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ZKUSTE SI DOBROVOLNICTVÍ!

V neděli 10. června jsme v Ne-
ratově jako každý rok oslavili
svátek Božího těla. I když –
vlastně to nebylo tak docela
jako v jiných letech.

Letos jsme totiž jeho oslavu
pojali trochu netradičně. Na
různých místech vznikly k po-
ctě svátku nádherné květinové
obrazy. Skrývala se v nich ne-
jen záplava barevných květů
a oblázků, ale také úsilí a ocho-
ta mnoha rukou a  radost
z plodné spolupráce.

Inspiraci nám poskytl časo-
pis Duha, ve kterém psali
mimo jiné i tom, že květinové
obrazy mají dlouhou tradici
především v Rakousku. I v Če-
chách se ale najdou místa, kde
se svátek Božího těla slaví prá-

vě obrazy z květin. Letos jsme
se k nim zařadili i my.

Materiál pro "malování"
jsme nasbírali na okolních lou-
kách (nemusíte se ale bát, i po
našem odchodu tam mnoho
květin zbylo), kromě květů
jsme použili i kamínky a písek.

Do sběru a následného tvo-
ření se zapojili dospělí, děti
i obyvatelé našeho chráněného
bydlení. Všichni s radostí a úsi-
lím pracovali po celý den, a je-
jich výdrž a nezdolná dobrá
nálada byly nakažlivé. Na svůj
výtvor byli právem pyšní, děti
dokonce po skončení práce
obrazy i zalily, aby neuvadly.

Protože byl krásný den, za-
stavovalo se u vznikajících
obrazů mnoho turistů, a malí

tvůrci jim ochotně vysvětlova-
li, co a proč tu vyrábějí. Obra-
zy tak vlastně úspěšně splnily
i evangelizační funkci a přiblí-
žily svátek Božího těla dalším
lidem.

Po celodenním sobotním
tvoření v neděli následovala
mše svatá, po níž jsme se vy-
dali na průvod po Neratově.
Jeho jednotlivá zastavení byla
právě u květinových obrazů –
u studánky, u kříže v sadu,
u kapličky a v kostele.

Ochota a nadšení tvůrců
i  pozitivní reakce okolí nás
utvrzují v tom, že květinové
obrazy jsme v Neratově nevy-
tvářeli naposledy. Možná se
k  nám vrátí už na srpnovou
pouť!

Výstavu, koncerty i půjčovnu ne-
smyslů nabídne mezi 5. a 8. čer-
vencem akce s názvem Mezi
horama a podtitulem Genius
loci Vrchní Orlice. Už po osmé
ji pořádá společnost amatérských
výtvarníků v kostele sv. Jana Ne-
pomuckého na Vrchní Orlici
u Bartošovic v Orl.h. s cílem upo-
zornit na chátrající kostel a  jeho
pohnutou historii. Na benefič-
ních koncertech vystoupí Marké-
ta Šmídová a Karel Vepřek.

- - -
V sobotu 21. července u nás po
roce opět uvítáme dětský pě-
vecký sbor Radost-Praha. Pod
vedením sbormistrů Vladislava
Součka a Jana Pirnera děti před-
nesou hudbu P. Ebena, B. Martinů,
A. Vivaldi, W. A. Mozarta a dal-
ších skladatelů. Koncert začne
v 16 hodin, vstupné dobrovolné.

- - -
Hned dvě poutní mše chystá-
me na svátek sv. Anny. Jednu
budeme slavit ve čtvrtek 26. čer-
vence od 18 hodin v kapličce
na  Nové Vsi, druhou pak v ne-
děli 29. července od 14 hodin
na Hadinci.

- - -
Neratovský obchod má novou
otevírací dobu, od 30. června
pro vás má otevřeno takto:
Pondělí-Sobota
7.30-12.00 a 12.30-18.00
Neděle
9.00-12.00 a 12.30-17.00

www.neratov.cz

ZÁPLAVA KVĚTIN V NERATOVĚ

Chtěli byste letos v létě spojit odpočinek s pocitem, že pomáháte dobré věci? A nádavkem si užít
krásnou horskou přírodu a poznat život v Neratově skutečně zblízka? Pak hledáme právě vás!

Jako každý rok uvítáme i letos každého, kdo by nám o víkendu od 10. do 12. srpna pomohl s orga-
nizací neratovských poutních slavností. Práce bude dost – úklid, instalace techniky, pomoc ve stánku
s občerstvením, organizace parkování a mnoho dalšího. Odměnou vám bude ubytování a strava, určitě
vám neuteče ani kulturní program pouti. V případě, že se rozhodnete nám pomoci, kontaktujte prosím
Zdenku Burešovou na tel. 737 403 308 nebo e-mailu zdenka@neratov.cz



Nové, krásné postele s velkým
úložným prostorem i peřinami
a polštáři dostali obyvatelé naše-
ho chráněného bydlení díky pod-
poře Výboru dobré vůle – Nada-
ce Olgy Havlové. Nadaci za ně
srdečně děkujeme!

- - -
Neratovský kostel hostil hned
dva koncerty. V sobotu 2. čer-
vna v podvečerním kostele vy-
stoupilo duo "27" a hudebnice
Jana Štromská, které k nám po-
zvali "divadelníci" ze sdružení
Jiné jeviště. V neděli 10. června je
vystřídali členové komorního
smíšeného sboru Campanula
z Dolní Dobrouče.

- - -
Prostory neratovského poutní-
ho domu využila pro svou fi-
remní akci společnost Contipro.
Kromě ocenění krásného pro-
středí od ní naše farnost dostala
i finanční dar. Děkujeme!

- - -
Kopeček na hradě Litice předvedl
historii a  krásy tkalcovského
a  košíkářského umění zhruba
250 dětem – mnoho činností si
mohly i prakticky vyzkoušet.

- - -
Své výrobky Kopeček předsta-
vil na rodinném dni ČSOB.
Jeho návštěvníky nadchl kolovra-
tem a ukázkami zpracování ovčí
vlny, na dračku šly hlavně polštá-
ře plněné pohankou.

Obyvatelé našeho Domova,
přesněji Evička, Jiřina, Danuš-
ka, Martin a dva Lukášové si
v  červnu vyjeli na výlet, a na
něm si dokonce i vyletěli. Cí-
lem jejich cesty totiž byl letec-
ký den v Hradci Králové, na

kterém návštěvníkům nabízeli
i vyhlídkové lety.

K vidění toho ale bylo mno-
hem víc, a navzdory brzkému
vstávání i vedru si naši výlet-
níci vychutnali vše, co pro ně
organizátoři akce připravili.

Diecézní charita Hradec Králo-
vé, s níž naše sdružení dlouho-
době spolupracuje, a jejíž pod-
pora se zaměřuje nejen na po-
třebné v našem regionu a repu-
blice, ale třeba také na vý-
stavbu škol a zajištění studia
pro  chudé indické děti, slavila
v uplynulých dnech dvacet let
své činnosti.

Na oslavu tohoto kulatého
výročí přijeli i tři biskupové
z  Indie. V rámci "okružní jí-
zdy" po krásných místech naší
diecéze zavítali spolu s králové-
hradeckým biskupem, J. E. Ja-
nem Vokálem i do Neratova.
Zúčastnili se mše svaté v nera-
tovském kostele, při níž se
o  hudbu postaral sbor z ne-

dalekého Kunvaldu, a zůstali
i na slavnostní večeři.

Navzdory tomu, že jsme
vlastně hostili čtyři biskupy, se
celý večer nesl v příjemné, ne-
formální atmosféře. Všem ho-
stům za to děkujeme, a králo-
véhradecké charitě přejeme
do dalších let mnoho úspěchů
a radosti z práce!

Spousta pokřiku, igelitu, štět-
ců, a hlavně barev všech odstí-
nů. A také radostné dohadová-
ní o nejlepších motivech a kom-
binacích.

Přesně tak vypadalo malo-
vání chodby v chráněném
bydlení na "Lilii", do kterého
se pustili jeho obyvatelé spolu
s "divadelníky" ze sdružení
Jiné jeviště. Výsledek je veselý
a plný nápadů, a všichni jeho
autoři na něj mohou být
právem hrdí!
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HRADECKÁ CHARITA SLAVILA I V NERATOVĚ

DOMOV SI VYLETĚL NA VÝLET
Zaujaly je hlavně ukázky
vojenské a letecké techniky
a modelů, vystoupení motocy-
klového kaskadéra a předvádě-
ní dravců a  policejního vý-
cviku psů. Práci policie si
vyzkoušeli doslova na vlastní
kůži, když se nechali (naštěstí
jen cvičně) zatknout, a domů
si odváželi otisky pout na
zápěstí. Na chvíli se vžili i  do
role řidičů – a jejich šikovnost
ocenil i ředitel autoškoly.

Velkým zážitkem byl start
vojenského letounu "andula",
vrcholem všeho se stal vyhlíd-
kový let nad Hradcem a oko-
lím. Jak se letecký den vydařil,
můžete díky fotkám Danušky
a Lukáše posoudit v naší fo-
togalerii na www.neratov.cz.

Foto: Danuška Věžníková

CHODBA NA LILII ZÁŘÍ BARVAMI


