Patron česnekářů - Svatý Onufrius mezi námi
Onufrius sv. 12. 6. poustevník, sv. Onufrius Veliký, * 4. století v Egyptě, + 12. 6. 400, syn knížete, žil v
monastýru (klášteře) v Eriti u Hermopolis (u Théb) a později 60 let v poušti, podle legendy ho živila
datlová palma s 12 větvemi, každá rodila datle 1 měsíc, anděl mu denně nosil vodu a chléb, v sobotu
a v neděli přinášel Nejsvětější Svátost, ke konci jeho života mu pomáhal mnich Pafnucios (Pafnutius),
který později napsal jeho životopis. Lvi mu vyhrabali hrob a Pafnucios ho pohřbil. Jeho socha v
nadživotní velikosti je v Novém lese u Žírče (Braunův Betlém). Jeho úcta a ostatky se dostaly s křižáky
do Evropy ve 13. století a byly uloženy v Římě. V církevním kalendáři svátek od roku 1969.

Svatý Onufrius pocházel z rodiny
egyptského kmenového knížete. V mládí
vstoupil do egyptského kláštera Eriti. Pak
v touze po větší dokonalosti odešel do
samoty a usadil se v jedné jeskyni v
poušti. Po dobu šedesáti let žil na poušti
zcela sám, proto dostal přívlastek Veliký a
je řazen mezi největší východní askety.
Snášel chlad i horko, trpěl často
nedostatkem jídla i pití. Podle legendy mu
později anděl přinášel trochu chleba a
vody. Asi po třiceti letech života v poušti
vyrostl před jeho jeskyní fíkovník a v
blízkosti vytryskl pramen čisté vody. A že
byl v dobré fyzické kondici, domníváme
se, že mohl během svého pobytu na
poušti konzumovat medvědí česnek, který
jej ochránil před virózami a dalšími
nemocemi.
Také proto jsme se rozhodli svěřovat
se jemu nadále se svými
česnekářskými a česnekovými
starostmi – Svatý Onufrie – pohlédni na
nás!

Podobu S. Onufria se pokusil
zachytit keramik, pan Josef Lapčík
ze Zlína (původem z Tupes), ….. a
zde jej máte! Byl představen na XIV.
ročníku Festivalu česneku
v Buchlovicích 25. července 2015
ve 14 hodin.

