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Michelangela Buonarrotiho, nás seznámilo s díly tohoto velikána v daleké Itálii. Čín-
ská medicína v naší zahrádce nás inspirovala k pěstování nových léčivých rostlin 
a v kurzu Etika jako východisko z krize společnosti jsme se snažili najít cestu ke 
zlepšení vztahů mezi lidmi. V roce 100. výročí Československa jsme studovali České 
dějiny a jejich souvislosti. Shodli jsme se na tom, že po humanitních tématech zvolí-
me trochu techniky. Již nyní se těšíme na kurz Kouzelná geometrie.

Studia se zúčastňuje 4 – 6 studentek. Muže se nám zatím nepodařilo získat. Někte-
rý kurz se nám zdá obtížnější, jiný snazší. Většině z nás se daří nastudovat dané téma 
a včas vypracovat testy. Ceníme si však také příležitosti k setkávání a společné práci.

Díky Virtuální univerzitě třetího věku máme možnost nahlédnout do oborů, které 
nás zajímají, ale nikdy jsme na ně neměli tolik času, jako nyní.

Kurz Kouzelná geometrie jsme již absolvovali a v únoru budeme vybírat další téma 
ke studiu. Pokud jste starší 55 let nebo pobíráte invalidní důchod, můžete se k nám 
přidat. Veškeré informace najdete adrese: https://e-senior.czu.cz/.

Nebo můžete zavolat na tel. 723 734 994, Z. Tomášová.
Do letního semestru se můžete přihlásit do konce února.

Zdeňka Tomášová, Pravý Hradec, z.s.

StěHOvání KlášteRa bOSýcH KaRmeliteK – 
KaRmelu Sv. JOSefa dO dRaSt
První klášter bosých karmelitek, Karmel sv. Josefa, byl založen v Praze r. 1656. Nej-
prve sestry byly u kostela sv. Josefa na Malé Straně. Císař Josef II. jejich klášter zru-
šil, proto sestry odešly v r. 1782 do vyhnanství do cisterciáckého kláštera v Pohledu 
u Německého Brodu.

Do Prahy se směly vrátit až v r. 1792, jejich mateřský klášter však již byl obsazený, 
proto dostaly jako náhradu opuštěný klášter po barnabitech s kostelem sv. Benedikta 
na Hradčanském náměstí.

V r. 1950, podobně jako ostatní řeholní společenství, musely sestry opět do exilu. 
V 70. letech se komunitu podařilo shromáždit a sestry společně žily v Jiřetíně pod 
Jedlovou. V r. 1991 jim byl v restituci vrácen jejich klášter na Hradčanském náměstí 
a sestry mohly 28. listopadu 1992 uzavřít klauzuru. Pro velké množství povolání bylo 
rozhodnuto o novém zakládání, sestry dostaly darem klášter od bratří františkánů 
v Dačicích (Jindřichův Hradec). První skupina sester tam odešla v r. 1996. Uzavření 
klauzury proběhlo v r. 1998. Vznikl tam druhý bosý Karmel v České republice, Kar-
mel Matky Boží v Dačicích.

Současný klášter na Hradčanském náměstí v Praze dostala komunita sester Karme-
lu sv. Josefa jako náhradu za již obsazený klášter na Malé Straně. Kvůli malé zahradě 
a vzrůstajícímu hluku se sestry po dlouhém rozlišování rozhodly v roce 2005 hledat 
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nový, vhodnější pozemek pro svůj život. Začátkem roku 2018 proto koupily zeměděl-
ský statek spolu s přilehlými pozemky v obci Drasty.

Tato zemědělská usedlost splňuje svým umístěním, rozlohou i tichem poža-
davky, které jsou nutné pro kontemplativní život řádových sester. Zároveň je to 
místo v těsné blízkosti Prahy, jejíž součástí si přály zůstat. Spolu s Vyšehradskou 
kapitulou chtějí tuto malou obec obnovit tak, aby se stala příjemným místem 
pro bydlení i duchovní odpočinek. Součástí areálu kláštera bude bytový dům 
a poměrně velký dům pro hosty. Součástí kláštera bude nově zbudovaná kaple, 
zasvěcená sv. Terezii z Avily.

Celá stavba kláštera, kostela a přilehlých budov je plánována v několika eta-
pách. V první etapě (2018–2019) se bude opravovat bytový dům a budoucí dům 
pro hosty, který bude po dobu stavby kláštera sloužit k provizornímu bydlení 
sester. Na konci roku 2019 by se komunita sester měla přestěhovat do Drast 
a klášter s kostelem na Hradčanském náměstí by do správy převzali bosí karme-
litáni. V r. 2019 začne samotná stavba nového kláštera a kostela. Je snahou, aby 
podstatná část stavby byla dokončena v r. 2021.

Bližší informace, více fotografií a možnost, jak řádovým sestrám pomoci na-
jdete na adrese https://bosekarmelitky.cz/stehovani/
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