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Šestý křížek na bedrech otce Josefa Suchára
V sobotu 20. října oslavil významné životní jubileum pan
farář Josef Suchár. Oslav se zúčastnila maminka oslavence
a celá blízká rodina, mnoho přátel, zaměstnanců a příznivců.
Vše začalo mší svatou. Mši celebroval osobně oslavenec,
koncelebroval páter Martin Holík, celoživotní přítel pana
faráře Suchára – jejich přátelství začalo v mládí, na táboře
Amerika. P. Holík je spoluzakladatel a ředitelem křesťanského rádia Proglas. Třetím knězem byl kněz Wojciech
Dabrowski z polské farnosti Kamienca Zabkowickiego. Při
promluvách kněží měli přítomní možnost se nad ledasčím
zamyslet. Často však v kostele zněl i veselý smích. Po mši
si vzal slovo Antonín Nekvinda a po vtipném projevu uvedl
předávání dárků. Rotoped byl dárkem ke zlepšení „fyzičky“
pana faráře. Hlavním darem byl elektromobil, na který byla mezi přáteli vyhlášena sbírka a ta byla velice úspěšná.
A tak auto bude nejen šetrné k přírodě, ale pro zimní období
bude „obuto“ i do pásů….
Hluboce dojatý otec Josef pronesl závěrečné poděkování a
pozval všechny přítomné ke společnému obědu. Poté symbolicky odjel z kostela ve svém novém autíčku. V odpoledních hodinách zahrála všem skupina Oboroh, která je dlouhodobě spjata s Neratovem a hlavně oslavencem velmi oblíbena. Vystoupení Oborohu však předcházelo překvapení v
podobě dvou písničkářů, kteří svoje skladby zaměřili právě
na Neratov a jeho oslavence. Vtipné písničky vyvolaly často
velký smích všech posluchačů. Často se v textech objevovalo téma „láska otce Josefa k bagrům“. Po koncertu přišlo
další milé pozvání pro přítomné - tentokrát je otec Josef
pozval do hospody k besedě při pivečku Prorok. Velký dík
patří Otci Josefovi za dlouholetou službu v našem kraji
a také všem, kteří se na přípravě oslav podíleli.
.
Petr Zámečník

1Výtvarný Nerato

www.neratov.cz

Redakce Nově v Neratově připojuje k osobním gratulacím mnoha přátel a příznivců pana faráře Josefa Suchára i přání všech čtenářů,
kteří se nemohli z různých důvodů zúčastnit překrásné oslavy jeho životního jubilea. Je úžasně optimistické a povzbudivé, že pan farář
neúnavně realizuje své další a další sny. Mnoho lidí by řeklo, kostel bude jako nový, sdružení funguje, pivovar stojí, Prorok chutná –
dáme si oddech... Ale tak tomu není! Důkazem jsou nejen již hotové plány výstavby společenského domu u pivovaru – ale už upravené
prostory pro stavbu a neustále „hřmící“ bagr… Ale i zapojení do dalších velkých projektů – např. Hřebenovka, oprava fary
v Bartošovicích či započaté úpravy svahů kolem kostela nebo realizace vybudování vlastního hospodářství včetně rybníku. A mnoho
dalších vizí… A tak nezbývá než dodat, že láska k Bohu, k lidem a k bagrům „napsala“ velký příběh.
Pan farář nikdy nezapomíná připomenout, že vše co učinil, učinil s pomocí všech, kterými se obklopil. Ve vší skromnosti nepřipomíná,
že mnoha těmto lidem navrátil chuť do opravdového života a mnohým byl příkladem v pomoci bližním a potřebným…
Otče Josefe, přejeme Ti pevné zdraví po mnoho dalších let!!
.

Za čtenáře NvN redakce

Práce na rekonstrukci věží pokračují
Opláštění kopulí mědí je hotovo. Zvony Gabriel i Michael spokojeně odpočívají v kostele. Však ve věžích je čeká mnoho desítek let
práce….. Zatím jsou středem pozornosti turistů - a to je vlastně kladný fakt nechtěného zdržení celé akce. V očekávání je dokončení
vnitřního schodiště – jeho ocelová konstrukce bude do věží spuštěna jeřábem - až poté budou usazeny nové věžičky a instalovány
zvony. A právě na svěcení a zavěšení zvonů budete pozváni – termín včas sdělíme na www.neratov.cz.....
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Speciální škola prožila krásný výlet a je v napjatém očekávání naplnění sbírky na sedačku!
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Za velkými traktory…

Podpořme sbírku !

Děti z naší školy měly možnost díky firmě Agromex prožít
úžasné zážitky! Protože dětí v naší škole je již dvacet, musely
se rozdělit do tří menších skupin a ve dnech 10. a 11. října za
doprovodu učitelů a asistentů přijely do Líšnice, kde měly
jedinečnou možnost prohlédnout si, osahat, projet se a dokonce i řídit kolové a pásové traktory, sklizňovou techniku a
nakladače značky Fendt! Největším zážitkem byla bezpochyby možnost řídit největší kolový traktor na světe i s vlečkou komu se jen tak poštěstí řídit 500 koní pod kapotou? Naším
dětem díky firmě Agromex ano! Velmi děkujeme za milé,
vstřícné a trpělivé jednání. Srdce nám, dospělým, plesalo
radostí, když jsme mohli vidět šťastné děti ve vašich traktorech.
Lucie Podzemná
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V předvánoční čas máme mimořádnou možnost vykonat
dobrý skutek – podpořit sbírku na pořízení schodišťové sedačky do speciální školy v Bartošovicích. Potřebná částka
přes 300 tisíc korun byla delší dobu nenaplněna a hrozilo
zrušení celého záměru. A to by byla škoda, neboť akce byla
již podpořena ze strany Konta Bariéry a dalších sponzorů.
Radostná zpráva přišla z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové. Nadace darovala na sedačku padesát tisíc korun!
A na zbývajících padesát tisíc korun zřídila sbírku na internetovém portálu www.darujeme.cz. Všichni věříme, že sbírka
doplní finance na potřebnou výši do konce listopadu – tedy
celý jeden měsíc mají dárci možnost přispět jakoukoliv částkou. Čtenářům NvN budeme vděčni nejen za příspěvek ale
i za šíření této výzvy mezi lidi dobré vůle…..
Sbírku naleznete na této adrese:

www.darujme.cz/projekt/1201278

OBJEDNEJTE SI:

Martinské rohlíky a vánočky

Kdo by chtěl objednat martinské rohlíky s náplní makovou
nebo tvarohovou, může volat na telefonní číslo 730 543 683.
Objednávky budeme přijímat do 6. 11. 2018.
Také se v průběhu listopadu můžete informovat na objednávání vánočního cukroví – na stejném telefonním čísle.
.
Klára Motlová

DĚKUJEME!

NERATOVSKÉ POZVÁNKY
Svatohubertská mše již v sobutu 4. listopadu. Adventní koncerty zahájíme 1. prosince v Orlickém Záhoří. Vánoční strom rozsvítíme
v Albertinu 4. prosince. A 13. prosince pořádá Výbor dobré vůle Olgy Havlové besedu s představiteli Neratova – uskuteční se
v knihovně Václava Havla – a přítomen bude i Prorok!
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Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Vás zve na

Rozsvícení vánočního stromku
V úterý 4. prosince 2018
v 16.00 hodin

Před zahájením besedy a na rozloučenou je připravena ochutnávka neratovského piva Prorok

Okénko do umění
Výtvarný Nerato

Jaroslav Šerých, litografie, 1977, rozměry 10x15 cm

Jaroslav Šerých
Narozen 1928 v Havlíčkově Brodě. Vystudoval
Akademii výtvarných umění v
Praze a věnoval se malbě, grafice a ilustraci děl českých
i cizích autorů.
Je také tvůrcem řady reliéfních prací. V celé jeho tvorbě
se silně obráží
jeho hluboká křesťanská víra.
Jaroslav Šerých zemřel v roce 2014 v Praze,
kde převážnou dobu svého života působil.
Naše ukázka je z jeho početné drobné grafiky (ex libris,
příležitostné
tisky a novoroční přání...).
Litografie byla vybrána k Svátku zesnulých.

.

Pavel Herynek s redakcí Nově v Neratově
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