Obnova kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíše

Velký Osek
Velký Osek

Navštivte Velký Osek a podpořte
obnovu místního kostela!

Křižovatka cyklostezek
Lužní lesy
Léčebný pramen
Obec Velký Osek se nachází na trase mezi Kolínem
a Poděbrady. Rovinatá oblast s krásnou přírodou
je ideálním výchozím bodem pro cyklisty, in-line
bruslaře i pěší turisty.

Křižovatka cyklostezek

Do Velkého Oseka se pohodlně dostanete po
cyklostezkách z Poděbrad, Kolína či Nymburka,
vytrvalejší cyklisté sem mohou došlapat třeba až
z Kutné Hory. Rovný povrch cyklostezky ocení
i bruslaři.
Čelákovice

Národní přírodní rezervace Libický luh

Největší český komplex lužních lesů Libický luh
nadchne každého milovníka přírody. Na jaře
tu kvetou dymnivky, sasanky, hrachory či lilie,
k podzimu vykvétá orchidej kruštík polabský,
tůně zdobí dva druhy leknínů. V rezervaci můžete
zahlédnout nejrůznější druhy živočichů od motýlů
a hmyzu přes skokany a čolky až po černé čápy.

Léčebná kyselka

Na zdraví jsou nejen Poděbrady, ale i Velký Osek!
Přímo na náměstí vyvěrá jeden z poděbradských
minerálních pramenů. Léčivou kyselku si načerpáte
kousek od sochy Jana Husa.
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Kostel Nejsvětějšího Srdce
Ježíše ve Velkém Oseku
Moderní kostel byl postaven v roce 1934 díky sbírce
místních občanů, vysvěcení proběhlo 29. června
na svátek sv. Petra a Pavla. Interiér zdobí secesní
mramorová výbava z kostela sv. Václava v PrazeBohnicích včetně oltáře ze sliveneckého mramoru
se sochou Krista a bočními oltáři se sochami Panny
Marie a sv. Vojtěcha (rodiště sv. Vojtěcha, Libice nad
Cidlinou, leží jen 2 km odsud a je snadno dostupné
po cyklostezce). Průčelí kostela doplňuje památkově
chráněná barokní kalvárie a zdobná kovaná brána.
Hudební doprovod v kostele zajišťují varhany z roku
1895 z pražské varhanářské dílny Josefa Rejna
a Josefa Černého. Dovezeny byly ze zámeckého
kostela v Kostelci nad Černými lesy.

Kontakt:

Kdy kostel navštívit?
Kostel spravuje
Římskokatolická farnost
Kolín. Bohoslužby
se konají každou neděli
v 8 hodin a každý první
pátek v měsíci
v 17 hodin.

Obec Velký Osek
Revoluční 36, 281 51 Velký Osek
obecni.urad@velky-osek.cz
+420 724 277 691
+420 321 795 523
Podpořte opravu kostela
ve Velkém Oseku:
č. účtu 269 55 24 22 / 0300
(účet obce Velký Osek)

V roce 2005 se uskutečnila sbírka na dva nové zvony
(původní byly zabaveny a roztaveny během druhé
světové války). Při sbírce se prodávaly i keramické
zvonky vyrobené dětmi ze zdejší základní školy.
V posledních letech probíhají opravy hrazené z
rozpočtu obce a farnosti. Během roku 2019 budou
opraveny červotočem napadené varhany, na rok 2020
se plánuje nová fasáda a vitrážové okno zvonice.
To navrhl místní rodák, akademický malíř Jan Tichý.
Chceme, aby kostel znovu sloužil jako místo setkávání
a aby do své druhé stovky vstoupil v dobrém stavu.

Podpořte obnovu
kostela!
Zašlete libovolný finanční dar na
opravu kostela na účet obce Velký Osek
č. účtu: 269 55 24 22 / 0300 (ČSOB)
(do zprávy pro příjemce uveďte
„Dar na kostel Velký Osek“)

Vizualizace připravovaného vitrážového okna campanely
(zvonice) kostela ve Velkém Oseku podle návrhu
akad. malíře Jana Tichého

