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Prožíváme mezidobí – v očekávání slavností Narození sv. Jana Křtitele
Události, které si církev připomíná slavností Narození Jana Křtitele, nejsou pouze připomínkou historie, ale hrají významnou roli
v Ježíšově příběhu. Jan předznamenává Kristovo narození a ohlašuje jeho příchod. Jan Křtitel představuje konec Starého zákona a začátek příběhu evangelia.
Převzato z Víra cz.
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Za Janem k Jordánu přišlo mnoho lidí. Dali se pokřtít a ptali se: Co máme dělat? Jan
pravil: Kdo má dva oděvy, ať dá jeden tomu, kdo nemá žádný. Kdo má co jíst, ať se
podělí s hladovým. Celníkům řekl: Neberte víc, než kolik je ustanoveno. A vojákům:
Nikoho nevydírejte, neutiskujte, buďte spokojeni se svým žoldem.
Mnozí si mysleli, že Jan je Mesiáš, Zachránce. Ale Jan jim řekl: Já vás křtím vodou.
Po mně přijde ten, který je mocnější než já. Já nejsem hoden, abych mu rozvázal sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
Z knihy "Bůh mluví ke svým dětem"

Neratov navštívil arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner
V posledních květnových dnech uspořádali olomoučtí farníci
pouť do Neratova a bylo jich tolik, že jeli dvěma autobusy.
Přijel s nimi také pan arcibiskup Jan Graubner a dva světící
biskupové Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík. Před
polednem sloužil pan arcibiskup mši svatou. Koncelebrovali
oba biskupové a tři kněží, včetně našeho pana faráře, Mons.
Josefa Suchára. Po mši sv. pan farář Suchár povyprávěl poutníkům o historii a současnosti Neratova. Jako obvykle vyzdvihl význam spolupráce Sdružení s hendikepovanými spoluobčany a o realizaci jejich integrace do běžného života.
Poutníci poté přijali pozvání na oběd, který s velkou ochotou a
milou obsluhou zajistila naše chráněná dílna kuchyň. Zbývající čas do odjezdu někteří procházeli okolí, nakupovali produkty našeho zahradnictví či využili možnost k prohlídce
pivovaru. Poutníci odjížděli spokojeni – jejich pouť pokračovala na poutní místo Hora Matky Boží u Králík.
Text Marie Adámková, foto Jitka Herynková

Cesta smíření
Podél cesty od hlavní silnice ke kostelu vymýtili lesní dělníci stromy – otevřel se tak nový pohled na kostel. Účelem všeho snažení je
naplnění další vize pana faráře Suchára. Tvoří se „Cesta smíření“.
Vykáceným prostorem povede cesta až do lesů nad kostelem –
k zázračnému prameni. Tok vody od pramene bude sveden upraveným potůčkem, různými okliky, lemován kameny. Bude tak vytvořeno jejich „omývání“ …… Potůček bude sveden až do prostoru
Náměstí Nanebevzetí před kostelem. Upraveno bude vyústění vody
zázračného pramene tak, aby jej mohli užívat poutníci.
Tex, foto: Jiří Herynek

V Albertinu nejen plno květů –

Okénko do umění

na zahradě i plno radosti a spokojenosti !
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V zahradnictví se jaro rychle probudilo. Naši pracovníci pomohli
přírodě jak mohli. Pleli, kypřili, seli i sázeli – a kvůli suchu i hodně
zalévali….. Fotografie bez komentáře jsou dokladem. Nejen záhony
květin či zeleniny ožívají. Dokončujeme domek ze slámy, nově se
učíme pěstovat ve sklenících a opravujeme další zahradní stavby –
zkrátka: Žijeme a pracujeme naplno! Závěrem slova poděkování od
paní Ing. Martiny Kosové, projektové manažerky našeho sdružení:
„Prosím, přidejte k článku i VELKÉ poděkování Pardubickému kraji za
spolufinancování v rámci projektu "Obnova zahradnictví a Albertinuprojekt sociálního zemědělství Sdružení Neratov, z. s. "
V rámci tohoto projektu byl vybudován slaměný domek, skleník a separační WC pro zaměstnance“.

Anežka Kovalová: Anděl, 2002, suchá jehla

Anežka Kovalová (1949 v Šumperku)
Ve své malířské, kreslířské a grafické tvorbě reflektuje
poezii krajiny a všedních nenápadných věcí kolem nás.
Je dcerou sochaře Jiřího Jílka, viz Okénko do umění v
předešlém čísle NvN. Vystudovala Akademii výtvarných
umění v Praze a po studiích se vrátila do Sobotína, kde
spolupracovala s otcem na jeho sochařských realizacích.
Více než třicet let vyučovala na Základní umělecké škole
v Šumperku. Se svým manželem Miroslavem Kovalem,
také výtvarným umělcem, jsou páteří Galerie Jiřího Jílka
v Šumperku.
V současné době Anežka vystavuje svá díla do 22. června
v pardubické Galerii Fons.
„Okénko“ připravila redakce NvN
ve spolupráci s Pavlem Herynkem.

Poděkování všem andělům. Dnešní „Okénko“ věnujeme symbolicky všem andělům – dobrovolníkům, kteří nám pomohli
v rekordním čase přeměnit „polní drn“ v překrásné zahradnictví. Buďte dále našimi anděly – těšíme se na vás…..

Mezinárodní grilování nemohlo být bez našich kuchařských mistrů !
V květnu nás přivítala polská Świerzawa, na mezinárodní soutěži
v grilování. Reprezentovali nás mistři z chráněného bydlení.
K polským sousedům jsme společně vyrazili 23.- 24.5. Soutěži
předcházeli v Chb přípravy, kdy si vybraní uživatelé ( kuchaři i
umělci ) zkusili jak grilování, tak přípravu stolu i stolování. Takto
vybaveni jsme natěšení přijeli do polského městečka, kde nás organizátoři přivítali slavnostní večeří a příjemným ubytováním
v bývalém mlýně. Soutěž probíhala až druhý den a naši neratovští
si jí náramně užili. Na místě bylo 12 týmů v mezinárodním složení.
Účastnili se reprezentanti z Polska, Čech a Německa.
Všechny týmy byly v báječné náladě, užívaly si možnosti soutěžit.
Soutěžily a vystupovaly v různorodých kostýmech, s nápaditou a

originální úpravou stolů i zpracováním surovin, které dostaly
těsně před začátkem soutěže. Naši neratovští se ukázali jako
skvělý tým a podle nás vše zvládli na jedničku. Neumístili se sice na prvních třech místech, ale i tak odjížděli spokojení,
s diplomem a zajímavými dárky. Na soutěži jsme byli poprvé a
účast bereme hlavně jako zkušenost. Příště už budeme vědět jak
se nejlépe připravit, na co se soustředit a co organizátoři hodnotí nejvíce. Soutěž se všem velmi líbila, z Polska jsme se vraceli
plni dojmů. Poděkování patří organizátorům, našim skvělým
soutěžícím uživatelům, všem pracovnicím chráněného bydlení a
paní Wiole, která nám byla skvělou průvodkyní i překladatelkou.
Jarka Korandová asistent chráněného bydlení

Do Letohradu přijela pouť!

Poděkování

A děti z naší speciální školy dostaly pozvání od pana starosty, aby se
zúčastnily zábavného dopoledne na pouti. A tam jim byl umožněn
vstup na všechny atrakce zdarma. Počasí nám přálo a zábavu na kolotočích si užily jak menší děti, tak i ty větší. Mockrát děkujeme za milé
pozvání a krásné zážitky!
Lucie Podzemná, Petr Žitný

Velké poděkování ČSOB za poskytnutí daru ve výši 140
tis. Kč na novou pračku pro naši chráněnou dílnu
Pradlenka. Pračka byla instalována minulý měsíc a beze
zbytku splnila naše očekávání.
Díky nákupu nové pračky je nyní možné dále pokračovat v činnosti Pradlenky. Nový stroj umožní zaměstnancům s postižením nadále dělat to, co mají rádi, bez stresu a obav o své zaměstnání. Díky automatickému dávkováni a 14 kg kapacitě pračky, je práce zaměstnanců
ulehčena. Budeme také schopni omezit plýtvání energií
a tím ušetřit na běžném provozu.
Projekt prospěl především čtyřem zaměstnancům
s postižením a dvěma pracovním asistentům.
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Martina Kosová

Pozvánky – plakáty
na nejbližší akce
v Neratově a okolí,
najdete na dalších
stránkách NvN.
Nezměnšené, aby se
vám lépe četlo. Red.
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