Milí přátelé,
přijměte srdečné pozdravení z Nového Dvoru. První červnové dny s sebou
přinesly plno deštivých přeháněk. Naštěstí se počasí umoudřilo a potěšilo nás
slunečními dny, které se střídají s občasným deštěm či bouřkou. Nejen počasí,
ale i postupné rozvolňování dlouhodobých omezení tak proměňuje všední
dny. Naše životy a dny se opět stávají bohatší a rozmanitější.

Mnozí z nás vyplňují svůj čas péčí o zahrádku. Zasazené rostliny a plodiny
právě rostou do krásy. Na zahrádkách postupně vykukují barevné květy
různorodých květin a první dozrávající plody. I zelenina si vydobývá své místo v
řádcích na záhoně.
Také se rádi procházíte přírodou a zahrádkou, ve které to hýří životem? My
také. Takové chvíle, kdy pozorujeme otevřenou náruč přírody a těšíme se z
přítomnosti života, ať už ve formě drobného broučka, či poletujícího
motýla, jsou opravdu příjemné.

Náruč přírodního bohatství
Stejně jako se společně staráme o přírodu, stará se i ona o nás. Dopřejte si
jedinečnou péči přírodních kosmetických produktů. Vytvořte na svých rukou
bohatou vyživující pěnu, která vyčistí a obohatí vaše ruce pomocí
unikátních mýdel, vyrobených trapistickými mnichy.
Čistou pokožku, ale i pleť můžete po náročné práci a celodenní námaze
potěšit, zregenerovat a zklidnit hydratačním krémem s olejem z obilných
klíčků. Závěr dne, před vstupem do říše snů a odpočinku, můžete ovonět
sprchovým gelem s lipovým květem, který dopřeje vám i celé rodině zklidňující
péči.

Ve světě bohatých květů i sounáležitosti...

Naši každodennost ovlivňuje
počasí, příroda, a i ty nejmenší
události. A tento měsíc se k
nim přidala jedna opravdu
významná. Tím byla Slavnost
Božího Těla umožňující
každoročně projevit naši víru v
reálnou přítomnost Pána v Eucharistii.

Součástí slavnosti je procesí s Nejsvětější Svátostí, jež
prochází květinově vyzdobenou křížovou chodbou. Takovou, kterou
zdobí nejen květy z našich zahrad, ale i z těch nejmenších zahrádek
ochotných lidí z okolí.

Takové chvíle, kdy se setkáváme s lidmi, jako bylo třeba při sběru
barevných květů, nás učí vnímat realitu, která sahá dál než stín naší
klášterní zvonice. O to víc a intenzivněji se náš pohled obrací k těm,
kteří nám nejsou nablízku. Díky tomu mnohem lépe chápeme
jejich potřeby a způsob života. A to, že veškeré strasti, starosti, ale i
radosti, které se odehrávají v našem klášteře, jsou společné všem
lidem. A propisují se napříč celou společností i v těch

nejvzdálenějších krajích. A v tom je právě ten poklad, o který se
s vámi můžeme podělit.

Co říci nakonec?
Abyste si naplno dopřáli během nadcházejících prázdnin odpočinku, relaxace,
výletů a zážitků s těmi nejbližšími. Vydechněte, zastavte se a naplno si
vychutnávejte tyto krásné okamžiky plné radosti. Rozvíjejte se a sbírejte
zkušenosti.
Ať už se vydáte na dobrodružný výlet, nebo posedíte v rodinném či přátelském
kruhu u grilovaných pochoutek, k dobru vám určitě přijdou lahodné
delikatesy. Vyšperkujte letní oslavy chutnými originálními hořčicemi, se kterými
získá vaše kulinářské umění vytříbenou chuť! Rozhodnete-li se pro delší cestu,
či jen poklidné čerpání sil, budeme na vás vždy v modlitbách pamatovat.

S přáním všeho dobrého,
o. Jiří, celerář opatství Nový Dvůr a jednatel společnosti Labora s.r.o.

