Milí přátelé,
přijměte srdečné pozdravení z Nového Dvoru. Současné dny jsou navzdory
přicházejícímu jaru a velikonočním svátkům zahaleny opět chladnějším počasím a
pochmurnější náladou vycházející ze stále trvající pandemie. Neztrácejme však naději.
Ačkoli ještě nevíme, do jaké míry se budeme moci této největší slavnosti, zaujímající
v životě křesťana to nejdůležitější místo, účastnit osobně, věřte, že budeme stále
spolu. A intenzivně budeme na všechny pamatovat v našich modlitbách.
Doba postní opět uběhla velmi rychle a Velikonoce již klepou na dveře. Významné
velikonoční svátky nejsou pouhou vzpomínkou na staletí vzdálenou událost.
Probíhající svátky nesou mimořádný duchovní rozměr, kdy křesťané spolu s Kristem
prožívají vrcholné události jeho života. A to poslední chvíle s apoštoly v
jeruzalémském večeřadle, kde ustanovuje svátost eucharistie, smrt na kříži a
zmrtvýchvstání.

Pro každého z nás, všechny lidi dobré vůli, kteří usilují o život v pravdě a chtějí svá
srdce oprostit od povrchnosti, sobeckosti a nenávisti, přináší Velikonoce unikátní
chvíli se naplno otevřít a vnímat Ježíšovo poselství lásky, milosrdenství a
odpuštění. K plnému pochopení a přijmutí víry, propisující se do našich životů, však
pouhé naslouchání nepostačí. Tak by naše životní přesvědčení mohly zůstat stále
jenom u pouhých zbožných myšlenek, představ a idejí.

Víra je celoživotní cestou. Povzbuzením se na
ní může stát život a dílo Bruna Rotivala,
francouzského talentovaného uměleckého
fotografa, který zasvětil svoji tvorbu víře a snažil
se o zachycení nezachytitelného, což vytváří
paralelu k tomu, k čemu jsme během Velikonoc
vybízeni, a to k vtělení víry do naší
každodennosti.

Po celý život byl velmi silně přitahován klášterním životem. Jednou dokonce napsal:
„Vůbec bych se nezlobil, kdybych tam jednoho dne zemřel.“ A je neuvěřitelné, jak se
tato myšlenka stala reálnou skutečností. V roce 2019 se mu při přípravě
výstavy v opatství Sept-Fons začala točit hlava, upadl a zemřel.

Jeho obrovský umělecký přínos cítíte při prohlížení jeho
fotografií. Je neuvěřitelné, kolik toho můžeme
prostřednictvím fotografie zahlédnout z tajemstvích
klášterního života a unikátní atmosféry každodenního
života mnichů a mnišek. Spojením modlitby a fotografie
vytvořil jedinečnou uměleckou synergii. Protože fotograf
musí být stejně jako modlící se jedinec trpělivý a
zaměřovat svoji duši nejen estetično, ale i na dobrotou
a lidskost.

Nahlédněte do velikonočních příprav v našem klášteře
Veškeré duchovní a velikonoční přípravy jsme letos podpořili také speciální
kategorií na e-shopu „Velikonoční dárky”, kde najdete ručně vyráběné čokolády, jež
připravují sestry trapistky.

Ty vynikají originálními a plnými chutěmi vycházející z pečlivě vybraných a
zpracovaných kvalitních surovin. Na výběr máte z pěti originálních druhů čokolád,
lahodné a oblíbené pochutině, které málokdo z nás odolá.

Pokud patří čokoláda mezi vaše oblíbené delikatesy nebo chcete někomu udělat
radost, pak je teď ta ideální chvíle. A nemusí to být jenom čokoláda, stejně vás tak
určitě potěší i třeba krém z kaštanů či džem. Mezi ty nejoblíbenější patří fíkový s
portským vínem, jahodový či příchuť pomerančů s mandarinkami. A kdy jindy se
těmito produkty potěšit, než v období, kdy jsme si pro vás připravili 10% slevu na
veškeré naše e-shopové produkty, která potrvá až do 24. 3. 2021.

Závěrem bychom vám chtěli sdělit, že na vás stále myslíme. Buďme trpěliví. Hledání
Boha i uchopení světla je více než náročné. Víme, že se jedná o něco
Nepolapitelného, přestože máme někdy pocit, že jsme se všeho dokázali zmocnit a
vytvořit tak pomyslnou „fotografii”. Ale pak najednou plamen začne blikat, slábnout
a zhasne. Obraz zaniká a my víme, že musíme opět začít znovu. Myslíme na vás a
přejeme vám vytrvalost a odvahu na cestě za Neuchopitelným, který se za nás vydal a
za Světlem, které vítězí na temnotou.
S přáním všeho dobrého,
o. Jiří, celerář opatství Nový Dvůr a jednatel společnosti Labora s.r.o.

