bencések elhagyták a kolostort, az épületben jelentős
módosításokat vittek végbe a török elleni védekezés miatt. Jelenleg plébániahivatalként szolgál, 1999 óta a lengyelországi
pallotinus rend igazgatása alatt áll. Az egykori bencés kolostor és templom lenyűgözi szépségével és nagyságával
a látogatót, egyedi hangulata vonzó.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
turizmusra alkalmas természet
•
víztározó-Lipovina
•
sziklalak-Borfő
•
Lévai várrom
•
Regionális Múzeum Újbányában, Lévában, vagy Aranyosmarótban
Tö r t é ne t e
A garamszentbenedeki kolostor alapításának keztetei a 11.századba nyúlnak vissza, amikor I.Géza magyar király eldöntötte
hogy ezen a helyen Szent Benedeknek szentelt kolostort épít. Fennmaradt informácioforrások lehetővé teszi számunkra
a kolostor történelmének követését egészen a 13. századig. Az apátok és az Esztergomi érsek között állandó pénzügyi
viták fékezték a szellemi és anyagi fejlődést a kolostorban. Még ennek ellenére is a garamszentbenedeki apátság az egyik
leggazdagabb egyházi intézmények közé tartozott a Magyar Királyságban. A következő évszázadok jogvitákkal teltek,
az esztergomi érsek és helyi apátok közt. A 15. századbann a husziták leégették a kolostort. A 16 században a kolostor
működése minden szempontból visszaesett. 1528-ban már nem állt a kolostor élén apát, de adminisztrátorok, akiket
a király határozott meg, bonyodalmak voltak pénzügyekben. E bonyodalmak megszüntetése 1565-ben sikerült, amikor
a kolostor az esztergomi káptalan tulajdonává vált. A pénzügyi nehézségek ellenére (a 14. és 15.században) átépítették
a templomot és egyes kolostori épületeket gótikus stílusban. Az egész 17. és 18. század a török támadások által megsérült
kolostor javításának van szentelve. Egy másik katasztrófa sújtotta a kolostort 1881.július 31.-én, tűz, amely átterjedt
a faluból. A tűz által okozott kár hatalmas volt, és egy úgyabb nagy rekonstrukcióba kellett kezdeni, a legtöbb gótikus
tárgyat el kellett költöztetni. Az oltárok különféle más templomokba lettek áthelyezve, több műemlék az Esztergomi
Érsekség Múzeumában található. A 19. és a 20.század határán emlékfelépítésre került sor Garamszentbenedeken, a tér
belső részébe neogótikus oltárok kerültek.

H asznos in f ormáci ó k
Megözelítési lehetőség
Autóval: R1-es autópályán, letérés közvetlenül a faluba. Parkolni
a templom előtt lehet. Busszal: Közvetlen buszjárat Lévából és
Aranyosmarótból. Vonat: Közvetlen vasúti összeköttetés Lévából
és Garamszentkeresztből.
Nyitvatartási idő
Nyitvatartási idő nyáron(Június 1 - Szeptember 30.):
Hétfő - Péntek: 10:00-12:00, 13:00-16:00
Szombat: 13:00-1:.00
Önkéntes belépődíj
Látnivalók:
Templom
Kolostor

Ajánlat szervezett csoportok számára
Tárlatvezetés idegenvezetővel lefoglat időpontban.

Szent Kozma és Damján bencés kolostor
K a p csola t f elv é t el
L e f oglalás
W e b ol d al
www.obecludanice.sk
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Méltóságteljes bencés kolostor Nyitraludányban, a megalapító és családja lelkének megváltásásáért imátkoztak
a szerzetesek. Érdekes a Szentek keleti eredete. A kolostorból sajnos nem maradt semmi, de az épület déli szárnyának
régészeti átkutatása után (a közeljövőben) bemutatják a rekonstrukciót információs táblákkal. A falu központjában
helyezkedik el, része a helyi parknak és gyerekjátszótérnek.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Bencés monostorok a nyitrai Zobor hegyén és Apátkolosban
•
Apponyi vár
Tö r t é ne t e
A kolostor a 13.században már létezett, az északi szárnyat csak a következő században építették hozzá. A 16. és 18.
Század alatt a kolostor teljesen eltűnt. Helyében, a déli részén, a 17.-18. században lakóépületi-gazdasági komplexumot
építettek. A nagyobb, északi részén újkori temető keletkezett, mely a 18.század végig működött. A kolostor nagyobb része,
a templommal együtt magánterületen fekszik, s még nem volt régészetileg átkutatva.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: az R1-es út, Szered irányába letérni, innentől a 64-es úton
Nyitraludányba. Busszal: Rendszeres busz és vonatjárások.
Nyitvatartási idő
Az elpusztult kolostor terét bármikor meg lehet látogatni belépődíj
nélkül. Mozgássérültek számára szintén nem probléma.
Látnivalók
A rekonstrukció bemutatása információs táblák segítségével
Ajánlat családoknak
Komplexum a falu központjában található, játszótérrel.

Rimajánosi kolostor román stílusú tempola
K a p csola t f elv é t el
Farnosť Jesenské
Pekárenská 226
980 02 Jesenské
Tel.: 047 / 56 98 235
E-mail: farajesenske@gmail.com
L e f oglalás
Tárlatvezetés: +421 047/56 77 113
W e b ol d al
www.rimavskejanovce.sk
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A Gömör-Kishon vidék egy ritka gyöngyszeme a román stílusú rimajánosi templom. A keresztény vallásal összefüggésben
van az oktatás terjedése, a kultúra, az üzleti és kézműipar fejlődése, már csaknem ezer éve. A légkör tükrözi az
évszázados eseményeket manapság is. Magába ötvözi a vallási hit erejét és az ellenállást a kor történéseivel szemben.
Felnézni a tempom plafonjára az emberi alázat élményét hozza elő, szintén számos nemes címerek találhatók
a kazettás mennyezeten. E címerek elhelyezése köszönet a jótevőknek, akik oly nagy mértékben hozzájárultak a templom
megőrzéséhez.
KÖ Z E L B E L I lát nivaló k
•
Rimaszombati város történelmi központtal
•
Középkori templomok, amelyek turista útvonal részét képezik, az úgynevezett gótikus Gömör - Kishont
Tö r t é ne t e
Mivel a megsemmisített rimajánosi kolostor helyén még nem végeztek aprólékos régészeti kutatásokat, csak
feltételezhetjük a múltban működő, egyházi jellegű komplett építészeti alkotást, szerzetesek lakóhelyét, melléképületeket,
porták épületét. Kolostora az idők során nyomtalanul elpusztult, de a templom ma is áll.
A kolostor megalapításával az egész rimajánosi terület új alakot kapott. Több tulajdon a kolostor vezetése alá eset. 1552ben a kolostornak nem volt apátja. Állítólag az utolsó apátot a molnár inasa saját telkén, a malomban ölte meg.
Azt feltételezzük, hogy e tragikus történések után megszünt az apátság működése, s utána a kolostor épületeinek
megsemmisülése. Csak a templom élte túl ezeket a megsemmisítő tényezőket.

Prak t ik u s in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: Rimaszombatból az információs táblák felhasználásával.
A templom közelében lehetséges parkolni.
Busz: Közvetlen busz-és vasúti kapcsolatok Rimaszombatból
Nyitvatartási idő
A templom csak a mise alatt van nyitva.
A látogatás szintén lehetséges a serkestyés, Fačkováné
kíséretében, de szükséges előre bejelentkezni.
Látnivalók
Templom

Urunk Színeváltozása kolostor - Számpor
K a p csola t f elv é t el
Mniši z řehole sv. Benedikta - Klášter Proměnění Pána
Sampor 50, 962 31 Sliač
Tel.: +421 915 800 124
E-mail: benediktini@benediktini.sk
L e f oglalás
Szállás: domhosti@benediktini.sk
W e b ol d al
www.benediktini.sk
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Az első bencés kolostor Szlovákiában a szerzetesrendek felszámolása után a kommunista diktatúra idején. A szerzetesi
közösség megalakulásával és a kolostor felépülésével szellemi központ születik Szlovákia szívében. A szerzetesek napi
rituálja a rendszeres liturgikus imádság, melyen a látogatók részt vehetnek. A szerzetesek különböző munkával töltik
napjaikat, mint például idegenvezetés a kolostorban, építés, a vendégek ellátásával, a kolostor földjeinek megművelésével.
A kolostorban időnként különféle szellemi és oktatási szemináriumokat rendeznek. Tervek szerint a jövőben több más
lehetőség is kínálkozni fog a látogatók számára, szintén kolostori termékek gyártása van tervben.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Zólyomi vár
•
Arborétum Borova hegy
•
Szent Erzsébet templom
Tö r t é nelem
A bencések visszatérése Szlovákiába a jubileumi évben került sor. Kulcsfontosságú szerepet játszott Besztercebánya
pöspöke, Rudolf Balázs, aki 1998-ban két egyházmegyés papját, Vladimír Kasant és Blažej Švarkot átengedte a bencés
rendbe. A Krakkói(Lengyelország) bencés kolostorba léptek, két év után próbáltak regisztrálni Szlovákiában. 2000-ben
sikerült nekik Libetbányában egy ideiglenes bencés központot alapítani. Két évvel később azonban Libetbányát elhagyják
az épület bizonytalan tulajdonjoga miatt. Végül is ajándékként elfogadnak egy 30 éves lakatlan paplakot Bacúrban.
Ezen a helyen laktak a szlovák bencések mielőtt megnyitották az új kolostort Számporban, 2010-ben. Bacúrban
a szerzetesek sokat dolgoztak. Két éven belül a plébánia felismerhetetlenségig megváltozott. Először a tetőt cserélték le,
megjavították az épületeket. Az egykori plébánia épület így „kis kolostorrá” változott. Itt volt hivatalosan létrehozva Szent
Benedek háza, amely a Týneci apátság új szerzetes alapítványának székhelye volt. A bencések gazdag történeleme miatt
megérett a döntés egy új kolostor felépítésére, hogy bebiztosítsák a rend fejlődését. Rudolf Balázs püspök támogatása
és a helybeli közösség bőkezűsége hozzásegített egy hét hektaros földhöz Számporban. Ez a hely remekül megfelelt
a szerzetesélethez, mivel elég csendes, teret nyújt s egyaránt megközelíthető a vendégek számára. Az kolostor alapkövét
megszentelte Szlovákiai látogatásakor II.János Pál pápa. Részletesebb információ a kolostor hivatalos honlapján található.
2010 pünkösdhétfőn beírja magát az újkori bencések történelmébe, ezen a napon szentelte fel Rudolf Baláž püspök
a kolostor Urunk Színeváltozása templomát, Viliam Judák és Tomáš Galis püspökök, apátok, papok és egész Szlovákiából
érkező hívő emberek részvétével. Bernard Sawicki OSB apát, Týneci apátsági szerzetes, az ünnepség után bejelentette,
hogy a kolostor új rendházként fog működni és Vladimir Kasana OSB szerzetest nevezte ki perjelnek. 2013-ban elkezdődött
a kolostor építésének második szakasza, az alap épülethez hozzáépült klauzúra és a „Ház vendégei” elnevezett épület
felépítése, mely a látogatóknak szolgál.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelísési lehetőség
Autóval: Szliács vagy Besztercebánya városból (Nagyrét falun
keresztül), mintegy 10 km-re az R1-es úttól
Busszal: Számpor községébe bejárnak a buszok, SAD Zólyom (
Zólyom – Lukavica útvonal).
Nyitvatartási idő
A kolostor temploma egész nap nyitva van, 20:15-kor zár
Látnivalók
A kolostor belső tere nem hozzáférhető.

Vágsziklási kolostor
K a p csola t f elv é t el
Farský úrad Skalka nad Váhom
o. Peter Beňo
913 31 Skalka nad Váhom I/41
Tel.: +421 32 65 84 240
E-mail: skalka@fara.sk
L e f oglalás
Tárlatvezetés: +421 949 782 346 anebo na skalka@fara.sk
W e b ol d al
http://klastorskalka.sk/
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Szent Benedek bencés kolostor romjai a Trencsén melletti Világsziklásban a kerület legidősebb bencés műemléke.
Jelentős vallási épületté 1031 éve körül vált, Szent Benedek megérkezése után, később vértanúként meghalt. SzentZoerard András és Zoborhegyi Szent Benedek a Magyar királyság első kanonizált szentjei. Vágsziklás Szlovákia legrégibb
zarándokhellyé vált.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Trencsén vára és múzeum
•
Trencsínteplici gyógyfürdő
•
plébániatemplom
Tö r t é ne t e
Az úgynevezett Kissziklán a kolostor, a nagysziklán barlang helyezkedik el, varázslatos légkörrel, szlovák és középkori
történelmi gyökerekkel. A Magyar királyság legősibb legendájával kapcsolatos „Szent remeték élete”, Maur püsök leírt
szövege. A barlang bejárata korai gótikus stílusú, kőből készített, a 13. és a 14.század határán, Szlovákia legrégebbi,
nyilvánosan hozzáférhető barlangja.
Jelenleg a kolostort ünnepélyes alkalmakra nyitják ki s használják fel, mint például a zarándokünnep, mely évente egyszer
van, a rá elkövetkező hétvége, amely Szent-Zoerarad András és Zoborhegyi Szent Benedek ünnepnapját (július 17.)követi,
a következő alkalom a müvészeti-irodalmi szimpózium , katolikus zarándok konferencia „Új hajnal”, és más kulturálisspirituális események.
A látogató a kolostor romjai közt eljut a jezsuita kori maradványokkal díszített édenkertbe, hol megmaradt haranglábra
talál, majd a gótikus építményeken keresztül eljut a mészkő barlangba. Innen átjut a Szent-Zoerarad és Szent Benedek
kápolnába, oltára felett e két szentet ábrázoló festett kép van elhelyezve. Két kápolna következik ezután, az első
Nagyboldogasszony kápolna, melyet betlehém díszíti, „Az Úr szenvedése” kápolnában Krisztus keresztrefeszítését
jelképező alkotást találja meg a látogató, s Szent sírt.
Lenyűgöző természeti tájban, lelki légkörrel átitatott építményre talál itt a látogató.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: Trencsén és Világsziklás között, az 507-es úton
Busszal: Buszösszekettetés Trencsénből, megálló Kissziklás, innen
tovább gyalog 1km-re van a kolostor
Nyitvatartási idő
Május, szeptember - hétvégén és ünnepnapokon: 10:00-17:00
Június-augusztus - hétfőn kivül naponta: 10:00-17:00
Belépődíj: önkéntes hozzájárulás
A keresztút szabadon hozzáférhető egész évben.
Látnivalók
Templom
a kolostor

Ajánlat családoknak
Öt évnél idősebb gyerekes családoknak félnapos kirándulást
ajánlunk - a Kissziklánál leparkolni, séta az erdőben oktatási
sétányon keresztül a Nagysziklára, kolostor meglátogatása,
visszaút Vág folyó menti úton. Útközben lehetséges a grillezés.
Ajánlat szervezett csoportok számára
Nagyobb csoportok számára (egész évben) szükséges
a kapcsolatfelvétel a plébánia adminisztrátorával.

Szent Hippolit kolostor a Zobor-hegy lábánál
K a p csola t f elv é t el
L e f oglalás
W e b ol d al
www.hradiskozobor.sk
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A Zobori szent Hippolit kolostor a 13. század egyik legjelentősebb vallási intézménye, nemcsak a mai Szlovákia számára,
de az akkori Magyar Királysággé is. Kihalt, mint sok más kolostorok a Régi Magyarország területén, a 15. század végén
s a 16. század elején. A középkori bencés kolostorból nem maradtak semmiféle látható falak. Csak a kamalduli kolostor
romjai találhatók itt, melyet a 18.században építettek az eredeti kolostor helyén. E terület ma már a légzőszervi betegségek
gyógyító kórház része, melyet a 20. században alapítottak. A bencés hagyományokat emlékeztető információs táblán
kívül még barlang található, melyben Szent Zoerard-András szerzetes remeteként élt. A kolostortól nem messze, könnyű
turistikai úton megközelíthető Szent Mihály temploma Nyitránál, egyik a sok közüli megmaradt román stílusú vallási
építmények között.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Nyitrai vár és katedrális
•
a 11. századból származó, román stílusú Szent Mihály templom
•
Mezőgazdasági Múzeum régészeti kiállítással
Tö r t é ne t e
A Szent Hippolit kolostor az egyik legrégebbi kolostor Szlovákiában. Valószínűleg a 9. században alakult. A 11. és a 13.
század közötti időszakban vallási, közéleti és kulturális élet központjaként szolgált a Régi Magyarországban. Volt saját
iskolája és írásművészeti műhelye, nagy földbirtokkal rendelkezett, középkori közjegyzőhelyként működött. A 13. Század
után jelentősége csökken, a 15. Század végén már nem említik írott források. Helyére a kamalduli rend szerzeteseinek
épült kolostor, mely 1782-ig, a kolostorok működősét eltörlése reformokig szolgált. A középkori kolostor építészete
a kamalduli kolostor felépítésével el lett pusztítva. A 20. században, ugyanazon a helyen kórház épült, légzőszervi
megbetegedések gyógyítására. A régészeti kutatások az eredeti kolostor csak kis maradványait tudták átkutatni. Érdekes
a román stílusú, kőből kidolgozott csigavonal-fej, mely eredet használata után új funkciót kapott mint mosdókagyló.
Ma már csak kamalduli Szent József kolostortemplomból megmaradt romok láthatók, hivatalosan nem közelíthető
meg, mivel a kórház területén található (bakteriális környezet), de általában bejelentést követően a kaputoronynál
a maradványok megszemlélhetők.
Mozgássérültek számára a romok csak egy része látogatható, a barokk templohoz lépcsők vezetnek.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: a helyszínen jelenleg légzőszervi betegségeket gyógyító
kórház található. Megközelíthető autóval.
Busszal: rendszeres buszjárat
Nyitvatartási idő
A kórház épülete területe előtt történelmi információs tábla áll
a Zobori kolostor régészeti kutatásairól (csak szlovák nyelven).
Látnivalók
Barokk templom romjai

Lengyelország
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•
•
•
•

Szent Kereszt kolostor
Lubin kolostor
Bencés kolostor Mogilno
Bencések kolostora Tyniecben
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Szent Kereszt kolostor
K a p csola t f elv é t el
Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
Święty Krzyż 1
26-004 Bieliny, gm. Nowa Słupia
Tel.: +48 413 177 021, Tel.: +48 413 178 279
E-mail: infoswkrzyz@gmail.com
L e f oglalás
Szállás: tel.: +48 413 177 021, e-mail: pokojeswkrzyz@gmail.com
W e b ol d al
http://www.swietykrzyz.pl/
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A Szent Kereszt kolostor egyik legfontosabb zarándokhely Lengyelországban. A kolostor történetét a sokféle stílusú
épületekben lehet felismerni: az első templom falai román stílusúk, ezt követi a gótikus kolostor, a barokk templom és
kápolna. Elhelyezését érdemes megemlíteni – Szent Kereszt-hegység egyik legmagasabb csúcsán áll. További információt
a történelméről és a gazdag mezőgazdasági rendszer müködéséről a Szentkereszti Nemzetközi Park Természettudományi
Múzeumában lehet megtalálni, mely a kolostor észeknyugati szárnyában lelhető.
Kö zeli b eli lát nivaló k
•
ókori kohászat múzeuma
•
középkori tanya
Össze f oglaló sz ö veg
A Szent Kereszt kolostor az első szentély volt Lengyelországban. A mai napig az egyik legfontosabb istentisztelő hely,
s különleges történelmi komplexum. Az ország jelentős eseményeinek tanúja volt évszázadokon át, mely befolyásolta
a helybeli építészetet. A kolostor közvetlen közelében további történelmi értékeket lehet megtalálni. Vasolvasztó
kemencék maradványait fedezték fel, ez okból keletkezett az ókori kohászat szentkereszti múzeuma Nowa Slupia
nevezetü helyen. Szintén itt keletkezett kulturális és régészeti központ. A 19. században a nemzeti felszabadító harcok
helye volt. 1861-ben Czartoryski Ádám herceg halálának tiszteletére ünnepélyes szentmisét tartottak itt és k ő öhalmakat
helyeztek el, melynek maradványai a keleti kőhalom, akinek maradványai a keleti rész tisztásán látható. A kőböl készült
zarándok alakja a Lysa Góra egyik leghíresebb látnivaló a vidéken. Gyakran Szent Emerikkel kötik össze.
A kolostor a szigorúan védett Szent Kereszt Nemzetközi Parkjának területén található. Egyedülálló geológiai formációk
(kőterületek) és fauna (vörösfenyő, fenyő) jellemzi a vidéket. A természettudományi múzeum kiállítása bemutatja
a helybeli természet gazdagságát.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: DW756 – os útvonal, aztán letérni a DW753 (Huta Szklana)
Nyitvatartási idő
Istenszolgálati szertarsáson kívül :
Hétköznap: 9:00-17:00
Missziónárius múzeum: Hétfő - Szombat :09:00-17:00
Vasárnapi mise után 17:00 óráig
Látogatási lehetöségek
Kolostori bejárat
Kolostor
Templom
Szent Kereszt templom
Misszionárius múzeum

Ajánlat szervezett csoportoknak
Tárlatvezetés idegenvezetővel

Lubin kolostor
K a p csola t f elv é t el
Benediktinské opatství
ul. Mickiewicza 6, 64-010 Lubiń
Tel.: +48 (65) 5177 222
E-mail: benedyktni@benedyktyni.net
L e f oglalás
Kollostor megtekintése idegenvezetövel: tel.: +48(065)5118334, e-mail: oprowadzanie@benedyktyni.net
Szálláslehetöség: tel.: +48 (65)5118334, e-mail: domgosci@interia.pl
W e b ol d al
www.benedyktyni.net
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A lubini kolostor sok szempontból kivételes – történelme tökéletesen megőrzödött, nemcsak a különböző
dokumentumokban, de szintén a ottani falakban. A második világháború után a szerzetesek munkája Szent Benedikt
szabályait követte, szavai: Laborare est orare - Imádkozz és dolgozz. Az ő igyekezetük során ért el a kolostor óriási
dicsőséget. 2009 – ben a lubini kolostor elismerést kapott mint történelmi emlék. Manapság a lubini szerzetesek és
a kolostorban rövid időt eltöltő laikusok meditálhatnak a keresztény meditációs centrumban.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Zemborzy tó
•
wroclavi park
Tö r t é ne t e
Más lengyelországi kolostorokkal ellentétben a lubini kolostor története írásba van foglalva. A leghosszabban működő
kolostorok közé tartozik, csak ideiglenesen volt megszakítva működése. Nemcsak az írásbeli történelmi s kultúrális
értékeket őrizte meg, de a templom berendezése is sértetlen maradt. A kolostor épülete a váltózó történelmet tükrözi.
Falai nemcsak az uralkodók emlékét őrzi, Bernard apát (Wabrzezno), teste itt van eltemetve. A kolostor falai Adam
Mickiewicz, író és Cardinal Stefan Wyszynski, bíboros látogatására is emlékeznek.
A szerzetesek gondoskodtak a plébániáról, mely a 13.századtól az apátság vezetése alá esett, ami látható a tökéletesen
megőrzött, barokk stílusban átépített Szent Leonard templomon. A 20.században Lubin közelében két nagy érdekességet
fedeztek fel: Dezydery Chłapowski generál védett területe és film múzeum. Földművelő-ekonomikus park 1992-es
évben szintén itt található. Ilyen módon maradt fenn a mezőgazdasági táj az ország e területén, nagy erőfeszítések
a tulajdonos részéről a 19.század huszas éveiben. Addig míg Turewban, egy kis lengyel faluban élt, Dezydery Chłapowski
mezőgazdasági fejlesztésekett vitt végbe. Ez igyekezetének köszönheőten Chłapowski ajánlatot kapott a földtulajdoni
tervek elkészítésének közremüködésében a Posen tartománya. A lengyel földbirtokos arisztokrácia mindennapi életét
a természetvédelmi területen bemutatja Soplicovo Cichowban. Felépítettek itt turisztikai és szórakoztató központot,
mely összeköti a lengyel történelmet, s irodalmat.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: 308-as út Kościanból
Vonattal: Kościan vonatállomásra, tovább autóbusszal Gostyn
irányába
Nyitvatartás
Idegenvezetés csak 9:00-11:30 és 14: 30-17: 00 (16:00 óráig télen)
Született Szűz Mária temploma nem látogatható meg a vallási
szertartásokon belül, melyek a következő időpontokban kezdődnek:
12:15 déli ima
17:30 esti ima ( télen 16:30)
18:30 Szentmise

Látnivalók
Sv. Leonarda plébánia temploma
Született Szűz Mária apátsági templom
Kolostor
a kolostor kertjének egy része
Ajánlat szervezett csoportoknak
maximum 25 fős csoportok

Bencés kolostor Mogilno
K a p csola t f elv é t el
Opatství sv. Jana Apoštola v Mogilnie
ul. Benedykta XVI nr 1
88-300 Mogilno
Tel.: (0-52) 315 24 08
E-mail: biuroparafialne@klasztor.mogilno.com.pl
L e f oglalás
Szállás és kolostornézö túra idegenvezetövel: tel.: +48 663101855, e-mail: biuroparafialne@klasztor.mogilno.com.pl
W e b ol d al
www.klasztor.mogilno.com.pl
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Mogilnói kolostor Lengyelország egyik legrégebbi bencés kolostorja. Értékes falain nyomon lehet követni az összes
korbeli változást. A kolostor legfigyelemreméltóbb része a templom, melyen szintén Lengyelország viharos történelme
tükröződik.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Gótikus Idősebb Szent Jakab plébániatemplom
•
Chałupki és Kopczyn strandjai
•
Kwieciszewoban a gótikus Szent Mária Magdolna templom
•
Mierucinek Természetvédelmi Terület
•
Piast ösvény
•
Szent Jakab ösvény (a Santiago de Compostella zarándokút része)
Tö r t é ne t e
Mogilna városa Nagy-Lengyelország és Kujávia határán fekszik. A város II. Ulászló lengyel királytól kapott városi jogokat,
1398-ban, annak ellenére, hogy a 11. század óta a “Fekete szerzeteseknek” (bencésekhez) tartozott. A szerzeteseket
I. Kázmér lengyel fejedelem hívta Mogilnoba, amely akkoriban még szláv település volt. Az apátság a hosszú történelme
alatt nem volt mentes a durva viszontagságoktól. Szerencsére a különleges épületegyüttes eredeti román stílusú belső
tere (egyik a kevés közül, amely Lengyelországban fennmaradt), a monostor középkori épületszerkezete a kerengővel,
az egedülálló rokokó fafaragás és a barokk templomdekoráció fennmaradt. A bencés monostor épületkomplexumán
kívül más látnivalót is érdemes felkeresni a városban. Különösen érdekes az Idősebb Szent Jakabról nevezett, 16. századi
plébániatemplom, amelynek egyik gótikus téglájába a középkorban belenyomták a város címerét. Ez a templom része
a Szent Jakab útnak és a Piast ösvénynek is. Az ipari forradalom építészete iránt érdeklődők számára is igazi csemegét
tartogat a település: 19. századi vasútállomás infrastruktúrával együtt (víztorony, raktárépület és váltóházak).

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval : 15-ös országút (Ostróda-Trzebnica), 254 – ös útra letérni
Vonattal: A vonat útvonal Olsztyn - Poznań
Nyitvatartási
Istentisztelet idején kívül: Hétköznap: 08:00, 18:00
Vasárnap és munkaszüneti napokon: 08:00, 09:30, 11:00, 12:30; 18:00
Látnivalók
templom
kolostor
Látogatási lehetőségek gyerekes családoknak
sokgyermekes családok számára szállásárengedmény
óvodáskorú gyermekek számára ingyenes a belépés

Látogatási lehetőségek szervezett csoportoknak
35 főnéltöbb csoportnak szállásárengedmény

Bencések kolostora Tyniecben
K a p csola t f elv é t el
Benediktinské opatství v Týnci
ul. Benedyktyńska 37
30 – 398 Krakov
Tel.: +48 12 688 54 50
E-mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com
L e f oglalás
Idegenvezetés, szállás: tel.: +48 12 688 54 50, e-mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com
W e b ol d al
www.benedyktyni.com
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Týniec apátság szerepe kezdetektől fogva nagyon jelentős volt, különösen vallási téren, de a művészi és politikai életben
is. Ez megfigyelhető a liturgikus tárgyak kisebb gyűjteményén. A bencés apátság alapja a spiritualitás. A szerzetesek
különböző szemináriumokat és meditációkat rendeznek. A templom és a kolostor belső tere a történelem művészeti
változásait tükrözi. A régebbi építészeti maradványok lehetővé teszik az épület architektonikus fejlődésének követését.
Nagyon egyedi kő-adatokat a múzeumban tárolják.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Krakkói piactér
•
Krakkó városközpontja
•
Mária-templom
•
Wawel székesegyház és a Wawel királyi kastély
•
Zsidó negyed (Kazimierz)
Tö r t é ne t e
A Tynieci apátság közel 1000 éves, Krakkónál, a Visztulai folyó partjánál épült. Számos, egymást követő időszakok
művészeti változásait tükrözi. A román stílusú maradványok fennmaradtak (a templom és a kolostor egy része). Szintén
megtalálható itt a gótikus kolostor, a gótikus-barokk templom és barokk épületek. A történelmi térképen az apátság nagy
gazdasági és politikai jelentősége miatt jelölt. Évszázadokon át számos fontos történelmi események tanúja volt. 1816ban az apátság működése megszűnt, több mint száz év után tértek vissza ide a bencések. Fokozatosan felújult a kolostor
tevékenysége, s visszanyerte egykori dicsőségét.
Manapság a látogatók nemcsak a helyi építészet és a táj szépségét élvezhetik, de kihasználhatják a széles körű
oktatási és szellemi események meglátogatását is. Týnieci kolostor remek hely a történelmi leckére. Elhelyesésének
köszönhetően (közeli az egykori fővároshoz) nemcsak tanúja, hanem tárgya a területi csatáknak. A mai alakját a háború
utáni rekonstrukiónak köszönheti. A pusztító katonai akciók útán az épületet fokozatosan restaurálták. Lengyelország
térképén nagyon tiszteletreméltó helyen szerepel. Manapság az apátság a látogatóknak népszerű turistautakat
ajánl: az apátság és múzeumi kiállítások meglátogatása, oktatási műhelyek gyerekeknek és felnőtteknek. Bemutatják
a történelmet, a kolostort, szerzetesek életét és munkáját.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval - Týniecből a déli, várost elkerülő úton. Ingyenes parkolás:
egy kisebb parkoló a kolostornál, nagyobb parkoló a jobb oldalon,
a Benedyktynska utcában, a buszok a Visztula folyónál parkolnak.
Busszal – 112-es buszjárat, Rondo Grunwaldzkie állomásról (kb 25
perc)
Repülővel- Krakkó-Balice repülőtér, mintegy 10 km-re a kolostortól
(taxi szolgáltatás bebiztosítva)
Nyitvatartás
A kolostor udvar nyitva: 6:00-22:00.
A múzeum nyitvatartási ideje: nyáron: 10:00-18:00, télen: 10:
00-16:00

Látogatási lehetőség
tárlatvezetés a kolostorban idegenvzetővel
apátsági múzeum
Ajánlat családoknak
A múzeumban a gyerekek számára van kiépített gyereksarok.
Havonta egyszer kretaív alkotóműhelyek családok számára.
Ajánlat szervezett csoportok számára
Lehetséges szemináriumokat rendezni a hely történelméről és a
bencés örökségről.

Magyarország
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•
•
•
•
•
•
•
•

Szent Mauríciusz monostor, Bakonybél
Csolt kolostor - Vésztö
Szent Mór bencés perjelség
Jáki templom, egykori bencés apátság bazilikája
Bencés monostor és Szent-Jakab templom Lébényben
Pannonhalmi bencés főapátság
Soproni bencés templom
Tihanyi bencés apátság
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Szent Mauríciusz monostor, Bakonybél
K a p csola t f elv é t el
SZENT GÜNTER VENDÉGHÁZ
H-8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.
Tel.: 0630-9001-992, Email: termekek@szentmauriciusz.hu
L e f oglalás
Szállás panzióban: kitölteni a jelentkezőívet az e-mailben : gunterhaz@gmail.com
Hagyományos belépők megvásárolhatók az ajándékboltban
W e b ol d al
http://www.szentmauriciusz.hu/
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Az 1754-ben barokk stílusban felépített bencés kolostort nemrég kiterjesztették egy ajándékbolttal.
L át nivaló k
•
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, tájház
•
Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet
•
Amerikai farm, 19. századból, nem messze a falutól, lovakkal s velük való aktivitással
•
Számos útvonalak gyalogtúrákra, a környező erdők, barlangok és a Bakonybeli hegyek felfedezésére
Tö r t é ne t e
Az első magyar király (későbbi szent) István, Szent Móric tiszteletére alapította meg a monostort 1018-ban. Az alapok
térképe szerint mégis az 1037-es év mutatkozik, meglehet ez hamis információ. Egyes források szerint 1023-ban Szent
Gellért (erdeti neve Gerardo Sagredo) elhagyta a királyi udvart, s remetévé vált Bakonybélben. Úgy tűnik ebben az évben
a kolostor virágzott, de történt pár szerencsétlen esemény. Az épületeket a 13. század végén felgyújtották, de szerencsére
sikerült megmenteni 21 térképet Árpád uralkodó korálól. A 15. században összeomlott a monostor belső hierarchiája, ami
elszigetelést jelentett. A kolostorban csak egy apát maradt, aki két éven keresztül egyetlen szerzetesként él itt. 1548
körül az épületeket el kellet hagyniuk a szerzeteseknek, a győzelem miatt, a 17. század eljén a szerzetesek visszatértek,
és felújították a kolostor működését, új épületekben, amelyek ma is láthatók. Ezek az épületek épültek a barokk stílust
jelképezik. A bencés közösség a monostorban kétszer kihalt. Ez az első alkalom 1786-ban történt, a valllásellenes reformok
idején, II.József uralkodása alatt, másodszor 1950-ben a kommunista rendszerben. Szovjetunió bukása után az új Magyar
kormány 1989-ben megengedte a szerzetesek visszatérését a kolostorba, mégis a monostor működése csak 1989-ben
indult be újra. A mai napig a kolostor aktív, vendégházzal, füveskerttel és könyvkötő műhellyel bővítve.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: 82-es út (Győr -Veszprém), Zirc után Pénzesgyőr és
Bakonybél irányába
Vonattal: A legközelebbi vasútállomás Zirc nevezetű faluban
található, innen a fenti utasítások alapján, Zircből szintén
autóbusszal Bakonybélba
Nyitvatartási idő
Tárlatvezetés körülbelül egy órát tart. Hétköznap és szombaton
14:00 órakor. Előre lefoglalt csoportos túrák megvalósítását lehet
máskoris.
A látogatók a nyitvatartási idő altt megtekinthetik a templomot, a
botanikus kert és arborétumot.
Egy ajándék bolt nyitvatartási ideje: hétfőtől szombatig : 10:0017:00, vasárnap a szentmise után: 10:45-12:00.

Látnivalók
templom
botanikuskert
borostyán-kút
Ajánlat szervezett csoportok számára
Csoportos jegyek

Csolt kolostor - Vésztő
K a p csola t f elv é t elvev é s é s le f oglalás
Középkori kolostor romjai - Csolt
5530 Vésztő
Magor domb
Tel.: 06/66/477/148
E-mail: info@vesztomagor.hu
L e f oglalás
Szervezett csoportoknak a kolostor megtekintését szükséges elöre lefoglalni.
W e b ol d al
http://www.wenckheim.hu/veszto_magor.htm

54

Bencés apátság, mely több mint 500 éven át bencések otthona , később lerombolták, ma már nemzeti történelmi emlék.
Tö r t é ne t e
Az apátság 1019-ben volt megalapítva, István király által, Szent Adorján tiszteletére. Bencések otthona volt több mint 500
évig, egészen 1541- ig, amikor a szerzeteseknek el kellett hagyniuk az épületet, melyet később erőddé építettek át, mely
sikeresen megvédte a helyet a török megszállás elől. 1702-ben az osztrák hadsereg hivatalának elrendelésére lerombolták
az apátságot. A falusiak felhasználják a megmaradt építőanyagokat új épületek építése. A középkori kolostorból továbbra
csak pár gyönyörűen faragott kőemlék maradt (a Keszthelyi múzeumban elhelyezve). 1715-ben a terület a Göttweig
apátság alá esett, a bencés szerzeteseknek ezért át kellett költözködni a közeli Zalaapáti kastélyba, amely Zalavárhoz
tartozott. 1777-ben e terület a Göttweig-i kolostor közponja, de késöbb a kolostor működését felújították. A barokk
templom és kolostor 1777- 1781 évei közt épült fel. A szerzeteseknek öt évvel később el kellett hagyniuk a kolostort, II.József
császár rendelete után, de végül is visszatértek 1802-ben. Az apátság végérvényesen megyszűnt 1948-ban, a kommunista
rezsim által. Ma a templom plébániatemplomként szolgál a Zalaapáti község számára, a kolostor pszichiátriai intézetként
van felhasználva, nyilvánosság számára nem látogatható.

H asznos in f ormáci ó k
Megözelítési lehetőség
Autóval: Mezőberény városból a 47-es úton északra, Szeghalomba,
ezután balra térve Vésztő irányába
Vonattal: A legközelebbi vasútállomás a Vésztő faluban van,
körülbelül 5 km-re a történelmi emléktől
Nyitvatartási idő
Május – Augusztus : naponta : 9:00 - 18:00
Szeptember – Április : naponta : 10:00-16:00
Az emlékművet más időpontban nem lehet meglátogatni.
Látogatási lehetöség
barokk plébániatemplom, emlékmű és múzeum

Ajánlat családoknak
kedvezményes belépő gyerekeknek
Ajánlat szervezett csoportok számára
csoportos jegyek

Szent Mór bencés perjelség
E l é rhe t ő s é g
9022 Győr, Széchenyi tér 9th
Sara Szabó Kelemen
Tel.: 06 (96) 513-020
L e f oglalás
kelemenosb@gmail.com
W e b ol d al
http://www.bencesgyor.hu/
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A perjelség monostorában 11 bencés él. Látogassa meg e hagyományokban jelentős helyet.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Püspökvár, győri püspökök központja, könnyen felismerhető a befejezetlen toronyról
•
Dóczi orbán püspök által épített gótikus kápolna
•
Katedrális, mely eredetileg román stílusban épült, később átépítették gótikus-barokk stílusban
•
Loyolai Szent Ignác Bencés templom
•
Karmelita templom
•
római Régészeti múzeum
•
nemrég újjáépített Rába Quelle termálfürdő több fedett és szabadtéri medencékkel, csúszdával, szaunával
Tö r t é ne t e
1802-ben telepedtek le az első szerzetesek Győrben, miután I. Lotaringiai Ferenc császár megengedte a rendek
újraegyesítését. De ezért elvárható volt, hogy a szerzetesek tanítani fognak az iskolákban. A győri kolostor aktív,
12 szerzetes él itt és dolgozik mint tanító a középiskolákban, amelyek működését a kolostor kezeli. Istentiszteleti
szolgálatokat is bebiztosítanak Győrön kívül. A templom építőmestere Bartolommeom Torre volt, 1633-1641 között
épült, eredetileg a jezsuita, római li Gesu mintájára. Még közelebb áll ennek továbbfejlesztett kéttornyú változatához,
a bécsi jezsuita templomhoz. A gimnázium padlásterében 1995-ben került kialakításra a diákkápolna. Tervezője Makovecz
Imre, a szobrokat Péterfy László készítette. A kolostor mai napig működik, és kezeli az iskola működését. A kolostorban
Patikamúzeum is található. 2012-ben a zárda a Magyar Bencés Kongregáció független tagja lett.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Vonattal: 10 percre a győri vasútállomástól
Nyitvatartás
A kolostor nyitva van minden kedden, szerdán és pénteken - 17:0006:00. Egyéb látogatás egyeztetés szerint a következő e-mail
címre: kelemenosb@gmail.com
Látnivalók
Kolostor
Loyolai Ignác Bencés templom
Patikamúzeum
Az eredeti apátság ház jelenleg Xantus Múzeum központja

Jáki templom, egykori bencés apátság bazilikája
K a p csola t f elv é t el
Szabadnép utca 27.
9798 Ják
L e f oglalás
Tel.: +36 94 / 356-014, E-mail: muv.szerv@jak.hu
W e b ol d al
http://www.jak.kornyeke.hu/latnivalo/5136_Jaki_templom
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A jáki templom az egykori jáki bencés apátság monumentális bazilikája a Magyarországi román stílusú építészet
kiemelkedő, szinte szimbolikus alkotása. Bencés monostor templomaként épült. E falusi templom körtemplomok
képviselöje. Nemcsak laikusok, de szakemberek figyelmét vonzó művészeti alkotás.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Ausztria határához közelbeli festői városok és nyugodt falucskák
•
a vidék síelőknek ideális, olcsó szállással
•
Őrségi Nemzeti Park
•
termálfürdő, a leghíresebb a Bükk és Sárvár
Tö r t é ne t e
Stílusjegyei alapján 1220 körül alapíthatták, és 1256-ban szentelték fel, Szent György tiszteletére, győri püspök által.
A templom alapítója az 1221 és 1230 között említett Jáki Nagy Márton(Comes Marthinus Magnus). A helyi apátról 1223-ból
való forrásokból van először említés.A kolostor állítólag 1331-éve körül leégett. A templomot 1455-ben Elderbach Bertold
kapta, majd fia végrendeletileg Bakócz Tamásra hagyta, ezáltal a legutóbbi időkig Bakócz örököseié, az Erdődy családé volt.
1532-ben Jákot felégették s lerombolták a törökök, 1562-ben a monostort elhagyják a szerzetesek. 1566-ban a monostort
újra felgyújtották, a legtöbb épület elpusztult, az ikonikus bazilika és a körtemplom kivételével. A monumentális bazilika
épületét három főhajó alkotja. Jelenleg Ják plébániatemploma, Magyarország egyik legelső és a legjobban megőrzött
római stílusú temlomai közé tartozik. A tempolom építészeti tervei szerint építészetének több szakasza volt, újítás jeleit
mutatja az 1660-as évekből, majd 1896-os és az 1904-es évben renoválták. Eredete a 13.századból való, ókori és barokk
freskókkal díszítve. Főkapujáról ismert, normann díszítőstílust jellemzi.A templom melletti apátház valószínűleg a Ják
nemzetség közponja volt a középkorban. Szent Jakab kápolna, mely szintén itt található, középkori plébániatemlomként
működött 1250-től. A monostor ma már nem létezik, a templomot kiállításokra használják.

H asznos in f ormáci ó k
Megözelítési lehetőség
Autóval: Szombathelyről a 86-os úton Körmend irányába,
majd balra térve Ják felé. Vonattal: A legközelebbi vasútállomás
Balogunyom neveztű faluban található, mintegy 5 km-re a
kolostortól
Nyitvatartás
Naponta 9:00-18:00
Látnivalók
Építészeti emlék(bazilika), kiállítások

Bencés monostor
és Szent-Jakab templom Lébényben
K a p csola t f elv é t el
Templom tér 2
9155 Lébény
L e f oglalás
Tel.: (20) 251-4994
E-mail: szentjakablatogato@gmail.com
W e b ol d al
http://www.lebeny.hu
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A Szent Jakab templom híres történelmi emlékmű. Eredetileg a bencés kolostor számára épült. Alaprajza keletelt,
háromhajós, keresztház nélküli, hajónként egy vonalra helyezett félkörös szentélyekkel záródik. Felépítése bazilikális,
átmenő boltozatú.
KÖ Z E L B E L I LÁT N I VALÓ K
•
Szent Jakab Látogatóközpont
•
Evangélikus templom
•
Szent Antal kápolna
•
Kőkeresztek, millecentenáriumi emlékoszlop
•
a Lébény környéki tavak nagyszerű lehetőségeket kínálnak a halászatra és túrákra
Tö r t é ne t e
A Lébényi kolostor 1199-1203 éveiben alakult, a Szent Jakabnak szentelt templom alapítási éve nem ismert, de
okleveles adatokkal igazolható, hogy 1212-ben már állt. A kolostor többször volt megtámadva és kiégetve, először
a mongolok, másodszor I.Přemysl Ottokár által, aztán a törökök által, körülbelül 1529-ben, s utoljára 1683-ban. 1540-ben
a Pannonhalmi főapátság visszavette a törököktől a kolostort. Új apát nevezett ki, azonban ez csak a papíron létezett,
több mint két évtizeden át. 1563-ban a kolostort újra leégették, harmadik alkalommal, és még hamu sem maradt utána.
E komplex egyetlen megmaradt része a Lébény falui templom, mely Magyarország legértékesebb román stílusú
építménye, valószínűleg jezsuitákkal restaurálva a 17.században. Az első magyar emlékmű, melyet a 19.század második
felében felújítottak. A falu plébániatemplomáként működik.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: Győrből Mosonmagyaróvár felé az E60-as úton
Vonattal: A legközelebbi vasútállomás a közelbeli faluban van,
Mosonszentmiklós, 4 km-re a kolostortól
Nyitvatartási
Naponta: 09:00-17:00, hétfő kivételével, vagy előre egyeztetett
időpontban.
Látnivalók
Régészeti emlékmű
A falu plébániatemploma
Látogatóközpont
múzeum

Ajánlat szervezett csoportok számára
csoportos jegyek

Pannonhalmi bencés főapátság
K a p csola t f elv é t el
Pénztár TriCollis Főapátság Pannonhalmán
Vár 1, 9090 Pannonhalma
Tel.: (+36 96) 570 191
E-mail: info@osb.hu
L e f oglalás
Tel.: (+36 96) 570 191
E-mail: info@osb.hu
W e b ol d al
http://www.bences.hu
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A legfigyelemreméltóbb domináns építvény Pannonhalmán, az egyik legrégebbi emlék Magyarországon, 996-ban
alapították meg. A város központjának közelében található, egy domb tetején (282 m tengerszint feletti magasságban).
Úgy tartják, hogy a hegy lábánál született Szent Márton. Ez a második legnagyobb apátság a világon, a Monte Casino
apátság után.
Az apátság legérdekesebb műemlékei közé tartozik a bazilika kriptájáva(felépítve a 13. században), kerengő, a monumentális
könyvtár 360000 kötet, barokk refektórium, a főapátság gyűjteménye (a második legnagyobb az országban). Jelenleg
a kolostorban ötven szerzetes él. Az apátság bencés közép iskolával rendelkezik, hozzá kollégium csatlakozik fiúk számára.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Keresztút (barokk stílus, 1724)
•
Szent Mauriciusz templomtorony kilátója a közeli erdőben
•
Pannonhalmi apátság múzeuma
Tö r t é ne t e
A pannonhalmi főpátság 996-ban alakult, egy a nyolc közüli Magyarországi UNESCO műemlékek közt, erdőséggel
körülvett, Szent-Márton domb tetején helyezkedik el, 15-km-re Győr városától. Legnagyobb működő kolostor
Magyarországon, a három közüli egyik legjelentősebb bencés kolostor, második a Monte Casinoi bencés kolostor után.
A templom építése a 13.századba nyúlik vissza, de a kutatási eredmények alapján már a 11.századhoz köthető . Az utolsó
középkori fontos apát, Tolnai Máté a templom északi részéhez gótikus kápolnát építtetett. A kolostor épületei részben
a tizenharmadik és tizenötödik században épültek fel, az utolsó adat az 1489-es év a kerengő falán.
A kolostor fontos szerepet játszott mint erőd. 1242-ben Uros apát, a ma is álló templom építtetője visszaverte a mongolokat
a monostor-erőd falai alól. Ebben az időben a szerzetesek elhagyták a kolostort, rövid-hosszabb időre, végül is a bencések
a 17.században tértek vissza a kolostorba. A megrongált épületeket Sajghó Benedek föapátsága alatt állították rendre.
A rekoncstrukció abbamaradt II.József császár uralkodása alatt, szerzetesrendek megszüntetése után, csak 1802-ben lett
befejezve I.Ferenc által. Az apátság fontos szerepet tölt be a huszadik században. Két helyi szerzetes – Vaszary Kolos és
Serédi Jusztinián Esztergom főpapjává vált. A második világháború alatt a szerzetesek üldözöttek számára menedéket
nyújtottak, az épületek a Vöröskereszt védelme alatt áltak. A bentlakásos középiskola megnyitásával, 1939-ben hatalmas
változás történt a kolostorban, sok szerzetes tanítani kezdett az iskolában. Egyike volt a nyolc katolikus iskolának, amely
működött a kommunista rezsim alatt (1950-1989).
Megtalálható: kolostori házak, könyvtár-több mint 360 ezer kötettel, archívum-több száz középkori iratot tartalmaz
(ami nem látható) és múzeum-liturgikus tárgyakkal (festmények, aranymunkások műve, stb.) . A középkori és barokk
épületeken kívül a modren művésztéről és építészetéről is ismert az apátság: a középiskola (a huszadik század felében),
bronz kaputorony (1996) és az új bútorok a templomban (2013). Pannonhalma szintén ismert bortermeléséről, több mint
100 hektár földjén saját szőlőültetvényekről gondoskodik.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: Győr, Hegyeshalom és Budapest városából 82-es
autópályán (Veszprém), M1-es kijárón letér az autópályáról ( a
Főapátsághoz vezetö út jelölve). A Balaton tótól 82-es autópályán
Veszpémen keresztül. Székesfehérvárból 81-es autópálya
Kisbér-Mezőörs útvonal. Busszal: Rendszeresen autóbuszmenet
Győrböl az apátságra, minden nap 08:00, 10:00 és 12:00, vasárnap
14:10 órakor. Több autóbusz jár Pannonhalmába, 15 perces
gyalogút dombra. Vonattal: Győrből Veszprém irányába (vagy
Veszprémvarsány), Pannonhalmán van a vasutmegálló. A főapátság
két kilométerre található a vasútállomástól.
Nyitvatartás
A Pannonhalmi Főapátságot egyénileg érkező vendégek önállóan,
audio guide készülék segítségével tekinthetik meg, az aktuális

nyitva tartási időn belül (a következö nyelveken: magyar, német,
angol, francia, olasz, orosz, lengyel, spanyol, holland, japán, kínai és
szlovák). Tárlatvezetést magyar és idegen nyelven előre bejelentett
csoportoknak tudunk biztosítani. A kolostort egész évben meg
lehet látogatni.
Látnivalók
A Bazilika és a kripta, Könyvtár, Milleniumi emlékmű, Arborétum és
gyógynövénykert
Ajánlat családoknak
kedvezményes belépő gyerekeknek
Ajánlat szervezett csoportok számára
csoportos jegyek

Soproni bencés templom
K a p csola t f elv é t el
9400 Sopron
Templom u. 1.
Tel.: +36 30 306 67 410
E-mail: info@sopronbences.hu
L e f oglalás
Tel.: +36 30 306 67 410
E-mail: info@sopronbences.hu
W e b ol d al
http://www.sopronibences.unas.hu (nefunguje)
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A Soproni bencés templom Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt. A mai formáját több nagyobb átépítés után szerezte.
A magyar, kora gótikus építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása, a 13.századból származik. Az tempolom épületeiben és
a kolostorban jelenleg történelmi és kultúrális kiállítás folyik.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Belváros
•
tűztorony
•
római eredetű falak
•
Széchenyi tér és Hűségzászló
•
Kecske templom
•
Esterházy paloták (barokk)
•
Eggenberg ház
•
Városháza (eklektikus, 1895)
Tö r t é ne t e
A Soproni bencés templom a 13.században épült, eredetileg ferencesek rend számára. A szerzetesek 1787-ig éltek itt és
dolgoztak, II.Ferenc császár felosztotta a rendet, ezután el kellett hagyniuk a kolostort. Tizenöt évvel később a templom és
a kolostor épületeit a bencések kapták meg. Egészen 1948-ig a Rend gondosdodott a templomról, a városban elhelyezett
közép iskolát is működtette.
A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt csarnoktemplom onnan kapta népies nevét, hogy az oldalához illesztett, 47
méter magas torony homlokzatát gótikus füzér és egy kecske díszíti. A kecske az építtető Geisel Henrik címerállata volt
(Geiss németül kecskét jelent). Két fontosságga az épületnek: az ókori szószék, gótikus terem a keringőben.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: Győrből az M85-ös autópályán, továbbá a 85-ös út Bécs
irányába.
Vonattal: A templom 15 percnyi sétára található, a Soproni
vasútállomástól
Nyitvatartás
Tárlatvezetés magyar nyelven, múzeumlátogatás, oktatási
események gyermekek számára. Interaktív kiállítás meglátogatása
vezető nélkül.
Látnivalók
bencés templom és nyugdíjas otthon
kiállítások

Tihanyi bencés apátság
KO N TA K T
Tihanyi Bencés Apátság,
H-8237 TIHANY,
I. András tér 1.
L e f oglalás
+36 87 538 200
W e b ol d al
http://tihany.osb.hu/hu/

66

A bencés kolostort Tihany nevezetű faluban alapították meg, a Balaton tó északnyugati partján, a Tihanyi-félszigeten,
1055-ben. Védői Szent Ányos Órleans és Szűz Mária. A kolostor alapító oklevele a legrégibb megmaradt eredeti
Magyarországi oklevél. A ma is működő kolostor kedvenc turistikai attrakció történelmi és müvészeti jelentősége miatt.
Ez a hely az egyik legszebb kilátás a Balaton tóra.
Kö zel b eli lát nivaló k
•
Néprajzi Múzeum a szabad ég alatt
•
Remeték háza
•
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
•
A belső és külső tavak hozzátartoznak Tihany egyed¨¨uliségéhez, létre egy egykori vulkáni kráterben keletkeztek
•
Gejzírmezők, mintegy 3 millió évvel ezelött alakultak, Sarkad erdő és a Belső-tó között húzódnak
Tö r t é ne t e
A tihanyi bencés monostort I. András király (1046-1060) 1055-ben alapította Szent Ányos és Szűz Mária tiszteletére,
Veszprém vidékén. Az alapító királyt itt temették el 1060-ban, az egyetlen megmaradt magyar uralkodót őrző sír.
Tihany volt az a hely, hol létrejött a legrégebbi magyar írás – a Tihany Bencés kolostor megalapítólevele, melyet a török
hódítás elől Pannonhalmába helyeztek, itt örzik. Mivel a kolostort a király alapította, az leggazdagabb kolostorok közé
tartozott a középkorban. A török hódítások megsebezték e regiont is, a szerzetesi élet megszűnt Tihanyban, a kolostorba
katonák költöztek. Az épületegyüttes végvárrá vált, védelmi szempontok szerint átalakították. Köréje erődítést építettek.
A 16.században a szerzetesek elhagyták a kolostort. A török elleni felszabadító háborúk után a királyi kamara a felszabadított
területeken álló birtokokat csak ún. fegyverváltság kifizetése után adta vissza egykori tulajdonosaiknak. Tihanyért ezt
a Magyarországi Bencés Rend nem tudta kifizetni. Így 1702-ben az ausztriai Altenburgi Bencés Apátságnak tulajdonába
került. 1716-ban a Pannonhalmi apátság visszavásárolta Altenburgtól a kolostort, a szerzetesek visszatérhettek.
A következő században barokk fogalomban lettek átépítve a kolostor épületei-a templom s a keresztfolyosó. Az egyetlen
látható középkori rész a templom hajója alatt elhelyezett kripta. A Tihanyi Apátsági templom egységes, egy időben készült
oltárai és fa berendezési tárgyai kiemelkedő helyet foglalnak el a XVIII. századi magyarországi faszobrászatában. Ezeket
hosszú időn keresztül kizárólag Stulhoff Sebestyén munkáinak tartották. A templom freskái a 19.században készültek, az
akkori kor legelismertebb magyar festőivel (Lotz Károly, Székely Bertalan, Deák-Ébner Lajos) A modern korban a kolostor
tevékenysége kétszer volt megszakítva, 1786-ban II. József rendelettel felszámolja az apátságot, de 1802-ben II. Ferenc
császár és király rendelettel visszaállítja az apátságot, a bencés apátok 1950-ig élnek a kolostorban. Ezután a komunista
rendszer megalakulása után a szerzeteseknek újra el kell hagyni a kolostort, több mint negy évtizedre, állomosítják
a kolostort. 1990-ben a bencés Rend átveszi a plébánia vezetését Tihanyban, két évre rá újra Pannonhalmához tartozó
bencés közösség él Tihanyban. Az apátság múzeumában több középkori kőböl faragott Tihanyi alkotás található, és más
középkori emlékek, mint például az egykori Jásdi bencés apátság emlékei. 1921-ben Tihanyban rövid időre börtönbe
zárták az utolsó habsburg herceget, I.Károlyt, aki próbálta visszaszerezni a trónt. A szobák, amelyeket abban az időben
használtak a király és a királyné, meglátogathatók a kolostorban.

H asznos in f ormáci ó k
Megközelítési lehetőség
Autóval: Veszprémból Csopak irányába a 73-as úton, majd letérni
balra Balatonfüred felé a 71-es úton
Vonattal: A legközelebbi vasútállomás a közeli Aszófő nevezetű
faluban, 5 km-re a kolostortól
Nyitvatartási idő
November - Március: 10:00-04:00
Április: 10:00-04:30
Május - Szeptember : 9:00-06:00
Október: 10:00-17:00
Vasárnap és ünnepnapokon: 11:15 - töl

Látnivalók
müködő bencés kolostor múzeummal és panzióval
bencések történelmi kiállítása és művészeti galéria
Ajánlat családoknak
Kedvezményes belépő gyerekeknek
Ajánlat szervezett csoportok számára
Csoportok látogatását le kell foglalni,
legalább 10 nappal előre: tba.titkarsag@gmail.com

Fotografie
Klášter Broumov – fotosoutež Via Benedictina 2014
Arciopatství Břevnov - fotosoutež Via Benedictina 2014
Opatství Emauzy - fotosoutež Via Benedictina 2014
Klášter Kladruby - fotosoutež Via Benedictina 2014
Opatství Rajhrad - fotosoutež Via Benedictina 2014
Klášter Sázava - fotosoutež Via Benedictina 2014
Muzeum Teplice – autor fotografie Zákupák
Muzeum Třebíč – autor fotografie Bjalek Michal
Farní kostel Diakovce – autor fotografie Marek Šeregi
Farní kostel Hronovce – Čajakovo – autor fotografie Ferenc Kertes
Farní kostel v Hronském Beňadiku – autor fotografie Kwakinek
Klášter Ludanice – autor fotografie Taz
Kostel Rímavské Janovce – autor fotografie Ľuboš Repta
Klášter Sampor – autor fotografie obeclukavica.ocu.sk
Klášter Skalka – autor fotografie Kenad
Klášter Zobor – autor fotografie Igor Marhevský
Klášter Lubiń - fotosoutež Via Benedictina 2014
Klášter Mogilno - fotosoutež Via Benedictina 2014
Klášter Tyńec - fotosoutež Via Benedictina 2014
Klášter Svatý Kříž - fotosoutež Via Benedictina 2014
Klášter Bakonybél – autor fotografie Civertan
Klášter Csolt – autor fotografie Civertan
Převorství Győr – autor fotografie Pe-Jo
Farní kostel Ják – autor fotografie Ciladis
Opatství Lébény – autor fotografie Vadaro
Arciopatství Pannonhalma – autor fotografie Zairon
Kostel Sopron – autor fotografie Zyance
Opatství Tihany – autor fotografie Rezirezi
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Kiadta AGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA, a VIA BENEDICTINA ON THE WAY projekten belül,
az INTERNATIONAL VISEGRAD FUND anyagi támogatásával

A projekt partnerjai::
Agentura pro rozvoj Broumovska, Česká republika
Filozofický ústav Akademie věd ČR, Česká republika
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Polska
Fundacja w paski, Polska
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Maďarsko
Texty: Texty vznikly v rámci projektu Benedictine heritage in Central Europe
Překlady: Eliška Židová, Kryštof Karvovský, Beata Horenová
Grafikus: Jan Záliš
Agentura pro rozvoj Broumovska
Klášterní 1
55001 Broumov
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