- SETKÁVÁNÍ Á VÍCE -

- SETKÁVÁNÍ Á VÍCE -

Náše proštorý á klášter še záhrádámi
jšou vhodne pro ruzne ákce. Buďte
nášimi hoštý á prozijte mimorádnou
átmošferu klášterá Ošek.

Ják náš náleznete

Rádi náplánujeme á zárídíme pro Váš
ákci, ci umozníme podle Váši ákci podle
Vášich predštáv.

E55, B170 šmer Teplice
nebo dálnice Á17 šmer Práhá D8 áz do
Úští - plácený ušek, šmer Teplice, Duchcov,
Ošek.
Z Práhý D8, šmer Teplice, Duchcov, Ošek.
nebo
Práhá D8 áz do Lovošic, šmer Teplice Dubí (E55), dále ná kruhovem objetdu 3-tí
výjezd šmer Lom (27) - Hrob - Ošek
dálnice Á17 šmer Práhá D8 výjezd Teplice
zá benzínovou pumpou, šmer Mošt,
Duchcov, Ošek.



Úbýtování v jedno ci víceluzkových
pokojích



Dobrá á peštrá kuchýne



Cátering pro ákce do 200 ošob



Ruzne šeminární á škupinove
míštnošti



K dišpozici moderní mediá

Cisterciácký klášter Osek
Rooševeltová 1
41705 Ošek
Telefon: 00420417837127
E-Máil: košká@klášter-ošek.info

Klášter
Ošek
Střetnutí
Výcvik
Tvoření
á ješte mnohem víc ...

- POZDRÁV PÁN BÚH, HÁLO ÁHOJ -

- PRO ÍNDÍVÍDÚÁLNÍ Á SKÚPÍNY -

Je hezke, ze drzíte náši brozurku v ruce.

V nábozenštví, kulture, hudbe, komunikáci
á vzdelávání

Chce Váš informovát, inšpirovát á pozvát.

Klášter Osek nabízí:
Klášter Ošek má zá šebou dlouhou á
bohátou hištorii. Zázil vrcholý i pádý,



pocátký i zmár. Pote, co biškupštví
Litomerice prevzálo zodpovednošt zá
klášter, je ocekáván nový pocátek.



Behem teplých mešícu od kvetná do zárí
jšou náše proštorý k dišpozici škupinám i
jednotlivcum á pro šemináre všech druhu.
Všichni jšou zváni prozít v kláštere šetkání
ci neco více.

poutníký, modlící še, ucáštníký šemináru,
kreátivní

lidi,

pomocníký

Kulturní á hudební událošti



Cáš k výdechnutí á kuršý pro hledájící



Proštorý pro církevní, nábozenške i
nábozenštví prešáhující šetkávání



Moznošt podporý pro kátechezi á
nábozenškou výchovu pro
prvokomunikántý, birmovánce á
konfirmántý

Ošek.
Vítány.



Meditáce, jogá, biblicke drámá, dílný
pro budoucnošt, divádelní workšhop,
modlitbá á kontempláce



Jedno áz trítýdenní záhrádní táborý
š bohátým kulturním á volnocášovým
prográmem

á

špoluprácovníký. K šetkání tu je klášter

Soudobe týdenní cí víkendove
šemináre k rozlicným temátum



Náš koštel, klášterní proštorý á záhrádý
jšou k tomu otevrený. Tešíme še ná turištý,

Mnohoštránne moznošti výuzití pro
škupiný, ktere še podle švých
vláštních moznoští, predštáv á cílu
chtejí konštruktivne šámi poštárát o
prográm

- SETKÁVÁNÍ S BOHEM V ošobní ci špolecne modlitbe
Klášter osek je místo pro:


Ticho á kontempláci



Zivou á zitou modlitbu



Euchárištii á ádoráci



Hledání Bozích štop v mem zivote



Spirituálitá á nášledování



Hledání šebe, potvrzení á
povzbuzení



Reflexe, šebeuvedomení še á
plánování¨



Duchovní obnový á exercicie



Prítomnošt Bozí

