
17. Pécsi Advent
NOVEMBER 30.

18.00 Dóm Kőtár • A Gesztenyési Közösség Adventi gyertyagyújtást 
tart, amelyre szeretettel vár mindenkit 0-99 éves korig.

DECEMBER 1 . 
8.00, 9.30, 18.00 Székesegyház • Szentmise advent első vasárnapján, 
mikor az Isten iránti bizalommal eltelve emeljük fel hozzá lelkünket, aki 
megígérte, hogy újra eljön bíróként hatalommal és dicsőséggel.
Pécsi Advent Megnyitó: 19.30 Dóm Kőtár • PTE Harsonaegyüttes ad-
venti nyitókoncertje (művészeti vezető: Farkas István Péter, Liszt-dí-
jas harsonaművész, egyetemi tanár)
15.00 Püspöki KincsTár • „Szimatolj, fülelj, tapints! Rendhagyó ismer-
kedés a karácsony titkával” adventi múzeumpedagógiai foglalkozás 6-12 
éveseknek. A program regisztrációhoz kötött.

DECEMBER 2 . 
16.00 Dóm Kőtár • A Szent Mór Iskolaközpont kórusainak és zenei 
együtteseinek adventi hangversenye
19.00 Dóm Kőtár • Pécsi Leőwey Női Kar – Pécsi Leőwey Vegyeskar 
adventi hangversenye

DECEMBER 3. 
16.00 Dóm Kőtár • Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola adventi műsora
19.00 Dóm Kőtár • Fel nagy örömre! – a Vocapella adventi hangversenye

DECEMBER 4 .
16.00 Dóm Kőtár • Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola adventi műsora
17.00 Magtár Látogatóközpont • Tám László fotóművész audiovizu-
ális estje és könyvbemutatója (Mindennapi angyalaink - Tám László és 
Halmai Tamás könyvbemutatója)

DECEMBER 6. 
15.00 Püspöki KincsTár • „Látogatóban a Mikulásnál” adventi múzeum-
pedagógiai foglalkozás 5-8 éveseknek. A program regisztrációhoz kötött. 
16.00 Dóm Kőtár • Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimná-
zium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Pogányi Általános Iskolájá-
nak adventi műsora
19.00 Dóm Kőtár • Adventi rege a Pécsi Vonósokkal

DECEMBER 7. 
10.00 Püspöki KincsTár • „Látogatóban a Mikulásnál” adventi múzeum-
pedagógiai foglalkozás 5-8 éveseknek.  
A program regisztrációhoz kötött. 
15.00 Dzsámi • A Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolájának gyakornokai tartanak idegenvezetést a Dzsámiban.  
A program regisztrációhoz kötött.
19.00 Dóm Kőtár • Pécsi Kamarakórus adventi hangversenye

DECEMBER 8 .
8.00, 9.30 és 18.00 Székesegyház • Szentmise advent második 
vasárnapján, ami a várakozó Egyház vasárnapja. Utat készítünk szívükbe 
a Megváltó számára. Ebben segítenek Keresztelő Szent János szavai, 
akinek intéseit adventben többször is felidézzük.
16.00 Dóm Kőtár • Nil canitur iucundius – Hírës Pannónia Régizenei 
Együttes adventi koncertje
19.00 Dóm Kőtár • Köcsky Tibor orgonaművész adventi hangversenye, 
fuvolán közreműködik: Vajda Virág (PTE MK)

DECEMBER 9.
19.00 Dóm Kőtár • Agócsy László AMI Pécs adventi koncertje

DECEMBER 10. 
16.00 Dóm Kőtár • Ciszterci Nevelési Központ adventi koncertje – zenés 
áhítat
19.00 Püspöki Magtár Kávézó • Adventi Magtár Kvíz (regisztráció: 
rendezveny@pecs.egyhazmegye.hu)
Maximum 5 fős csapatok jelentkezését várjuk.
19.00 Dóm Kőtár • Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium gitár 
és orgona tanszakának adventi hangversenye

DECEMBER 11 .
16.00 Dóm Kőtár • Pécsi Janus Pannonius Gimnázium adventi műsora
19.00 Dóm Kőtár • Pécsi Református Kollégium Vegyeskara és Felső 
Tagozatos Kórusa

DECEMBER 12 .
16.00 Dóm Kőtár • Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola Kis- és 
Nagykórusának adventi hangversenye
16.00 Magtár Látogatóközpont • Pécsi Szieberth Róbert Általános 
Iskola és AMI adventi hangversenye
19.00 Dóm Kőtár • Dergez Zoltán és Dergez Domonkos orgona-ének-
hangversenye

DECEMBER 13. 
16.00 Dóm Kőtár • Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda adventi műsora
17.00 Székesegyház • Az August Senoa Horvát Klub adventi koncertje 
és horvát nyelvű szentmiséje
19.00 Dóm Kőtár • Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium adventi műsora

DECEMBER 14 .
10.00- 17.00 Magtár Kávézó • Adventi kerámia és selyem festöde gye-
rekeknek, felnőtteknek egyaránt (a részvétel ingyenes, 600 Ft/db ártól 
elérhetőek a kerámiák illetve selymek)
15.00 Dzsámi • A Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolájának gyakornokai tartanak idegenvezetést a Dzsámiban.  
A program regisztrációhoz kötött.
16.00 Dóm Kőtár • Platánliget Otthon adventi műsora

DECEMBER 15. 
8.00, 9.30 és 18.00 Székesegyház • Szentmise advent harmadik – az 
„öröm”– vasárnapján, melyet az a remény táplál, hogy „az Úr közel van 
hozzánk”.
15.00 Püspöki KincsTár • „Angyallesen” adventi múzeumpedagógiai 
foglalkozás 6-10 éveseknek. A program regisztrációhoz kötött. 
16.00 Dóm Kőtár • Pitypang tánciskola adventi táncelőadása
Pécsi Advent záró esemény:  
19.30 Dóm Kőtár • Cappella Quinqueecclesiensis adventi koncertje 
(karnagy: dr Keresztes Nóra)

DECEMBER 22 .
 8.00, 9.30 és 18.00 Székesegyház • Szentmise advent negyedik vasár-
napján, a bizonyosság vasárnapján. Az Úr már a küszöbön áll, de vajon 
mi méltók vagyunk fogadni őt?

DECEMBER 24 . 
16.00 Betlehemes pásztorjáték a Székesegyházban 
23.59 Karácsony- éjféli szentmise a Székesegyházban

DECEMBER 25. 
9.30 Karácsonyi ünnepi szentmise a Székesegyházban

A Pécsi Advent alatt az óvodás és 
kisiskolás csoportokat is szeretettel várjuk 

az „Angyallesen” illetve a „Szimatolj, 
fülelj, tapints!” című múzeumpedagógiai 

foglalkozásainkra. Előzetes bejelentkezéssel 
a foglalkozásokra érvényes árazás 

szerint. Jelentkezni a latogatas@pecs.
egyhazmegye.hu e-mail-címen lehet.

Az „Adventus” szó jelentése eljövetel. Ad-
vent időszaka a várakozás időszaka. Mind-
annyiunk életében ismerős tapasztalat egy 
közelgő találkozás örömeinek és izgalmainak 
átélése. Szűz Mária is szeretettel várta ekkor 
gyermekének születését. A készülődés köz-
ben megtisztítjuk és ünneplőbe öltöztetjük 
otthonunkat és a szívünket is. Elrendezzünk 
dolgainkat, hogy minden az eljövetel betel-
jesedését szolgálhassa. Sokszor már maga 
a tervezés is örömmel tölt el bennünket.  
A Megváltó pedig mindannyiunkhoz meg-
érkezik, mindannyiunk ajtaján kopogtat. Ha 
felkészülten várjuk, észrevesszük szelíd érke-
zését, beengedjük az életünkbe és ő elhozza 
számunkra a várva várt békét.

Erre a találkozásra való készületben nyújt 
segítséget az egyház az adventi időszak-
ban. A karácsony előtti különleges négy hét 
a világosság, szeretet – sötétség és közöm-
bösség felett aratott győzelmét hozza közel 
hozzánk. Az egymás után felgyúló gyertyák 
egyre növekvő fényükkel reményünk meg-
születését készítik elő.

A fény emberemlékezet óta nagy ha-
tással volt az emberre. A 6.00 órakor kez-
dődő hajnali roraté misék minden évben 
sok embert vonzanak a pécsi Székesegy-
házba. Az álmos téli reggeleken a mise 
kezdetekor még sötét és csendes a város.  
A templomból kilépve már nyüzsgő és élet teli 
nap várja a munkába és iskolába indulókat.  
A szentmise után közösen elfogyasztott reg-
geli pedig a közösség örömével indítja útnak 
az embereket. Szeretettel várunk mindenkit 
december 2-21-ig terjedő időszakban, hétfő-
től szombatig 6.00 órától.

Az idei advent idején a hajnali szentmisé-
ken az oltáriszentségben valóságosan jelen-
lévő Jézussal való barátságunkat szeretnénk 
elmélyíteni.

A programokról részletes ismertetőt 
honlapunkon találnak:  
www.pecsiadvent.hu

A regisztrációhoz kötött eseményekre 
jelentkezni a www.pecsiadvent.hu oldalon 

az eseménynaptár adott napjára  
kattintva lehet.

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus 
Karitász az idei évben is elindítja 

Angyalbatyu elnevezésű ajándékgyűjtő 
akcióját, hogy minél több ajándékkal 

megtöltött csomag kerülhessen 
kiosztásra a nélkülöző gyermekek 

között karácsony alkalmával. 
A becsomagolt ajándékokat december 

13-ig várják a Karitász Központban 
(Pécs, Janus P. u. 4.) vagy december 
18-ig a Magtár Látogatóközpontban.

A Pécsi Egyházmegye adventi rendezvényeire a belépés díjtalan, az eseményeken  
lehetőség van adományt adni az üldözött keresztény testvéreink megsegítésére. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
A programokról részletes ismertetőt honlapunkon találnak: www.pecsiadvent.hu


