KLÁŠTER

„Dal jsem umírajícímu opatovi slib, že se

Prázdninové měsíce jsou přímo stvořené
k cestování a výletům. V letním dvojčísle
se proto nevypravíme do žádné farnosti,
ale zamíříme hodně daleko za hranice
naší diecéze. Vydáme se až do Oseku
u Duchcova. Zdejší cisterciácký klášter
založený v roce 1196 je už více než deset let bez opata i bez mnichů. Opuštěný však nezůstal. O chod kláštera se
stará Spolek přátel kláštera Osek. Jeho
předsedou je rodák z Dolního Benešova
a současně také místostarosta této obce
na Hlučínsku. MVDr. Jindřich Koska se
během týdne dvakrát stěhuje. Dva dny
žije na severní Moravě, tři dny v severních Čechách a o víkendu se vrací domů
k rodině. Každý týden zdolá trasu dlouhou téměř tisíc kilometrů.

Do kláštera na Oseckou pouť
Pod jeho vedením se opravuje areál kláštera, konventní chrám a od roku 2015 se
opět vaří klášterní pivo. Značka Ossegg
se do regionu vrátila po téměř sedmdesátileté odstávce. Pivo se vaří podle tradičních klášterních receptur a místním
hned zachutnalo. Nejvíce se ho vypije
na srpnové Osecké pouti. Loni byla kvůli
pandemii zrušena. Letos je naplánována
na 21. a 22. srpna. Návštěvníci oseckých
slavností budou mít po třech letech možnost nahlédnout do čerstvě opraveného

klášterního kostela Nanebevzetí Panny
Marie, který prošel generální obnovou.

Tichá adorace s opatem
První setkání Jindřicha Kosky s klášterem Osek bylo právě v tomto nádherném a doslova dechberoucím chrámu.
Když do něj vstoupil v roce 2000 poprvé,
netušil, jak moc bude s tímto místem
a celým areálem cisterciáckého opatství
jednou svázán. „Zajímal jsem se tehdy
o historii cisterciáků a při jedné ze svých
služebních cest do Ústí nad Labem jsem
se rozhodl, že se zajedu do Oseku podívat,“ vzpomíná na první návštěvu místa,
které se mu stalo doslova osudem.

a obnovou, se znovu potkal až o pár let
později. Na 1. prajzské pouti do Rud
u Ratiboře v roce 2005. „Tehdy jsem byl
starostou Dolního Benešova a připravovali jsme první pouť do Rud u Ratiboře
k Panně Marii Pokorné, kde byl dříve
rovněž cisterciácký klášter. Impulsem
k pouti byla výstava děl našich krajanů
Jana Bochenka a Jana Baltazara Jandy,
jehož sochy zdobí kapli poutního místa,“
vysvětluje organizátor poutí a dodává,
že právě jeho tehdy napadlo pozvat na
pouť oseckého opata.

„Bylo to v únoru. Kostel byl zamčený, ale
na dveřích bylo napsáno, že v 15 hodin
bude adorace. Tak jsem počkal, až jej otevřou a adorace začne. V celém kostele
bylo jen pět dospělých a tři romské děti.
Výstav Nejsvětější svátosti a adorace trvaly 40 minut. Byli jsme sami v celém
tom velkém kostele v tichu a na závěr
měl opat Bernhard Thebes svátostné
požehnání. Byl to pro mne velmi silný
zážitek a po adoraci jsem hned odjel,“
vypráví Jindřich Koska.

Daleká cesta z Oseku až někam do
Slezska se tehdy již nemocnému opatovi příliš nezamlouvala, když mu však
Jindřich Koska vyprávěl o své návštěvě
kláštera a účasti na adoraci strávené
v tichu klášterního chrámu, rozhodl se
na pouť přijet. Na Hlučínsku nakonec
strávil tři dny. „Zjistili jsme, že opat Bernhard má dokonce slezské kořeny, protože jeho maminka pocházela od Opolí.
Stali jsme se přáteli a za dva roky jsem se
stal členem Kruhu přátel kláštera Osek
a začal jej navštěvovat,“ popisuje postupné sbližování s místem stovky kilometrů
daleko od rodného kraje.

Host 1. prajzské pouti do Rud

Úsilí o obnovu kláštera

S německým opatem, který po roce 1989
klášter převzal a začal s jeho opravami

Opat Bernhard Thebes se o obnovu klášterního života o návrat mnichů do Oseku
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o klášter postarám,“ vypráví správce Oseku
snažil více než patnáct let. V roce 2008
mu již nemoc nedovoluje dál v České republice působit a odchází do domova
pro seniory nazaretských sester v obci
Goppeln u Drážďan. Z kláštera odchází
do cisterciáckého převorství Bochum-Stipel v Německu také jeho jediný spolubratr bratr P. M. Charbel. Ve stejném
roce se správy kláštera, který spadá pod
cisterciácký klášter Sostrup v Dánsku,
ujal Kruh přátel kláštera Osek, jehož se
rodák z Dolního Benešova mezitím stal
předsedou. „Když opat Bernard z Oseku odcházel, tak jsem mu slíbil, že se
o klášter postarám,“ říká muž, jenž se
tak po odchodu mnichů a se svolením
sestry abatyše Terezy stal statutárním
zástupcem kláštera. Správa cisterciáckého kláštera zůstala na bedrech předsedy
spolku přátel i poté, co byl na přelomu
let 2013/2014 svěřen do užívání litoměřické diecézi. Podmínkou řádu je, že se
mohou cisterciáci do objektu kdykoliv
vrátit.

Kompletní revitalizace chrámu
Starostí Jindřicha Kosky a jeho spolupracovníků je, aby klášter žil a svou
činnost rozvíjel i v období, kdy v něm
žádní mniši nežijí. Celý areál se postupně opravuje. V areálu působí Turistické
informační centrum, které organizuje
prohlídky kláštera a dvakrát ročně se
zájemci dostanou i do osmnáctihektarové klášterní zahrady. Areál s barokními
glorietami a vodními nádržemi na chov
ryb je volně přístupný jen pro ubytované
hosty. Po dokončení revitalizace kláš-

terního kostela, která začala v prosinci
2018, se koncem prázdnin obnoví též
prohlídky celého areálu. Turisté se tak již
během Osecké pouti dostanou také do
zrestaurovaného chrámu Nanebevzetí
Panny Marie, konventu s gotickou kapitulní síní, projdou křížovou chodbou
a v těsném sousedství kláštera mohou
ochutnat místní specialitu – klášterní
pivo Ossegg.

V Oseku se zase vaří Ossegg
Jednatelem obnoveného klášterního
pivovaru je rovněž Jindřich Koska. Odkaz na osmisetletou historii má pivo
i ve svém logu. V lomeném oblouku je
nejznámější osecký artefakt – gotický
kamenný otáčecí pulpit. „Pivovar jsme
obnovili v té stejné části kláštera, kde
působil od roku 1701 do roku 1946.
Vaříme nefiltrovaná a nepasterizovaná piva podle staré receptury. Ve stálé nabídce je 12° světlý ležák Philipp
a 13° tmavý speciál Tomáš. Používáme
žatecký chmel a pitnou vodu z přehrady Fláje,“ popisuje Jindřich Koska
pivovar, v němž oblíbený nápoj cisterciáckých mnichů vaří dva sládci. „Jsou
to nadšenci, kteří připravují také různé
sezónní speciály. Na pouť vaří medové
pivo a na Vánoce silná 18° až 21° piva,
která zrají minimálně 90 dní. Tmavý
speciál ze tří druhů sladů dostal jméno
Jindřich na památku opata Bernharda.
Bylo to jeho rodné jméno,“ vysvětluje
jednatel pivovaru.

Sirup z Beskyd, voda z přehrady
Klášterní šenk myslí také na děti a řidiče, kteří se při návštěvě areálu kláštera
rovněž chtějí osvěžit. Do sklenic s logem
pivovaru jim natočí čerstvou limonádu
oslazenou přírodními sirupy z Beskyd.
Následovat je do Oseku a poznávat krásy
a zajímavosti Podkrušnohoří mohou
také návštěvníci z našeho kraje. Lokalita
jim má co nabídnout. Nedaleko Oseku
neleží jen obří povrchový hnědouhelný
důl Bílina, ale taktéž zřícenina středověkého hradu Rýzmburg. Za návštěvu
rovněž stojí nejstarší mariánské poutní
místo Mariánské Radčice, které rovněž
spadá pod správu kláštera. Mezi významné technické památky v okolí patří
právě unikátní pilířová přehrada Fláje,
která zásobuje region pitnou vodou už
od roku 1963. Další tipy na výlety rádi
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Symbolem kláštera je gotický kamenný otáčecí
pulpit. Dostal se i do loga klášterního pivovaru.

poskytnou pracovníci městského Turistického informačního centra, které sídlí
přímo v klášteře.

Přijet může celá farnost
V oseckém konventu se můžete dokonce
i ubytovat. K přespání jsou přizpůsobeny mnišské cely. „Na dovolenou do kláštera mohou přijet rodiny s dětmi i celé
farnosti. Máme zde pokoje s vlastním
sociálním zázemím i levnější ubytování pro mládež na patrových postelích.
V areálu je možné najednou ubytovat
i 130 lidí,“ zve své krajany na opačný
konec republiky Jindřich Koska. Pro něj
se Osek stal druhým domovem a rád
v něm přivítá hosty právě z rodné ostravsko-opavské diecéze. „To místo se mi
stalo srdeční záležitostí. Je tu spousta
práce, ale také zde nacházím oddych.
Duchovní náboj tady prostě je,“ svěřuje
se muž, jehož do Oseku přivedla před
jednadvaceti lety zvědavost.

Panoramatická prohlídka i video
Také vás láká vidět na vlastní oči místo,
kterému impozantní podobu vtiskli kameničtí mistři 12. století a především
v 17. století barokní architekt Octavio
Broggio? Právě podle jeho návrhů nechali opati Laurencius a Litwerig areál
kláštera velkoryse přestavět a vtiskli mu
tak jeho impozantní nádheru. Zájemci
o pobyt v klášteře se mohou na možnost
ubytování informovat právě v Turistickém informačním centru.
Další informace o klášteře najdete na
oficiálních stránkách kláštera http://
klasterosek.cz, které nabízí rozsáhlou fotogalerii, 3 D model kláštera, panoramatickou prohlídku i úchvatný videoklip.
Pavel Siuda

