
VENDÉGFOGADÁS A CISZTERCI NŐVÉREK KISMAROSI MONOSTORÁBAN 
 

„Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust.” (Szent Benedek Regulájából) 
 

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

 
Lelkigyakorlatos elmélkedésekre, közösségi együttlétekre két kisebb és két nagyobb 
terem áll vendégeink rendelkezésére. 
 
A vendégebédlőben van mikrohullámú sütő, vízforraló, hűtőszekrény. A vendégek 
maguk terítenek, mosogatnak.  
 
Köszönjük hozzájárulásokat a lelkigyakorlatok költségeihez. Felnőtteknek naponta 
személyenként: 5500 Ft, csoport esetén 5.000 Ft. Diákoknak, gyerekeknek 20-40-60% 
kedvezmény.  
 

A MONOSTOR MEGKÖZELÍTÉSE BUDAPEST FELŐL 
 

Vonattal: a Nyugati pályaudvarról Vác-Szob irányában. Menetidő: 45 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 utca 10. számot, 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. 
 

JELENTKEZÉS, EGYEZTETÉS: SZEMÉLYESEN, LEVÉLBEN VAGY TELEFONON 
 

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

mailto:monostor@cisztercimonostor.hu


A MONOSTOR NAPIRENDJE  
 

 

 

 

 

HÉTKÖZNAP 
 

 

                                                 

 

VASÁRNAP 
 

 

 

 

 

Olvasmányos imaóra:            510  Olvasmányos imaóra  

                és Laudes:            610 
 

 

 

Reggeli:                             645- 915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Reggeli:                           645- 915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

Szentmise Laudessel együtt: 730          

  

 

      
 

Napközi imaóra:                1200  Szentmise:                          900
 

   
  Napközi imaóra:                1200

 

 

 

Ebéd:                                   1235  Ebéd:                                   1230 
 

  

Vesperás:                          1830  Szentségimádás:                1800 

 

csütörtökön Szentségimádás: 

                                        1855 -1920 

  
 Vesperás:                            1845 

 

 

 

Vacsora:                         1900-2000  Vacsora:                              1920 

 

Kompletórium:                     2010  Kompletórium:                  2010 
 


