Milí přátelé,
přijměte srdečné pozdravení z Nového Dvoru v letním prázdninovém období,
které je plné relaxace, dovolených, výletů a radostných zážitků s vašimi
nejbližšími. Tuto letní pohodu, na kterou se většina z nás těší celý rok, však
nečekaně zasáhly tragické události. Příroda ukázala svoji nezdolnou
destruktivní sílu tornádem na Moravě a rozsáhlými záplavami v Německu a
Belgii. Tyto živelné pohromy způsobily ztráty na životech a uvrhly stovky lidí do
velmi tíživých životních situací. Lidem v postižených oblastech změnily život
během vteřiny. A současně zasáhly život celé společnosti.
Naše srdce naplnily myšlenky a modlitby za všechny, kterých se tyto události
dotkly. Mnozí z nás na tragickou událost odpověděli projevem neuvěřitelné
solidarity, a to jak po materiální, tak i duchovní stránce. Tato krizová situace
však ukázala, že společnost je stále plná štědrých srdcí, kterým nejsou osudy
druhých lhostejné. Navzájem jsme si dokázali poskytnout nezištnou pomoc a
tak důležitou podporu.
Díky Bohu, že lidskost z našeho života stále nezmizela. Buďme tak stále
nápomocni nejen těm, kteří trpí. Neboť vzájemná podpora a sounáležitost je to
nejvíce, co si můžeme vzájemně poskytnout. Važme si každodennosti i

těch nejobyčejnějších zážitků, které prožijeme s těmi nejbližšími ve zdraví a se
střechou nad hlavou. A také společných okamžiků během dobrodružných
výletů.

Jaké architektonické klenoty ukrývá náš kraj?
Prvním zajímavým místem je architektonický skvost klášter Teplá ukrývající
druhou největší klášterní knihovnu v České republice, která čítá neuvěřitelných
sto tisíc svazků knih. Prohlédnout si můžete také barokní perlu Mariánskou
Týnici u Kralovic, která dnes slouží jako Muzeum a galerie severního Plzeňska.

Za návštěvu rozhodně stojí také zámek Bečov s relikviářem svatého
Maura považovaného za nejvýznamnější románskou klenotnickou památku
uloženou na českém území. Cílem vašeho výletu se může stát i kostel sv.
Ondřeje. Původně románský kostel postavený koncem 12. století patří k
nejstarším památkám regionu.

Opomenout nesmíme také památky, kterým jsme se věnovali již v minulosti.
Prohlédnout si můžete restaurovanou fasádu výše zmíněného kostela v
Krašově anebo změny propsané do střechy na faře v Nečtinech.

A kam zamířit závěrem?
Na originální gastro výlet do světa hořčic

Ještě, než si ho naplno vychutnáte, tak
ho trošičku okořeníme tím, co všechno za
tímto „opojným gastronomickým
putováním“ stojí. Je to spolupráce
se společností Košík.cz.

Ta nás oslovila s tím, zda bychom nepřipravili dvě nové hořčice, které by byly
exkluzivně dostupné pouze prostřednictvím jejich speciální řady Authentic s
produkty „prvotřídní kvality a autentického zpracování“. To byla fantastická
příležitost, ale zároveň obrovská výzva. Zvládneme připravit dvě nové hořčice s
výjimečnou chutí během poměrně krátkého období?

Musíme se přiznat, že tahle výjimečná příležitost v nás probudila dosud
neobjevené síly a schopnosti. A my se pustili do výroby nových jedinečných
příchutí hořčic. Začátkem června tak spatřila světlo světa hořčice s meruňkami
a medem a hořčice s paprikou, které jsou ideální jako přílohy ke grilovaným
masům.
Na nich si můžete však pochutnat i během dalších příležitostí. Perfektně
dochutí třeba domácí dressingy, ale i další dobroty. Ať už patříte mezi
milovníky hořčic, příležitostné labužníky, nebo nadšené hostitele, či jenom
chcete druhým udělat radost vskutku originálním dárkem, věříme, že vás
nové hořčice zaujmou na první ochutnání.
Hořčice můžete objednávat v on-line supermarketu Košík.cz.

Co říci na konec?
Závěrem vám všem přeji, abyste tyto prázdninové dny mohli prožívat naplno.
Aby se každý z vás stal, v tom nejlepším smyslu slova, „naplno
žijícím člověkem“. Tím, kdo užívá rozumu a vůle ve shodě s Boží vůlí k hledání a
konání dobra a k chvále Boží.
S přáním všeho dobrého,
o. Jiří, celerář opatství Nový Dvůr a jednatel společnosti Labora s.r.o.

