
„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 přátelé, 
tento  rok  jsme  v  srpnu  prožili  80.  výročí  smrti  karmelitánské  světice  a  spolupatronky
Evropy sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Stein), která se přes všechnu náročnost své
doby a hrozící těžkosti cítila „bezpečně jako dítě v Otcově dlani“ a neustále v Něj vkládala
svou důvěru.
Když jsme jako komunita začaly své „dobrodružství“ stěhování, netušily jsme, že nás téměř
okamžitě čeká koronavirová epidemie. Po zahájení stavby kláštera a kaple sv. Terezie pak
vypukla válka na Ukrajině, která otřásla celým světem a změnila pohled na mnoho dosud
zaběhnutých jistot. Přesto i my můžeme svědčit o Božím požehnání a Jeho zvláštní ochraně,
která  na  nás  po  celou  dobu  spočívá  a která  je  patrná  tím  zřejměji,  čím  nepříznivější
podmínky nás obklopují. Jsme za to Pánu nesmírně vděčné. 
Chtěly bychom se o tyto velké Boží skutky s Vámi podělit. Jsme si vědomy, že Bůh jedná i
skrze množství  nám neznámých lidí,  kteří  se za nás modlí,  žehnají  nám a nezištně nám
pomáhají. Také jim patří náš dík. 

Firma PSP-GDS, s níž jsme vloni na podzim podepsaly smlouvu, zahájila v listopadu stavební
práce a my jsme byly překvapeny, jak rychle nám před očima roste hrubá stavba klášterní
kvadratury. Prakticky každý týden se měnil obraz dvora, na který jsme měly před očima.  

Leden 2022                                                                     Květen 2022

Po roce, letos v listopadu, byla dokončena celá hrubá stavba spolu s veřejnou kaplí a zvonicí,
na niž byl instalován kříž. Tak jsme mohli oslavit tzv. „glajchu“ a poděkovat všem, kteří se na
stavbě  podíleli.  V  polovině  prosince  bude  rozebrán  jeřáb,  který  byl  firmou  postaven
doprostřed  dvora  na  začátku  ledna,  a  tak  bude  stavba  (kromě  fasád)  probíhat  již
v interiérech. 
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         Listopad 2022                                                                                Instalace kříže na zvonici

Naše komunita se v zimě a jarních měsících věnovala úklidu té části našeho pozemku, kde by
se později měla nacházet tzv. růžencová cesta, lesopark a náš klášterní hřbitov. Likvidovaly
jsme akátové nálety a snad již poslední skládku, vytvořenou v 90. letech minulého století
dovozem suti a odpadu z nově budovaného metra a rozšířenou místními autodílnami. 

Protože jsme věděly, že v areálu bude potřeba udělat větší množství odbornější práce,  začal
nám od jara pomáhat kromě tatínků našich sester Markéty a Alžběty také pan Vláďa.
Díky němu a jeho organizaci se nám podařilo vybudovat garáž na traktor a auto, která bude
zároveň  sloužit  jako  dřevník,  a  zeď,  oddělující  veřejný  lesopark  od  našeho  budoucího
klauzurního pozemku. Použily se na ni kameny z již dříve zdemolované stodoly. 
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          Garáž s dřevníkem a kamenná zeď 

Z  kamenů  jsme  také  na  pozemku  postavili  jeskyňku  pro  sochu  Panny  Marie  Lurdské  a
vybudovali východ ze sklepa, který budeme používat pro uskladnění ovoce a zeleniny.  Sklep
nahoře na louce  zůstal po budově zdemolované v 50. letech minulého století.  Nám se ho
před třemi lety podařilo objevit a s pomocí brigádníků vyčistit.
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Přes léto jsme vytvářeli štěrkové cesty, zarovnávali louku, nadále zušlechťovali lesopark a
opětovně čistili les.

Na  podzim jsme  zahájili  terénní  úpravy  pozemku,  na  kterém by  se  měla  nacházet  naše
květinová a pěstební zahrada. Zde nás příští rok čeká nejvíc práce. 

Tolik k těm nejpodstatnějším proměnám areálu, které jsou doprovázeny velkým množstvím
dalších drobných změn.    
Jako  každý  rok  bychom  chtěly  moc  poděkovat  všem  brigádníkům,  kteří  nám  nezištně
věnovali svůj čas a přišli nám pomoci. Jako již tradičně se na jaře a na podzim  uskutečnila
brigáda Starých Pák v čele s otcem biskupem Herbstem, několikrát zde byli lidé z farnosti
Odolena Voda s otcem Kamilem Vrzalem, na začátku dubna nám pomohli desítky skautků  se
svými vedoucími, v srpnu již tradičně přijeli na brigádu salesiáni se svými pomocníky. 
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Děkujeme také  všem rodinám  i  jednotlivcům,  kteří  se  rozhodli  s  námi  strávit  sobotu  či
všední den. Samy bychom pozemek nezvládly udržovat ani posouvat k lepšímu. Moc si Vaší
pomoci vážíme. 

Se stavební  firmou máme zatím uzavřenou smlouvu do srpna příštího roku.  Měl  by  být
hotový interiér sýpky, technického traktu a vnitřní, komunitní kaple. 

Přízemí sýpky – tzv. rekreační místnost                1. patro sýpky – budoucí cely sester

Technický trakt – v suterénu kotelna, prádelna    V přízemí kuchyň a skladovací prostory

To by nám mělo umožnit se přestěhovat a uvolnit tak dům pro hosty. Díky darům mnoha
dobrodinců v současné době jednáme s firmou o dodatku smlouvy na dokončení interiéru
veřejné kaple a rozvodů plynu, elektřiny a vody ve zbývajících traktech. Podepíšeme-li tento
dodatek, stavba se prodlouží do podzimu.

Okno na východ za oltářem v kapli sv. Terezie    Strop se světlíkem      

Kvůli zdražení materiálů a energií stále sháníme finance zvláště na dokončení interiéru té
části  kláštera,  kde  se  v suterénu  nacházejí  dílny  a  v  přízemí  vrátnice,  obchůdek  a  naše
hovorny.  
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Chodba u vstupní části kláštera                              Budoucí keramická dílna

Příští rok, dá-li Pán, bude tedy pro nás opět jedním z těch přelomových, kdy se snad během
druhého půlroku začneme stěhovat do našeho nového domova. 
Jsme moc vděčné, že se v tomto roce zde v Drastech začalo mezi našimi nájemníky utvářet
laické společenství Kerit, které by převzalo – až se my po čase opět uzavřeme v klauzuře,
starost o praktický chod areálu – zvláště o Dům Navštívení a veřejný lesopark. Tyto zatím
dva manželské páry by se také v budoucnosti chtěly pokusit zrekonstruovat tzv. rezervní
objekt,   -  bývalý  ovčín,  v jehož  prvním patře se v současnost  konají  nedělní  bohoslužby.
Chtěly  by  ho  proměnit  v  budoucí  Dům  Setkávání,  místo  různých  společných  pobytů  a
programů.

Tzv. rezervní objekt v dolní části dvora                     Dům Setkávání – studie Arch. Vojtěch Jirsa

V brzké době budou do zvonice kaple zhotoveny tři zvony známým zbraslavským zvonařem
P. R. Manouškem;  před  instalací  do  zvonice  zde  budou  nějakou  dobu  vystaveny
k prohlédnutí,  na což upozorníme na našich webových stránkách.
Zároveň se chystáme před naším nastěhováním do kláštera uspořádat dny otevřených dveří,
o kterých Vás také budeme informovat.
V  současné  době  pořádáme  opět  po  roce  sbírku  na  portálu  Donio
(https://www.donio.cz/dostavba-klasterniho-arealu-v-drastech), budeme moc vděčné, když
povědomí o ní rozšíříte mezi své známé.
Příští rok budeme oslavovat 150. výročí narození a 100. výročí blahořečení naší další velmi
známé světice,  Učitelky církve a patronky misií,  sv.  Terezie z Lisieux.   Té Bůh dal  prožít
o vánoční  noci  milost  obrácení:  „Pán  Bůh  musel  udělat  malý  zázrak,  abych  v jednom
okamžiku  vyrostla, a udělal ho v nezapomenutelném vánočním dni.  V té jasné  noci,  Ježíš,
novorozené Děťátko, změnil noc mé duše v nejjasnější den... V té noci, kdy se stal slabým a
trpícím  z lásky  ke  mně,  učinil  mě  silnou a  odvážnou,  oděl  mě  svou  zbrojí,  a  od  této
požehnané noci jsem nebyla přemožena v žádném boji. Naopak, kráčela jsem od vítězství
k vítězství a pustila jsem se do ,velkého běhuʻ (Ž 19,6)!“ Na přímluvu sv. Terezie Vám tedy do
příštího roku vyprošujeme, aby „Boží slabost“ v tomto světě byla Vaší silou a abyste svou
odvahu a sílu čerpali z Něj!                                S vděčností Vaše sestry bosé karmelitky z Drast
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