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Osek - Letos poprvé se město Osek zapojí do Noci kostelů . Jedná se o akci, která v České republice nemá svým rozsahem 
obdobu. Koná se také na Slovensku, v Německu, Nizozemí a v Rakousku, kde má svůj počátek a odkud se před lety rozšířila do 
Evropy. 

Osecký klášter ze začátku 13. století je velkým lákadlem nejen svou historickou hodnotou, ale i velikostí a krásou. Tentokrát 
mohou tuto národní kulturní památku (od r. 1995) návštěvníci poprvé obdivovat i v noci. 

Noc kostelů v oseckém klášteře dne 27. května organizuje Informační turistické centrum Osek. Začíná v 18.00 hodin zvoněním 
zvonů, které upozorní občany na to, že se v klášteře děje něco neobvyklého. 

"O chod cisterciáckého kláštera se stará český Spolek přátel kláštera Osek. Prohlídky kláštera zajišťují pracovnice oseckého 
informačního turistické centra, které má své sídlo ve vstupním areálu kláštera (tel. 417 822 138, itc@osek.cz, www.osek.cz ). 

Od dubna do září se mohou návštěvníci podívat do zpřístupněných prostor kláštera vždy od úterý do soboty v době od 9.00 do 
16.00 hodin a v neděli od 13.00 do 16.00 hodin (v letním období do 17.00 hod.) za stanovené vstupné. Prohlídky zahajujeme 
vždy v celou hodinu. 

Výjimkou bude 27. květen, kdy prohlídku kláštera nabídneme v rámci Noci kostelů zdarma. Začínáme od 18.00 hodin zvoněním 
na zvony, poté následuje čtení z Bible, modlitba a meditace, povídání o duchovně-kulturním dědictví oseckého kláštera, od 
20.00 hodin zahajujeme netradiční prohlídku klášterních prostor, která zahrnuje kostel, křížovou chodbu a kapitulní síň, to vše 
za svitu svíček. 

Chybět nebude malý koncert chrámové hudby a seznámení zájemců s cisterciáckým řádem a Řeholí sv. Benedikta. Návštěvníci 
budou moci obdivovat i stará církevní roucha. Konec Noci kostelů předpokládáme ve 22.30 hodin. 

Věříme, že o výjimečnou nabídku kulturního zážitku projeví veřejnost velký zájem," říká k Noci kostelů v Oseku vedoucí 
informačního centra Jana Máčková. 

  

 


