
 

 

 

 

 

 

 

 

Milí přátelé,  

přijměte naše srdečné pozdravení z Nového Dvoru. Za námi jsou již druhé 

„koronavirové” Velikonoce a naši každodennost začínají zlehka protínat jarní a 

hřejivé sluneční paprsky. Doufáme, že i přes stále trvající omezení pro vás byly 

opravdovými svátky milosti. My je letos prožili v hlubokém duchovním 

rozměru, přesahující jejich prvotní materiální rovinu, a to v úzkém kruhu naší 

komunity. 

  

Mocná síla vzkříšeného Krista, 

přemožitele smrti a temnot a hojnost 

darů Ducha Svatého, je symbolizována 

pulsující energií planoucího ohně. 

Takového, jehož plameny současně 

skrývají křehkou krásu plamínku 

velikonoční svíce. 
 

 

Ten touží po ochraně před nebezpečným větrem a naší pozornosti, kterou mu 

můžeme poskytnout otevřeným srdcem, které je naplněno vírou, nadějí a 

láskou.  
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Darujte druhým radost i sílu 

 

 

Současná doba je časem těch nejnáročnějších zkoušek nejen u nás v klášteře, 

ale i pro seniory, nemocné či sociálně slabé jedince. Ti, se mohou více než kdy 

jindy cítit osamocení a bez potřebné podpory. Modlíme se, aby všichni našli 

energii toto těžké břemeno, na které jenom lidské síly nestačí, unést.  

 

Je někdo takový i ve vašem okolí? Věřte, že i sebemenší úsměv, dobrý skutek, 

pomoc a pozornost může druhého potěšit a dodat mu sílu, energii a chuť se 

vypořádat se vším trápením a smutkem. Skutky naplněné láskou, přátelstvím, 

respektem a vzájemnou pomocí pak vytváří pomocné pilíře, o které se 

můžeme opřít během všech náročných situací.   

 

 

V jaké podobě vstoupilo jaro do našeho kláštera? 

 

 

S přicházejícím teplem jsme začali pracovat na opravě klášterních fasád. Pustili 

jsme se již do třetí fáze, ve které bychom chtěli dokončit opravu kostela. 

Kostelem se tak rozléhá bušení kladiv, které zbavují kostel nánosů staré fasády 

a zároveň doplňují naše zpěvy žalmů neobvyklým rytmem. A co náš čeká po 

dokončení těchto písní? Doufáme, že zrealizování stavby kaple u domu pro 

hosty.  
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A jak se daří naší zahradě a lesům?  

 

 

 

Svoji pozornost jsme samozřejmě zaměřili 

i na naši zahrádku. 

Vybudované fóliovníky se starají o růst 

salátů, na jejichž čerstvých listech, 

prospívající našemu zdraví, si rádi 

pochutnáváme. 
 

 

 

Naopak les nám letos přináší spousty starostí. Na intenzitě 

nabírá boj s kůrovcem, který se jen tak nechce vzdát, stejně 

jako zvěř, která více než kdy jindy poškozuje mladé 

sazenice na vykácených parcelách. Stavba ochranných 

opatření a oplocenek se tak nečekaně propsala do naší 

jarní každodennosti. 

 

Pokud jste i vy začali pracovat na svých zahrádkách, pak nezapomínejte, stejně 

jako my, dopřát svým rukám zaslouženou pozornost. Ty jsou po náročné 

zahradní práci více než unavené, proto je třeba jim poskytnout hydratační a 

vyživující péči, jež v sobě ukrývají přírodní kosmetická mýdla.  
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S blížícím se závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám zanechali na 

našem 

e-shopu zprávu či vzkaz. Současně se hluboce omlouváme těm, kteří očekávali 

rychlejší odpověď. Kvůli nezanechaným e-mailovým adresám jsme nemohli 

odpovědět. Komunikaci neprospívá ani současná situace, 

znemožňující rychlejší reakci. Budete-li tak potřebovat něco důležitého, napište 

nám prosím na adresu: 

prodej@labora.cz  

 

S přáním všeho dobrého, 

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

A co říci na konec? Nenapadá mě nic vhodnějšího, než citace krásných a 

povzbudivých slov Otce opata z jeho homelie pronesené na Květnou neděli:  

 

„Naše životy nejsou černé, i když vedle skutečných lidských radostí se v nich 

nacházejí chvíle hluboké temnoty. I nám se stává, že prožíváme Boží mlčení. Přesto 

víme, kam směřujeme. Všechno to má smysl. Smysl, směr, který dodává našim 

vlastním životům i životu naší generace utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Božího 

Syna: jsme osvobození Ježíšem. Být osvobození, to dává radost.  

 

Naše životy mnichů a křesťanů prosvětlují přirozené a zdravé radosti. Naučme se 

jich všímat a rozdávat je těm, které máme okolo sebe. Naše schopnosti poznání a 

lásky nicméně nemůže naplnit nic stvořeného. Vedle těchto radostí – a zejména 

když se jich nedostává – existuje jiná radost, skrytější, ale hlubší, kterou nám nabízí 

Kristus. Je-li radost plně daná na konci cesty, musí být přítomná i během ní. Jestliže 

vrchol hory přislibuje světlo, stejné světlo osvěcuje i výstup. Každá cesta, která vede 

k radosti, je cestou radostnou. Možná, že tato radost je plodem naděje…“   
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