
Drasty, doba adventní 2021

Pane, Hospodine, ty jsi Bůh 
a tvoje slova jsou pravdivá; 
ty jsi slíbil tak mnoho dobrého svému služebníku! 
Nuže, začni žehnat domu svého služebníka, 
aby trval před tebou navěky, 
vždyť ty, Pane, Hospodine, jsi to slíbil 
a pro tvé požehnání bude dům tvého služebníka 
požehnán navěky! 
2 Sam 7, 28-29

Milí přátelé, 
bývá zvykem, že v době, kdy začíná nový liturgický rok a končí ten občanský, se ohlížíme nazpět a
bilancujeme, co přinesl; proto bychom se i my s Vámi chtěly podělit o to nové, co jsme prožily.
Dopis začínáme slovy liturgie na slavnost sv. Josefa,  jehož jubilejní rok jsme právě slavili.  Jsme
velmi vděčné a považujeme to za prozřetelnostní znamení, že právě tento rok, kdy jsme v Drastech
zahájily stavbu našeho nového domova, byl v církvi zasvěcen patronu naší komunity. Jemu jsme od
začátku svěřovaly naše stěhování i celou stavbu a jeho ochranu vnímáme při všech našich krocích. 
V našem novém domově jsme prožily své první vánoční svátky a začátek nového roku. I když tyto
dny byly poznamenány koronavirovými opatřeními,  takže jsme nemohly mít mnoho návštěv a
s mnohými z vás se setkat, prožily jsme krásné, pokojné a po dlouhé době opravdu bílé, „ladovské“
vánoční období, v němž jsme se mohly zastavit a v tichu i společně v komunitě poohlédnout po
právě uplynulém, pro nás tak intenzivním roce našeho stěhování.      
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V únoru jsme v Drastech měly první komunitní exercicie s P. Vojtěchem Kodetem. Zvolené téma
„Následování Ježíše“ nám pomohlo náš život opět nově zakotvit v Písmu a všechno naše snažení
v Drastech postavit na Kristu a důvěře v něj.    
Od  března  do  září  začalo  dlouhé,  půlroční  hledání  nové  stavební  firmy.  Z  téměř  dvacítky
oslovených firem jsme nakonec spolu s naším novým stavebním dozorem, ing. Pavlem Skřivanem,
vybrali pražskou stavební společnost PSP-GDS a na konci září s ní podepsaly smlouvu. 
Od jara do podzimu letošního roku jsme se také velmi  intenzivně (a nakonec úspěšně)  spolu
s našimi brigádníky pokoušely dokončit ohraničení našeho pozemku – tam, kde to bylo možné, se
postavil drátěný plot, na jiných místech se vysázely habry jako plot živý. 

Zároveň jsme v květnu spolu s městem Klecany nechaly vyasfaltovat silnici před naším dvorem, a
tak také díky již dokončené bráně máme hotový horní přístup do našeho areálu. 

V centru lesoparku se nám na jaře podařilo postavit velký altán s posezením a možností rozdělání
ohně a byly jsme rády, že během roku už mohl při brigádách sloužit svým účelům.   

V létě a na podzim jsme pokročily v dalších úpravách lesoparku, takže tento veřejný prostor již
dostává svou definitivní podobu. 
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Celý rok byl  poměrně deštivý,  a tak jsme po celou sezónu tu více,  tu  méně úspěšně bojovaly
s množstvím plevele.  Jsme rády,  že nově vysázený ovocný sad spolu s tzv.  navážkou na našem
klauzurním pozemku se nám podařilo udržovat v přívětivé podobě. Věříme, že příští rok pokročíme
s celkovou úpravou louky a aleje s okrasnými třešněmi, která má louku dělit.

Kvůli covidovým omezením k nám na brigády přicházelo méně lidí; přesto již tradičně na jaře a na
podzim proběhly dvě velké brigády Starých Pák a několik sobot jsme strávily při práci s  farností
z Odoleny Vody. Chtěly bychom také poděkovat všem rodinám i jednotlivcům, kteří se během roku
rozhodli – někdy i pravidelně – věnovat nám čas a pomoci při obnově našeho pozemku. Kromě
udržovacích prací a různých drobných oprav se letos podařilo vyčistit před dvěma roky objevený
sklep a vyzdít vnitřní odvětrávací kanály v sýpce, která se má stát součástí kvadratury. 
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Již od léta na našem dvoře probíhala intenzivní příprava na stavbu – během prázdnin jsme spolu
s brigádníky z hromad suti z předchozích demolic vybírali cihly a kameny, které bychom chtěly
použít na stavbu zdi, jež má oddělovat veřejný lesopark od našeho klauzurního pozemku; terén
dvora se zarovnával na úroveň sýpky, aby zde mohl začít archeologický průzkum, a zbylá suť i asfalt
ze dvora se zavážely do cest na naší louce.   

Zároveň jsme nechaly probourat spodní bránu, která i do budoucnosti umožní druhý přístup do
dvora. V současnosti bude sloužit k přístupu stavební firmě, aby se tak oddělil ruch stavby od horní
části areálu, kde spolu s nájemníky bydlíme. 
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Od prázdnin do listopadu na dvoře probíhal intenzivní, ze zákona povinný archeologický průzkum.
Chtěly bychom moc poděkovat všem, kdo se ho na naše výzvy zúčastnili. Pomohlo nám to jak ke
snížení nákladů, které za něj budeme muset zaplatit,  tak k tomu, aby stavební firma mohla se
svými pracemi začít co nejdříve.    

V neděli 10. října po mši svaté jsme požehnali základní kámen a celý pozemek stavby a zároveň
svěřili celý průběh budování klášterní kvadratury a kostela Pánu. 

Od listopadu stavební firma začala na dvoře hloubit základy nových budov; tím začala první fáze
výstavby, která má trvat 20 měsíců. 

Kvůli nepříznivé situaci a zdražení stavebních materiálů jsme bohužel s firmou nemohly podepsat
smlouvu na celou výstavbu; zatím by se měla postavit celá hrubá stavba a vnitřek sýpky, klauzurní
kaple a technického traktu tak, abychom se mohly přestěhovat a uvolnit tak Dům Navštívení pro
hosty.  Nebudeme však moci  uzavřít klauzuru.  Na celý projekt,  který zahrnuje vnitřní dostavbu
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kostela a traktu s vrátnicí, hovornami a našimi dílnami nám chybí 31 miliónů. Zvažovaly jsme, zda
celou stavbu neposunout na příznivější období, až se nám podaří nasbírat dostatek financí; mnoho
kompetentních lidí nám však radilo, že není dobré čekat, protože se situace může ještě zhoršit.
Jsme Vám vděčné za jakoukoli podporu v této tak těžké době, i za Vaše doporučení nás jakékoli
prosperující firmě, movitým lidem či lidem ze zahraničí! 
I když se toho v letošním roce stalo mnoho vnějšího a viditelného, přesto to nejpodstatnější se
odehrálo, jak věříme, v srdcích našich třech sester ve formaci, které během letošního roku složily
své sliby a zasvětily se Pánu v naší komunitě. Na slavnost sv. Josefa 19. března složila své věčné sliby
sr. Alžběta Miriam od Božího milosrdenství jako vnější  sestra, na svátek Narození Panny Marie
8. září se celoživotně zasvětila svými slavnými sliby sr. Terezie Marie od Matky Církve a na slavnost
sv. Václava 28. září po dvou letech noviciátu složila své časné sliby na tři roky sr. Marie Alžběta od
Boha Otce. V červenci si v naší komunitě udělala svou zkušenost jedna z našich aspirantek, druhá
s námi bude na pár měsíců žít na jaře příštího roku.
Díky krakovské federaci Karmelů, do které již dva roky patříme, mohla v červnu odjet na setkání
externích sester do Polska naše sestra Miriam a naše matka Markéta se tam v srpnu zúčastnila
setkání převorek. V září se uskutečnila generální kapitula našeho řádu a po 12 letech, kdy byl ve
funkci generálního představeného P. Saverio Cannistrà, se stal naším novým představeným Španěl
P. Miguel Márquez Calle (1965). 

Jsme moc vděčné, že v provizorně upravené kapli v sýpce, kde od léta minulého roku máme o
víkendu veřejné mše svaté,  se začalo kolem oltáře z  našich nájemníků,  terciářů našeho řádu,
místních lidí i těch, kteří za námi přijíždějí z Prahy, utvářet hezké, živé společenství. Od jara je náš
bytový dům již plně obsazen nájemníky a i zde vzniká skupina lidí, kteří by chtěli v  budoucnosti
v tomto prostoru sýpky začít vytvářet různé aktivity, aby se toto místo stávalo duchovním centrem a
místem života pro mnohé. Prosíme o modlitbu, abychom se v tom nechali vést Pánem.  
Kvůli covidovým opatřením a nedostatku nakupujících jsme se rozhodly na konci roku uzavřít naši
kamennou prodejnu v Praze na Radnických schodech; od příštího roku si naše výrobky budete
moci koupit pouze na našem e–shopu: https://galerie.karmeldrasty.eu. V květnu se nám podařilo
v Drastech zprovoznit provizorní  keramickou dílnu a tak věříme,  že náš e–shop bude nabízet
dostatek výrobků. Zároveň jsme obnovily naše webové stránky o stěhování https://karmeldrasty.eu
tak, aby byly více přehledné a mohly přinášet více aktualit. Věříme, že se Vám budou líbit.
Na  konci  tohoto  roku  bychom  chtěly  Vám  všem,  kteří  jste  nás  v  této  složité  době  jakkoli
podporovali,  vyjádřit  hlubokou  vděčnost  a  ujistit  Vás  o našich  modlitbách.  Všechny proměny
v Drastech,  o nichž  jste  se právě mohli  dočíst,  by nebyly možné bez  Vašeho přičinění  a  Vaší
nezištné pomoci...                                               S velkým díkem Vaše sestry bosé karmelitky z Drast
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