Milí přátelé,
vítáme Vás v novém roce 2021. A co Vám do tohoto začínajícího roku přejeme?
Především to, aby byl pro Vás dobrým a hodnotným. Již to bude skoro měsíc, kdy
jsme oslavovali jeho příchod. A přestože každý z nás byl na jiném místě, je něco, co
nás v těchto prvních minutách spojovalo. A to přání, která jsme si vyměňovali se svojí
rodinou, blízkými a přáteli.
Podíváme-li se na tyto oslavy s odstupem několika dní a s nadhledem, pak si musíme
položit základní otázky, týkající se významu novoročních oslav. Proč vlastně
slavíme příchod nového roku, když ani netušíme, jaký vůbec bude? Jistě, vyjadřujeme
tak touhy, aby byl dobrý. Pokud však zůstaneme pouze u přání, aniž bychom šli štěstí
více naproti, tak se může stát, že budeme zklamáni z toho, že nastávající rok
neodpovídá našim snům a představám.
Příchod nového roku je pro nás významným mezníkem i z toho důvodu, že naše srdce
obývá naděje. A naše víra v to, že Dobro nad zlem dříve nebo později zvítězí,
navzdory jeho zdánlivým prohrám. Přijměte tedy tento rok, který se před námi právě
otevírá, jako dar od „Toho, v jehož rukou je všechen čas“. Jsme tak obdarováni

prostorem, ve kterém máme příležitost nechat něco vzejít, rozvinout a dát
růst něčemu novému a dobrému.

Jak prožíváme mrazivé zimní dny u nás v klášteře?
Z opravdové zimy se sněhem a mrazem, která nádherně zdobí přírodu, máme velkou
radost. Zimní počasí má však i stinné stránky, jež nám znemožnily práci v lese. Těžba
kůrovcového dřeva, stavba oplocenek, zabraňující zvěři k poškození mladých stromků,
tak musí na chvíli posečkat. A to je pro bratry, kteří jsou zodpovědní za tento sektor,
opravdu velkou zkouškou trpělivosti. Prvořadým úkolem se tak pro nás v současnosti
stalo udržování přístupových cest ve sjízdném stavu a schůdné chodníky. Představte
si, že došlo i na rytí ve skleníku. A také na často odsouvané údržbářské práce uvnitř
kláštera, na které se v průběhu roku zkrátka nedostává.

A jak můžeme dále naplnit naše dny v novém roce?
Každý rok by měl být pro nás mnichy, ale i pro všechny křesťany, stále
hlubším prožíváním a pronikáním díla spásy. Vánoční svátky již uplynuly, ale to
rozhodně není důvodem pro smutek, neboť nám zároveň otevírají cestu vedoucí
k tajemství Velikonoc. Pokračujme tak na naší cestě a buďme otevřeni všemu, co
nám ukazuje.
Na její cestě se může stát velmi užitečným průvodcem kniha, která zná svoji
hodnotu a může být naším opravdovým přítelem. Vždy trpělivá čeká na to, až nastane
její pravý čas, vy ji otevřete a navážete tak komunikaci. Díky tomu je prostředkem
k vzájemnému hlubokému naslouchání a porozumění, které potom může snadněji
vyústit, v případě potřeby, k vzájemnému odpuštění. Učí nás neutíkat do minulosti a
ani se příliš neobírat budoucností. A prožívat naplno přítomný okamžik, který je
vždy neopakovatelný, nepředvídatelný a překvapující.

Knihy, ve kterých budete číst i mezi řádky
Prohlédněte si výběr knih, které se mohou stát vašimi průvodci prvních novoročních
dnů. A pokud hledáte nějakou novinku, pak by vaší pozornosti neměla rozhodně
uniknout kniha od Doma Samuela s názvem Synové světla v čase zkoušky:
Rozprava mnicha o jednotě v protivenství.

V této čtivé a humorem odlehčené knize Dom Samuela se můžete
začíst do řady úvah, opírajících se o Bibli, teologii, Řeholi svatého
Benedikta i vlastní mnišskou a životní zkušenost. A originální
formou se dozvíte, proč existují sváry mezi křesťany a jak jednat
v nevyhnutelných konfliktních situacích.
Vykročte tak vstříc novým příležitostem i změnám. S novým rokem bychom
Vás také rádi upozornili na nové ceny některých produktů našich bratří z
opatství Sept-Fons, a to v souvislosti se zvýšením nákupní ceny. Příjemnou
zprávou pro Vás tak bude snad to, že ceny u našich produktů se nám
podařilo ponechat i v tomto roce beze změny.
S přáním všeho dobrého,
o. Jiří, celerář opatství Nový Dvůr a jednatel společnosti Labora s.r.o.

