
„Zvedám své oči k horám. 
Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přijde od Hospodina, 
který učinil nebe i zemi.
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, 
nebude dřímat tvůj strážce.
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, 
střežit bude tvou duši.
Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod,
nyní i navěky.“             Žalm 121

                                                                                                                                  Drasty, 8. prosince 2022

Milí� pr�a� tele� , 
tento  rok  jsme  v  srpnu  prož� ili  80.  vy�roc�í�  smrti  karmelita�nske�  sve� tice  a  spolupatronky
Evropy sv. Terežie Benedikty od Kr�í�ž�e (Edith Stein), ktera�  se pr�es vs�echnu na� roc�nost sve�
doby a hroží�cí�  te�ž�kosti cí�tila „bežpec�ne�  jako dí�te�  v Otcove�  dlani“ a neusta� le v Ne� j vkla�dala
svou du, ve�ru.
Když�  jsme jako komunita žac�aly sve�  „dobrodruž�ství�“ ste�hova�ní�, netus� ily jsme, ž�e na� s te�me�r�
okamž� ite�  c�eka�  koronavirova�  epidemie. Po žaha� jení�  stavby kla� s� tera a kaple sv. Terežie pak
vypukla va� lka na Ukrajine� , ktera�  otr�a� sla cely�m sve� tem a žme�nila pohled na mnoho dosud
žabe�hnuty�ch jistot. Pr�esto i my mu, ž�eme sve�dc�it o Bož� í�m pož�ehna�ní� a Jeho žvla� s� tní� ochrane� ,
ktera�  na  na� s  po  celou  dobu  spoc�í�va�  a  ktera�  je  patrna�  tí�m  žr�ejme� ji,  c�í�m  nepr�í�žnive� js� í�
podmí�nky na� s obklopují�. Jsme ža to Pa�nu nesmí�rne�  vde�c�ne� . 
Chte� ly bychom se o tyto velke�  Bož� í�  skutky s Va�mi pode� lit. Jsme si ve�domy, ž�e Bu, h jedna�  i
skrže množ�ství�  na�m nežna�my�ch lidí�,  kter�í�  se ža na� s  modlí�,  ž�ehnají�  na�m a nežis�tne�  na�m
poma�hají�. Take�  jim patr�í� na� s�  dí�k. 

Firma PSP-GDS, s ní�ž�  jsme vloni na podžim podepsaly smlouvu, žaha� jila v listopadu stavební�
pra� ce  a  my  jsme  byly  pr�ekvapeny,  jak  rychle  roste  hruba�  stavba  kla� s� terní�  kvadratury.
Prakticky kaž�dy�  ty�den se me�nil obraž dvora, ktery�  jsme me� ly pr�ed oc�ima.  

Leden 2022                                                                     Kve� ten 2022

Po roce, letos v listopadu, byla dokonc�ena cela�  hruba�  stavba spolu s ver�ejnou kaplí� a žvonicí�,
na niž�  byl instalova�n kr�í�ž� . Tak jsme mohli oslavit tžv. „glajchu“ a pode�kovat vs�em, kter�í� se na
stavbe�  podí�leli.  V  polovine�  prosince  bude  rožebra�n  jer�a�b,  ktery�  byl  firmou  postaven
doprostr�ed  dvora  na  žac�a� tku  ledna,  a  tak  bude  stavba  (krome�  fasa�d)  probí�hat  již�
v interie�rech. 
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         Listopad 2022                                                                                Instalace kr�í�ž�e na žvonici

Nas�e komunita se v žime�  a jarní�ch me�sí�cí�ch ve�novala u� klidu te�  c�a� sti nas�eho požemku, kde by
se požde� ji me� la nacha� žet tžv. ru, ž�encova�  cesta, lesopark a na� s�  kla� s� terní� hr�bitov. Likvidovaly
jsme aka� tove�  na� lety a snad již�  poslední�  skla�dku, vytvor�enou v 90. letech minule�ho století�
dovožem suti a odpadu ž nove�  budovane�ho metra a rožs� í�r�enou mí�stní�mi autodí�lnami. 

Protož�e jsme ve�de� ly, ž�e v area� lu bude potr�eba ude� lat ve� ts� í� množ�ství� odborne� js� í� pra� ce,  žac�al
na�m od jara poma�hat krome�  tatí�nku,  nas� ich sester Marke� ty a Alž�be� ty take�  pan Vla�ďa.
Dí�ky ne�mu a jeho organižaci se na�m podar�ilo vybudovat gara� ž�  na traktor a auto, ktera�  bude
ža� roven�  slouž� it  jako  dr�evní�k,  a  žeď,  odde� lují�cí�  ver�ejny�  lesopark  od  nas�eho  budoucí�ho
klaužurní�ho požemku. Byly na ni použ� ity kameny ž již�  dr�í�ve ždemolovane�  stodoly. 
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          Gara� ž�  s dr�evní�kem a kamenna�  žeď 

Z  kamenu,  jsme  take�  na  požemku  postavili  jeskyn� ku  pro  sochu  Panny  Marie  Lurdske�  a
vybudovali vy�chod že sklepa, ktery�  budeme použ� í�vat pro uskladne�ní� ovoce a želeniny.  Sklep
nahor�e na louce  žu, stal po budove�  ždemolovane�  v 50. letech minule�ho století�.  Na�m se ho
pr�ed tr�emi lety podar�ilo objevit a s pomocí� briga�dní�ku,  vyc�istit.
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Pr�es  le� to  jsme  s�te� rkovali  cesty  na  klaužurní�m  požemku,  žarovna�vali  louku,  nada� le
žus� lechťovali lesopark a ope� tovne�  c�istili les.

Na  podžim jsme  žaha� jili  tere�nní�  u� pravy  požemku,  na  ktere�m by  se  me� la  nacha� žet  nas�e
kve� tinova�  a pe�stební� žahrada. Zde na� s pr�í�s� tí� rok c�eka�  nejví�c pra� ce. 

Tolik k te�m nejpodstatne� js� í�m prome�na� m area� lu, ktere�  jsou doprova� ženy velky�m množ�ství�m
dals� í�ch drobny�ch žme�n.    
Jako  kaž�dy�  rok  bychom  chte� ly  moc  pode�kovat  vs�em  briga� dní�ku, m,  kter�í�  na�m  nežis�tne�
ve�novali svu, j c�as a pr�is� li na�m pomoci. Jako již�  tradic�ne�  se na jar�e a na podžim  uskutec�nila
briga�da Stary�ch Pa� k v c�ele s otcem biskupem Herbstem, ne�kolikra� t žde byli lide�  ž farnosti
Odolena Voda s otcem Kamilem Vržalem, na žac�a� tku dubna na�m pomohli desí�tky skautku,   se
svy�mi vedoucí�mi, v srpnu již�  tradic�ne�  pr�ijeli na briga�du salesia�ni se svy�mi pomocní�ky. 
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De�kujeme take�  vs�em  rodina�m  i  jednotlivcu, m,  kter�í�  se  rožhodli  s  na�mi  stra�vit  sobotu  c�i
vs�ední� den. Samy bychom požemek nežvla�dly udrž�ovat ani posouvat k leps� í�mu. Moc si Vas� í�
pomoci va� ž� í�me. 

Se stavební� firmou ma�me žatí�m užavr�enou smlouvu do srpna pr�í�s� tí�ho roku. To by me� l by� t
hotovy�  interie�r sy�pky, technicke�ho traktu a vnitr�ní�, komunitní� kaple. 

Pr�í�žemí� sy�pky – tžv. rekreac�ní� mí�stnost                1. patro sy�pky – budoucí� cely sester

Technicky�  trakt – v sutere�nu kotelna, pra�delna    V pr�í�žemí� kuchyn�  a skladovací� prostory

To by na�m me� lo umož�nit se pr�este�hovat a uvolnit tak du, m pro hosty. Dí�ky daru, m mnoha
dobrodincu,  v souc�asne�  dobe�  jedna�me s firmou o dodatku smlouvy na dokonc�ení� interie�ru
ver�ejne�  kaple a rožvodu,  plynu, elektr�iny a vody ve žby�vají�cí�ch traktech. Podepí�s�eme-li tento
dodatek, stavba se prodlouž� í� do podžimu.

Okno na vy�chod ža olta� r�em v kapli sv. Terežie    Strop se sve� tlí�kem      

Kvu, li ždraž�ení� materia� lu,  a energií�  sta� le sha�ní�me finance žvla� s� te�  na dokonc�ení� interie�ru te�
c�a� sti  kla� s� tera,  kde  se  v sutere�nu  nacha� žejí�  dí�lny  a  v  pr�í�žemí�  vra� tnice,  obchu, dek  a  nas�e
hovorny.  
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Chodba u vstupní� c�a� sti kla� s� tera                              Budoucí� keramicka�  dí�lna

Pr�í�s� tí�  rok,  da� -li  Pa�n,  bude  tedy  pro  na� s  ope� t  jední�m  ž  te�ch  pr�elomovy�ch,  kdy  se  snad
žac�neme ste�hovat do nas�eho nove�ho domova. 
Jsme moc vde�c�ne� , ž�e se v tomto roce žde v Drastech žac�alo meži nas� imi na� jemní�ky utva� r�et
laicke�  spolec�enství� Kerit, ktere�  by pr�evžalo – až�  se my po c�ase ope� t užavr�eme v klaužur�e,
starost o prakticky�  chod area� lu – žvla� s� te�  o Du, m Navs�tí�vení� a ver�ejny�  lesopark. Tyto žatí�m
dva manž�elske�  pa� ry by se take�  v budoucnosti chte� ly pokusit žrekonstruovat tžv. režervní�
objekt  – by�valy�  ovc�í�n,  v jehož�  první�m  patr�e  se  v souc�asnosti  konají�  nede� lní�  bohosluž�by.
Chte� ly  by  ho  prome�nit  v  budoucí�  Du, m  Setka�va�ní�,  mí�sto  ru, žny�ch  spolec�ny�ch  pobytu,  a
programu, .

Tžv. režervní� objekt v dolní� c�a� sti dvora                     Du, m Setka�va�ní� – studie Arch. Vojte�ch Jirsa

V bržke�  dobe�  budou do žvonice kaple žhotoveny tr�i žvony žna�my�m žbraslavsky�m žvonar�em
P. R. Manous�kem;  pr�ed  instalací�  do  žvonice  žde  budou  ne� jakou  dobu  vystaveny
k prohle�dnutí�,  na což�  upožorní�me na nas� ich webovy�ch stra�nka� ch.
Za� roven�  se chysta�me pr�ed nas� í�m naste�hova�ní�m do kla� s� tera uspor�a�dat dny otevr�eny�ch dver�í�,
o ktery�ch Va� s take�  budeme informovat.
V  souc�asne�  dobe�  por�a�da�me  ope� t  po  roce  sbí�rku  na  porta� lu  Donio
(https://www.donio.cž/dostavba-klasterniho-arealu-v-drastech), budeme moc vde�c�ne� , když�
pove�domí� o ní� rožs� í�r� í�te meži sve�  žna�me� .
Pr�í�s� tí� rok budeme oslavovat 150. vy�roc�í� narožení� a 100. vy�roc�í� blahor�ec�ení� nas� í� dals� í� velmi
žna� me�  sve� tice,  Uc�itelky cí�rkve a patronky misií�,  sv.  Terežie ž  Lisieux.   Te�  Bu, h dal  prož� í�t
o va�noc�ní�  noci  milost  obra� cení�:  „Pa�n  Bu, h  musel  ude� lat  maly�  ža� žrak,  abych  v jednom
okamž� iku  vyrostla, a ude� lal  ho v nežapomenutelne�m va�noc�ní�m dni.  V te�  jasne�  noci,  Jež� í�s� ,
novorožene�  De�ťa� tko, žme�nil noc me�  dus�e v nejjasne� js� í� den... V te�  noci, kdy se stal slaby�m a
trpí�cí�m  ž la� sky  ke  mne� ,  uc�inil  me�  silnou a  odva� ž�nou,  ode� l  me�  svou  žbrojí�,  a  od  te� to
pož�ehnane�  noci jsem nebyla pr�emož�ena v ž�a�dne�m boji. Naopak, kra� c�ela jsem od ví�te�žství�
k ví�te�žství� a pustila jsem se do ,velke�ho be�huʻ (ZJ  19,6)!“ Na pr�í�mluvu sv. Terežie Va�m tedy do
pr�í�s� tí�ho roku vypros�ujeme, aby „Bož� í�  slabost“ v tomto sve� te�  byla Vas� í�  silou a abyste svou
odvahu a sí�lu c�erpali ž Ne� j!                                S vde�c�ností� Vas�e sestry bose�  karmelitky ž Drast
                                                                              6

https://www.donio.cz/dostavba-klasterniho-arealu-v-drastech

