
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohuslav Reynek 

 

PIETA 

 

V tmách zlatá křídla dne po Pátku sinají, 

krev, která tryskla, je napolo už suchá. 

Nástrojem přeostrým jsou přikázání Ducha 

po těle vyryta na novém Sinaji. 

 

Syn zbodený se ztišil Matce na klíně, 

tkví v rukou prosebnice růženec ran rudý. 

Ke zdrojům pokoje jdou bolesti a bludy 

po krve klikaté a strmé pěšině. 

 

Do brány srdce jdou a ta se rozzela, 

plot žeber prohnul se, vchod povolil klíč kopí. 

Jdou bičů pěšinky a vedou spárů stopy 

v sad, který večer zalil kalich anděla. 

 

Spí slunce v posledním oblaku objetí, 

sní hrozen jediný na divotvorné révě, 

na prsou Matčiných po nových jeslí révě 

je skryt a podobá se těžké pečeti 

 

na bráně vyhnání, již ráj už přerůstá. 

Výhony v ústrety nám vyslal nedočkavě – 

zpod trnů v koruně na Ježíšově hlavě 

krev tryskla Evě nové v skráň a na ústa. 
 

Bohuslav Reynek  (1892 - 1971) 

 

Český křesťanský básník, grafik a překladatel se narodil v Petrkově u Havlíčkova Brodu, kde prožil se svou rodinou většinu svého 

života na rodném statku. Jeho ženou byla francouzská básnířka a překladatelka Suzanne Renaudová (1889 – 1964). 

Prostředí venkova reflektoval ve svých básních a grafických listech. Některé biblické motivy zasazuje přímo do českého vesnického 

prostředí, jak to dokládá i naše ukázka. 

Bohuslav Reynek žil dobrovolně v samotě stranou hlavních proudů, a přesto svojí niternou tvorbou ovlivnil a ovlivňuje řadu českých 

básníků a výtvarných umělců. Je příkladem ryzího umělce, podobně jako např.  Jan Zrzavý, který je těsně spjat s rodným krajem a 

křesťanskou vírou. 

 

 

 

B. Reynek: Pieta (omývání Krista), suchá jehla, monotyp 

 
Reprodukováno se svolením dědiců B. Reynka 

 

NOVĚ  V  NERATOVĚ 
BŘEZEN 2018 www.neratov.cz 

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání 

řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že exis-

tuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte 

se!“.                                                                                                                                                                                             Jan Pavel II 

                                                                             

Velikonoční „Okénko“ připravila redakce NvN ve spolupráci s Pavlem Herynkem. 
 

 

Velikonoce – slavnost smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista 

Výtvarný Nerato  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdruženi Neratov, z. s., Bartošovice v Orlických horách  84 

Šířeno elektronicky a zdarma, nepodléhá registraci.  Vydáváno od července roku 2010 

Příspěvky posílejte elektronicky na jiri.herynek@neratov.cz – příští uzávěrka je ke dni 31.3. 2018 

Kontakt a přihlášení odběru: tel.: 494 530 058, e-mail: nove@neratov.cz. , archiv měsíčníku na www.neratov.cz.        www.neratov.cz 

                                                                                                                                                                                                       

24. 3. 2018 

Maškarní ples organizovalo chráněné bydlení a základní speciální škola a uskuteč-

nil se 10.2. v Bartošovicích.  Jak název napovídá, byl to velký rej masek - od beru-

šek, přes slony až po myslivce. Příjemnou atmosféru umocnila harmonika a krásné  

předtančení v podání aktérů z  chráněného bydlení a  základní speciální školy. 

Akce se povedla, máme na co vzpomínat. Děkujeme všem aktivním účastníkům i 

návštěvníkům. 

 

Poděkování 

Výtvarný 

Nerato  

 

Velké poděkování patři paní Báře Uhrové 

za pomoc ve středisku Naděje. Byla vždy 

příjemná a ochotná přijmout jakoukoliv 

práci. Rozdávala kolem sebe radost. Přeje-

me jí mnoho dobrého! 

 

 

                                                          

Wiol.Latocha 

Srdečně Vás zveme na tradiční 

velikonoční akce v Neratově.  

Velikonoční řemeslný jarmark se 

těší každým rokem velkému zá-

jmu. Věříme, že tomu bude tak i 

letos, týden před Velikonocemi.  

Mimořádný umělecký zážitek 

slibuje koncert dvou dětských 

pěveckých sborů. CALICANTUS, 

dětský sbor ze švýcarského Lo-

carna,  je jedinečným reprezentan-

tem sborového umění své země,  

což mnohokrát prokázal úspěchy 

v domácích i mezinárodních sou-

těžích. Není bez zajímavosti, že 

vznik tohoto tělesa přímo inspiro-

val koncert MOTÝLŮ ze Šum-

perka na počátku devadesátých let 

v Locarnu. Oba sbory se pravidel-

ně a s potěšením setkávají na 

společných vystoupeních.     

Romana Bukáčková/Wioletta Latocha                                                                                                                                                            

 

S panem Alešem Pražákem přijela počát-

kem února skupina deseti dobrovolných 

pomocníků. Skvělí chlapi pomáhali de-

montovat vnitřní zařízení v budově Šarik. 

Na závěr své mise vymalovali jeden 

z pokojů v hlavní budově Sdružení.   
 

 

 

V Albertinu přijímáme objednávky na velikonoce. A přijímáme také objednávky na 

Josefovské dortíky. Dortíky nabízíme: kokosové, ořechové, čokoládové, punčové, 

větrníkové a ovocné. Cena za 1 dortík je 110,90 Kč – objednejte do 14.3.2018.  

 

Maškarní ples se povedl 

Výtvarný Nerato  

                                                          

Wioletta Latocha 
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