Milí přátelé,
přijměte srdečné pozdravení z Nového Dvoru. Čas dovolených a
prázdnin se pomalu blíží ke svému konci. Letní teplé paprsky pomalu
ztrácí na intenzitě a jsou zahaleny šedými mraky s občasnými
přeháňkami. Zdá se, jako by toto ochlazení ztělesňovalo návrat
k povinnostem, úkolům a každodennosti.

Co tedy toto období trochu probarvit a rozveselit? A to nejen letními
vzpomínkami na zážitky a radostné chvíle, které jsme zažili se svými
nejbližšími. Ale i chutným ovocným překvapením, které jsme pro vás
během léta pečlivě připravovali. A to proto, abyste si i během
chladnějšího podzimu mohli přinést domů pravou letní atmosféru

.

Srpen ve znamení bohaté úrody

Tento měsíc sklizně těší nejenom ty, kteří mají zahrádky a sady. Ale i jejich
nejbližší a přátele, kterým ovocná a zeleninová výslužka taktéž udělá radost a
zpestří jídelníček. U nás se nebývale urodily slívy, a to jak do velikosti, sladkosti,
ale i lahodné chuti. Radost nám udělala i hojná sklizeň malin a červeného
rybízu. A ta zelenina! Naše denní menu doplňují rajčata a čerstvé cukety, které
připravujeme na různé způsoby.

Vychutnejte si tu pravou letní atmosféru

A to s novými druhy ovocných džemů se sníženým obsahem cukru,
který dá vyniknout samotné chuti ovoce a přirozeně ji zvýrazní. Díky
tomu se malí i větší školáci, studenti a rodiče mohou potěšit
bohatou ovocnou chutí i během náročného období plného úkolů a
povinností.

A to není jediné překvapení, které jsme si pro vás připravili. Protože vám
chceme zpříjemnit nadcházející období a udělat radost, připravili jsme si
pro vás 10% slevu na celý sortiment na našem e-shopu. To je ideální
příležitost ochutnat naše letní novinky a dopřát si vaše oblíbené produkty.

SLEVA PLATÍ NA E-SHOPU OD 27. SRPNA DO 1. ZÁŘÍ 2021

Co významného jsme během srpna prožili?

Srpen byl pro nás významný v několika směrech. A to především v tom
duchovním. Mezníkem se pro nás stal 20. srpen, kterým jsme vstoupili
do dvacátého roku od založení našeho kláštera. A to už je poměrně
dlouhé období, které bylo plné milosti i rozmanitých zkoušek. Nezbývá
nám, než za ně poděkovat Bohu a prosit ho, aby dovedl do zdárného
konce dobré dílo, které v nás on sám započal.

A jaká další důležitá událost
u nás v srpnu proběhla?

Další význačnou událostí bylo kněžské svěcení bratra Theofana. A není
vůbec náhoda, že se konalo právě v tento den. Jeho součástí bylo kázání
otce biskupa Tomáše, který se na svěcence obrátil silnými a působivými
slovy:

„Svěřuji Vám žít vaše kněžství konkrétně, pro konkrétní lidi, konkrétní
situace. Ne v abstraktní modlitbě, ale v modlitbě za zcela konkrétní lidi,
které vám Pán bude posílat do cesty.“

Tato jeho slova vyjadřují poslání našeho mnišského povolání. Mnišství je
tématem, které rezonuje celou společností. Takovým, které se zcela jistě
dotklo i vás samotných. Možná i vy jste si několikrát položili otázku: „Kdo
jsou mniši?“
Jsme těmi, kteří věří v to, že lidstvo se vyvíjí tehdy, když každý jedinec
dosáhne naplnění svého lidského i duchovního rozměru. Občas během
našich životů zažijeme nesnáze a seznamujeme se s různými lidskými
úděly. A tohle všechno nás někdy nechává bezbrannými. Ale modlitba
mění vše. Neodstraní zkoušku, ale umožňuje na ni hledět pohledem
plným důvěry, díky kterému můžeme v jejím jádru nalézt štěstí. Věříme,
že naše modlitba je tajemně účinná i daleko za zdmi našeho kláštera, i
když její působení nám nejčastěji zůstává neznámé.

Co říci na konec?
Závěrem vám všem přeji, abyste poslední prázdninové dny prožili
naplno v radosti a s těmi nejbližšími.

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

