VENDÉGFOGADÁS A CISZTERCI NŐVÉREK KISMAROSI MONOSTORÁBAN
„Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust.” (Szent Benedek Regulájából)

Vendégházunk nyitott azok számára, akik egyéni elcsöndesedésre vagy csoportos
lelkigyakorlatra érkeznek, hogy megpihenjenek Isten jelenlétében, együtt imádkozzanak
velünk, lelkileg felfrissüljenek.

JELENTKEZÉS, SZÁLLÁSFOGLALÁS, EGYEZTETÉS
személyesen, levélben vagy telefonon:

Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor
H-2623 Kismaros, Pf. 10., Szuttai dűlő 8315 hrsz.
tel: +36 27 583 055, fax: +36 27 350 029
e-mail: monostor@cisztercimonostor.hu
honlap: www.cisztercimonostor.hu; www.monostoriizek.hu

LITURGIA
Az egyházban és a világban a monostorok az imádság, a könyörgés és a dicsőítés
metszéspontjai. Az apátsági templomban vendégeink
bekapcsolódhatnak a nővérek
zsolozsmájába, a közös szentmisébe, szentségimádásba.

SZÁLLÁS
A főépület vendégszárnyán két emeleten 13 kétágyas és 2 egyágyas szoba van, a nagyobb szobák
pótággyal bővíthetők. Zuhanyzó, mellékhelyiség mindkét emeleten a folyosó végén található.
A vendégházban 8 egyágyas és 1 kétágyas szoba várja vendégeinket. 7 szoba bővíthető pótággyal.
Mindegyik szobához tartozik zuhanyzó és mellékhelyiség.
Nyáron, a monostor területén lévő 3 kis ház is rendelkezésre áll vendégeink számára.
Lelkigyakorlatos elmélkedésekre, közösségi együttlétekre a vendégszárnyon egy kisebb és egy
nagyobb terem, a vendégházban pedig egy nagyobb terem található.
Köszönjük, ha vendégeink hoznak magukkal törülközőt.

ÉTKEZÉS
A monostorba érkező vendégeknek reggelit, ebédet, vacsorát biztosítunk a napirendben
feltüntetett időpontokban.
Cukor-, laktóz-, glutén- és húsmentes diétát tudunk figyelembe venni. Kérjük, időben jelezzék
kéréseiket.
A vendégebédlőben van mikrohullámú sütő, vízforraló, hűtőszekrény.
A vendégek maguk terítenek, mosogatnak. Köszönjük, hogy szolgálatukkal segítik
vendégfogadásunkat.

A MONOSTOR NAPIRENDJE

HÉTKÖZNAP

VASÁRNAP

Olvasmányos imaóra:

Reggeli:

Laudes:

5 10

6 -9
50

Olvasmányos imaóra
és Laudes:
Reggeli:

15

7 10

Napközi imaóra:

8 00

8 00

12 00

Napközi imaóra:

10 45

Szentmise:

11 00

12 30

Ebéd:

12 30

Ebéd:

Vesperás:

18 30

Szentségimádás:

Vacsora:

Kompletórium:

6 50 - 9 15

Szerda

Laudes+
Szentmise:
Szentmise:

6 10

19 00- 20 00

20 10

Csütörtök

Szentségimádás:
18 55-19 25

18 00- 18 45

Vesperás:

18 45

Vacsora:

19 15

Kompletórium:

20 10

TÉRÍTÉSI DÍJAK (1 fő/nap teljes ellátással)
Felnőtt
(külön szobát kérő csoportnál is)

5.300, -

Felnőtt csoport (10 főtől)

4.800,-

Diák 15 éves kortól

3.800,-

Gyerek : 1-3 évesig
4-10 évesig
11-14 évesig

1.000,2.200,2.800,-

A MONOSTOR MEGKÖZELÍTÉSE BUDAPEST FELŐL
Vonattal: a Nyugati pályaudvarról Vác-Szob irányában. Menetidő: 50 perc
A vasúti megállótól bal kéz felé kell elindulni a Vörösmarty Mihály úton, amely
párhuzamosan vezet a vasúti sínekkel, majd elkanyarodik a temető mellett. Innen már
látszik a monostor templomtornya. Az egyenes szakasz végén, a kis körforgalomhoz érve
balra, majd az első lehetőségnél jobbra kell kanyarodni, fel a dombra. Tábla jelzi az
irányt. Az enyhén meredek úton jobb kéz felől az első letérő a Kiskert út, ez vezet a
monostor kapujához. Szintén tábla jelzi a monostorhoz vezető utat. Menetidő: 25 perc.

Gépkocsival: Amennyiben autójukban van GPS: ha beírják a Kiskert utcát, a GPS

egészen a Monostor kapujáig elvezeti Önöket. GPS koordináták: 47.833591, 19.001739.

Az útvonalhoz segítségként: A 2-es úton egy darabig a Nyíregyháza irányt kell követniük,
csak később látják majd a Vác, Hont kiírást. A váci körforgalomban Szobot kell
választaniuk, 12-es út. Verőcét elhagyva rögtön megérkeznek Kismarosra, és hamarosan
jobbra kell kanyarodniuk Szokolya-Királyrét felé, amit tábla jelez.
Egy vasúti híd alatt fognak áthaladni. Ezután rögtön balra kell kanyarodniuk. Innen
ugyanaz az útvonal, mint a vonattal érkezők számára.

