
 

 

 

 

 

 

 

Milí přátelé,  

srdečně vás vítáme v druhém letošním měsíci, únoru, který se představil velmi 

mrazivými dny. Ty společně s bohatou třpytivou nadílkou 

vytvořily opravdu jedinečnou zimní atmosféru. Mnozí z nás oprášili zimní vybavení a 

vyrazili objevovat krásu přírodních panoramat na lyžích nebo se radovali společně s 

těmi nejbližšími při sáňkování, bruslení či vytváření uměleckých děl ze sněhu. 
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U nás byly tyto první mrazivé únorové dny ve znamení bahnění ovcí, které započalo 

hned druhého února. Tedy mnohem dříve, než jsme společně s bratrem ovčákem 

počítali, což nás opravdu zpočátku zaskočilo. Nicméně jsme se ihned pustili 

do potřebné péče o ovce a jehňátka. Bahnění je úžasným obdobím. Neboť nejen 

bratři, kteří o ovečky v březí pečovali, jsou svědky příchodu nového života, malých 

jehňátek, na tento svět. 

Během této doby však prožíváme nejenom radost, ale také starost, aby vše dopadlo 

dobře a nenastaly žádné komplikace. Toto náročné období je tak vyplněno 

pravidelnou péčí mnohých z bratří, kteří během dnů i nocí pečlivě hlídají 

všechny ovečky a narozená mláďata.  

A jaká další událost se propisuje do našich životů? 

Jako mávnutím kouzelného proutku uběhlo jenom pár dnů a únor ukázal přívětivější 

a teplejší tvář symbolizující příchod jara. Někteří se vydali za vykukujícími slunečními 

paprsky do přírody na příjemnou vycházku. A u nás byly tyto dny opět ve znamení 

další důležité události, a to vstupu do doby postní, času velikonočních příprav.  

 

Pro mnohé z nás je toto období spojeno s půstem, odříkáním a vytvářením 

pozitivních hodnot. Ty mají nejen v životech křesťanů své nezastupitelné místo, 

neboť posilují naše úsilí o smysluplný život. A respektující komunikace bez 

zraňujících slov, nesobecké chování a zájem o druhé je právě jedním z 

těch nejdůležitějších pilířů mezilidských vztahů. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vykročte ještě dál 

Prorok Izaiáš nám říká, že pravý půst nespočívá v 

umrtvování. Ale naopak utváří vnímání druhého 

člověka, kterého chápeme jako svého bližního. 

Hladovému tak nalámeme chleba, bloudící 

ubožáky pohostíme a neodmítneme pomoc 

svému bližnímu. Protože otevřené srdce, laskavý 

pohled a smířlivé slovo prolamují ledy a drtí skály.  

 

Závěrem bychom vám rádi představili podivuhodný příběh „Božího“ tuláka, jehož 

život osloví nejen mladší, ale kohokoliv, kdo touží po výjimečném průvodci postní 

dobou.  

 

Kniha vám představí žebráka, Svatého 

Benedikta Josefa Labreho, který vedl velmi 

specifický způsob života, řekněme možná až 

výstřední. 

 

Jeho příběh nás však může ponouknout k 

tomu, abychom se k němu obrátili a 

poprosili ho o přímluvu a náklonnost, 

kterou on sám choval k Ježíši. Pak se z nás 

stanou Boží přátelé s tichými a pokornými 

srdci, kteří porozumí nejen chudým a 

ubohým, ale budou blízcí všem lidem, 

našim bratřím.   

 

Vybrat si můžete i z dalších knižních průvodců, kteří vám dopřejí v tomto 

období mimořádnou společnost. A vy tak můžete vykročit vstříc pomalu se 

probouzející se přírodě, ale i blížícím se významným velikonočním svátkům.  

 

S přáním všeho dobrého, 

o. Jiří, celerář opatství Nový Dvůr a jednatel společnosti Labora s.r.o.  
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