
2017. SZEPTEMBER 16. 09.30-11.00
Élő kövek – interaktív idegenvezetések a székesegyházban  
Mi rejlik a festmények és domborművek szépsége mögött? Az Élő 
Kövek interaktív idegenvezetésein ezekre a kérdésekre is választ 
kaphatunk fiatal önkéntesektől, akik a kereszténység üzenetét a 
templom műalkotásain keresztül mutatják be. Az idegenvezeté-
sekre 9.00 és 11.30 között várnak minden érdeklődőt. Egy idegen-
vezetés kb. 15-20 perc, így a megadott időkereten belül bármikor 
lehet csatlakozni. 
Helyszín: Pécsi Székesegyház

2017. SZEPTEMBER 16. 19.15
Szamosi Szabolcs orgonakoncertje
Helyszín: Pécsi Székesegyház

2017. SZEPTEMBER 18. 18.00
Szorongattatás és megmenekülés az ókeresztény művészetben. 
Csigi Péter előadása 
Helyszín: Magtár Látogatóközpont, 7621 Pécs, Dóm tér 6.

2017. SZEPTEMBER 20. 18.00
Szabadegyetem – Hit és megismerés 
Előadók: Udvardy György megyéspüspök és Heidl György vallás-
történész Az előadás arra az alapvető kérdésre keresi a választ, 
hogy miben áll a keresztény életvezetés.
Helyszín: Magtár Látogatóközpont, 7621 Pécs, Dóm tér 6.

2017. SZEPTEMBER 22. 18.00.
Szakrális találkozásélmények. Mindszenty atya, Pio atya és 
„Én” – Kovács Gergely előadása
Szent Pio atya ünnepének előestéje kiváló alkalom arra, hogy a 
„belső én” és a külvilág, a szenttisztelet és az egyházművészet 
kapcsolódásaira figyeljünk, amely különleges lelki élményekkel 
köt össze múltat és jövőt, testet és lelket, evilági és örök életet. 
Helyszín: Magtár Látogatóközpont, 7621 Pécs, Dóm tér 6.

2017. SZEPTEMBER 23. 19.15
Hírës Pannónia Régizenei Együttes: Nyelvem, zengjed dicséretét... 
Helyszín: Pécsi Székesegyház altemploma

2017. SZEPTEMBER 23.
Múzeumpedagógiai foglalkozások gyerekeknek
Helyszín: Püspöki KincsTár 7621, Pécs, Káptalan utca 6.
Időtartam: 60-90 perc
A foglalkozások ingyenesek, de korlátozott létszámúak, ezért a 
jelentkezés regisztrációhoz kötött. További információ és regiszt-
ráció a Pécsi Egyházmegye honlapján.

10.00 „Ne féljetek, mert...” - A fesztivál mottójához kötődő mú-
zeumpedagógiai foglalkozás alsó tagozatosoknak. 
Korosztály: 7-10 év
14.00 Kockáról kockára: „képregények” a Pécsi Székesegyházban
Korosztály: 10-14 és 14-18 év
16.00 „Ne féljetek, mert...” - A fesztivál mottójához kötődő múze-
umpedagógiai foglalkozás középiskolásoknak és felnőtteknek. 
Korosztály: 14-18 év és játékos kedvű fiatal felnőttek

2017. SZEPTEMBER 24. 19.00
Ave Maria: Kovács Szilárd orgona, Kuti Ágnes ének
Helyszín: Pécsi Székesegyház
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Tizenegyedik alkalommal rendezik meg idén az országos Ars Sacra Fesztivált, amelyhez a Pécsi Egyházmegye 
több programmal is csatlakozik szeptember 16. és 24. között. A fesztivál idei mottója Jeremiás próféta szavait 
idézi: Ne féljetek! A rendezvénysorozatban az egyházmegye épített és tárgyi örökségét bemutató programok 
mellett szerepet kap a szakrális zene is. A rendezvények ingyenesek, de van amelyik regisztrációhoz kötött.


