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Požehnání pramene Ida v kapličce běloveských lázní
Na základě iniciativy pana Balcara, organizátora prací směřující k opravě lázeňské kapličky, umístění nového prameníku a jeho znovuotevření 24. července byla vyslovena domněnka, že by měla být
prameník požehnán a kaplička znovu vysvěcena. S podporou města prostřednictvím děkana Partyky
byl osobně pozván do Náchoda senátorem Ing. Petrem Pakostou Jeho Excelence Mons. Dominik Duka
OP, arcibiskup pražský a primas český. Po nalezení vhodného termínu arcibiskup pozvání přijal.
V sobotu 22. října 2011 v 11 hod. v lázních u prameníku Idy se uskutečnila slavnost s bohoslužbou
a vysvěcením pramene Ida. Bohoslužbu celebroval Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský,
metropolita a primas český. K účinkování byl pozván pěvecký sbor HRON.

Na propagaci této události
byly na nástěnných tabulích
k dispozici vkusné plakáty.

U kapličky byl připraven
prodejní pult s příležitostnými suvenýry.

Na památku požehnání pramene Ida byly zhotoveny a
na slavnosti nabízeny keramické pohárky.

2

Taktéž na upomínku této
vzácné události byly vydány
příležitostné pohlednice.

Pan Jindřich Roubíček, pedagog a sochař z
náchodské Základní umělecké školy, byl požádán o zhotovení sochy sv. Jakuba, související s
názvem původního pramene minerálky pod
kapličkou. Zrovna rozmlouvá s kronikářem A.
Samkem o průběhu výroby této sochy.

Socha byla před slavností umístěna na vnitřní
stěně kapličky.

Na slavnosti byly k dostání
také Běloveské lázeňské
oplatky.
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Na prostranství před kapličkou byl připraven vyzdobený
oltář. Po stranách byla postavena ozvučovací technika a
čelně byly umístěny lavičky
pro návštěvníky.

To se již scházeli lidé, aby se
zúčastnili nevšední události.
Za kapličkou byl prodejní
stánek suvenýrů.

Také od města přicházeli
věřící i občané z Náchoda a
širokého okolí.

V té době již vítali vzácného
hosta u hotelu Bonato hejtman Královehradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, starosta města Náchoda Jan Birke a
senátor. Ing. Petr Pakosta.
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Záhy se od hotelu Bonato
formoval průvod duchovních
a představitelů města.

Běloveští hasiči, kteří mají
tryskající prameník ve svém
znaku, zajistili jako čestná
stráž od hotelu Bonato arcibiskupovi volnou cestu k prameníku a zpět.

Po Promenádní ulici stále
přicházeli další návštěvníci.

Kolem lázní přicházel arcibiskup Dominik Duka v
doprovodu
náchodských
představitelů.
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Sedící i stojící nedočkaví
návštěvníci s napětím očekávali příchod arcibiskupa.

Slavnostní setkání zahájil a
dále doprovodil náchodský
pěvecký sbor Hron pod vedením sbormistra Ing. Vlastimila Čejpa.

Požehnání
pramene
se
zúčastnili představitelé města
Náchoda - starosta Jan Birke,
místostarostové Ing. Tomáš
Šubert a Mgr. Drahomíra
Benešová, senátor Parlamentu ČR Ing. Petr Pakosta, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, náchodský
děkan P. ThLic. Mgr. Boguslav Partyka a uváděla tisková mluvčí Nina Adlof.
Starosta Jan Birke ve svém
projevu poděkoval všem,
kteří se mnohdy bez nároku
na odměnu zasloužili o zvelebení kapličky. Mimo jiné
řekl: Ta je od letošního července hojně navštěvovaným
a využívaným místem pro
čerpání kyselky. Věřím, že
dnešní požehnání pramene
arcibiskupem, je další opravdovou nadějí pro obnovu
běloveských lázní“.
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Slavnostní chvíli pozdravil
hejtman Královéhradeckého
kraje Bc. Lubomír Franc.

Náchodský děkan P. ThLic.
Mgr. Boguslav Partyka také
přivítal vzácného hosta a
popřál obnovenému objektu
kapličky všeobecné využití.

Podobně promluvil i senátor
Parlamentu ČR Ing. Petr
Pakosta.

Oficiální zahájení oddělil
zpěvem pěvecký sbor Hron
následující bohoslužbu.
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Přítomni byli členové Rady
a Zastupitelstva města i jako
host předseda KDU-ČSL
MvDr. Pavel Bělobrádek
(běloveský rodák) a P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní v Náchodě .

Součástí církevního obřadu
bylo čtení z Bible. Akt provedl P. Mons. ICLic. Václav
Hegr, vikář náchodský (působí v České Skalici).

Při čtení z Bible stáli představitelé bokem a pozorně
naslouchali.

Pak se ujal slova Mons.
Dominik Duka, arcibiskup
pražský a primas český.
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Jeho řeč a vedení bohoslužby
točil kameraman náchodské
televize a další profesionálové i soukromí fotografové,
taktéž reportérka z hradeckého rozhlasu.

Bohoslužbu sledovali i
pozvaní majitelé lázní Miroslav Borůvka (druhý zleva)
a Ing. Marián Khalifa ( na
jiném záběru).

Několik stovek občanů v
tichosti naslouchalo slovům
arcibiskupa.

Posléze arcibiskup Dominik
Duka posvětil minerálku z
pramene Ida, zavedenou do
prameníku v kapličce.
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Podle církevního zvyku jsou
změněné objekty znovu
vysvěceny. Stalo se i tentokrát, že kaplička po opravě a
s novou sochou Sv. Jakuba
byla vysvěcena (socha je
vlevo mimo záběr).

Na závěr obřadu požehnal arcibiskup všechny přítomné a uvedl: "Pokud se vám podaří
lázně obnovit, rád se do Náchoda vrátím,
abych jim požehnal".

Pěvecký sbor Hron uzavřel
slavnost velebným chorálem.

Následoval spontální odběr
posvěcené minerálky.
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Zatím před kapličkou byl
arcibiskup Duka obléhán
věřícími, kteři ho přišli
pozdravit a také sdělit své
starosti i problémy.

Následovalo podepisování
památečních pohlednic, při
kterém asistoval i ceremoniář
arcibiskupa Ing. Vojtěch Mátl
a pomáhal člen policie.

Tentokrát zpovídala arcibiskupa Duku docela civilně
redaktorka Štěpánková z náchodské televize.

Zájem o podpis hlavy církve
byl neutuchající.
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Návštěvníci i představitelé
města se podepisovali do
lázeňské pamětní knihy.

Na slavnost přijela z Prahy
také MUDr. Věra Tetourová,
neteř bývalého majitele, která
se snaží s lázněmi stále udržovat kontakt.

Arcibiskup Duka odcházel v
doprovodu duchovních a
hasičské čestné stráže.
Hostem byl i P. Mons. Mgr.
Marian Lewicki (vlevo),
farář v Polici nad Metují.

Arcibiskup při chůzi diskutoval s dalším hostem slavnosti
P. Mgr. Jaroslavem Jiráskem,
administrátorem v Hronově.
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Duchovní si sdělovali své
dojmy ze slavnosti. Vpravo
je zachycen jednatel společnosti Běloveské lázně, a.s.
Ing. Marian Khalifa.

Arcibiskup Duka se loučíl se
starostkou běloveských hasičů Šárkou Cimbálníkovou.

Záběr z poslední chvíle v
Bělovsi u hotelu Bonato.

Arcibiskupovo auto bylo
označeno přednostní církevní
standartou.

