Květnový prodloužený víkend v Jablonné nad Vltavou s Benkonem a Amélií

Opět jsme prožili 4 krásné dny v Jablonné, i když se nás sešlo málo z ALENu a z BENKONu,
celkem 11 účastníků (1 muž). Dobrá nálada nás provázela po celý pobyt, měli jsme se díky péči
Hanky, Pavly a „tet“ kuchařek Alenky a Věrky báječně.
V pátek odpoledne jsme již tradičně navštívili „malé Průhonice“ ve Stranném, kde nám krásné
květiny, keře a stromy p. Bumbálka pohladily oči a duši, užili jsme si i příjemného posezení s
pohoštěním. Kdo ještě neviděl krásný zrekonstruovaný zámek v Jablonné, měl také příležitost
ho obdivovat a projít se v parku.
Večer nám v místní hospodě „Na kovárně“ při dobrém řezaném pivu, jednohubkách a dortech
vyhrávala kapela z Bystřice. Tam jsme si zatančili i zazpívali.
V sobotu ráno jsme hned po brzké snídani „upalovali“ do Vojenské zotavovny Měřín plavat do
bazénu, kde je i báječná teplá vířivka, tobogán a malý bazén s divokou řekou. Odpoledne jsme
osedlali oslici Amálku a vyrazili do lesa na dřevo na táborák. Po návratu z lesa za námi přijela
Lidka Jindrová, abychom si s ní zatančily (pouze ženy) zumbu. Zatím co jsme se snažily v
jídelně něco se naučit, připravil nám pan Beran přinesené dřevo, abychom si mohli udělat
táborák, na kterém jsme si opekli výborné špekáčky a zazpívali při harmonice.
V neděli jsme se nechali odvézt auty do Poličan, kde je v krásném prostředí postaven nový areál
kostela s klášterem Naší Paní nad Vltavou sester trapistek. Mateřský dům komunity se nachází
ve Vitorchianu v provincii Viterbo v Itálii. Sestry žijí podle Řehole svatého Benedikta.
Zúčastnili jsme se mše a po ní jsme byli pozvaní na oběd. Místo je to kouzelné, obklopené poli
a lesy. Obdivovali jsme nádhernou stavbu, která byla dokončena na jaře letošního roku, ale
obydlena je již asi 5 let.
Navečer jsme zase byli plavat v Měříně. Duchovně zaměřený den jsme po večeři zakončili
besedou s pastorem Stanislavem Škvorem z Jednoty bratrské v Týnci.
V pondělí po snídani jsme se s Amálkou došli podívat na ubytovnu do obce Loutí. Proslýchá se
totiž, že do Jablonného už nebude možné na pobyty jezdit, od září se vše naplánované ruší. Po
krásné procházce loukami, kolem rybníků a remízků jsme se dohodli, že tento společný pobyt s
Benkonem bude zatím poslední, protože v Loutí se nám nelíbilo. Ale Hanka jistě vymyslí
nějaké nové také pěkné místo. Zatím budeme jen vzpomínat, protože vše jednou končí.

VěraF

Je zde krásně, je zde mile,
těšíme se na ty chvíle,
které spolu prožijeme,
jak si opět užijeme.
Loučíme se spolu těžce,
ani se nám věřit nechce,
že by ten náš slet
byl v Jablonné letos naposled.
Víkend jsme si vždy užili,
celý rok se těšili
na setkání, také na to,
jak nám naše kuchařinky vařily.
Budeme vždy vzpomínat,
jak sem každý jezdil rád,
jak nám spolu dobře je.
Nevzdáme se naděje.
Dáme hlavy dohromady,
budeme si vědět rady.
Sejdeme se jistě příště,
najdem jiné útočiště.
Pro přátele naše milé,
pro ty skvělé chvíle,
abychom si užili,
vzájemně se spolu těšili.
Hana Beranová

