14. prosince 2019
„Hospodinu svěř svůj osud, v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
Kdo doufají v Hospodina, budou vlastnit zemi.“ (Žalm 37,5.9)
Milí přátelé,
uběhl rok, kdy jsme Vás naposledy informovaly o průběhu našeho stěhování, a tak bychom se s Vámi znovu
rády podělily o to, co je nového.
I když se zatím nestala nějaká velká kvalitativní změna – ještě jsme se nepřestěhovaly a náš život se
výrazně nezměnil – přesto se od podzimu loňského roku do této doby uskutečnila řada „malých krůčků“,
kterými jsme se výrazně přiblížily jak k našemu novému bydlení, tak k obdělání pozemku nového
klášterního areálu.
Po půl roce, kdy jsme zkoušely jezdit na sobotní brigády do Drast pouze s malou skupinkou našich
blízkých, jsme se na podzim loňského roku rozhodly otevřít širšímu společenství těch, kteří by byli ochotni
nám pomoci. Během roku jsme tak s velkou vděčností v Drastech přivítaly spoustu pomocníků a zakusily
pomoc jednotlivců, rodin, menších i větších společenství.
Naše práce se převážně soustředila na kultivaci pozemku.
V lesoparku, který bude veřejně přístupný, jsme odstraňovali větve, kmeny a kořeny po pokácení starých a
nemocných stromů, s pomocí bagru i ručně upravovali terén a vytvářeli mlatové cesty. Na podzim tohoto
roku jsme tak již mohli do nově vytvořeného prostoru zasít trávu a zasázet s pomocí dvou větších skupin
brigádníků 50 nových stromů a kolem 300 keřů.

Součástí našeho pozemku je navážka suti, kterou sem zavezli na začátku devedesátých let minulého století
při budování metra Černý Most. Když jsme pozemek převzaly, byla zarostlá neprostupnou spletí náletových
dřevin. Ty jsme museli spolu se starým a také zarostlým ovocným sadem na louce zlikvidovat, abychom
odhalili terén a mohli ho začít upravovat. Protože odvoz takového množství suti a zeminy by byl velmi
nákladný, rozhodly jsme se udělat „z nouze ctnost“ a z navážky se stala hezká vyvýšená plocha s výhledem
na okolí. I zde jsme mohli letos na podzim vysázet na 500 keřů a 200 smrčků.

Také les, který jako prstenec ohraničuje náš pozemek, byl neudržovaný. Jednu jeho třetinu tvořil borovicový
hustník, neprořezávané, hustě nasázené borovice, a další třetina byla zarostlá náletovými dřevinami. I zde
jsme s pomocí místního lesního hospodáře kultivovali prostor tak, aby se les stal opět lesem.

Na podzim minulého roku začala v areálu pracovat stavební firma Konstruktis, která byla v konkurzu
vybrána pro opravu budoucího Domu Navštívení a bytového domu pro nájemníky. Práce na opravě domů se
o několik měsíců zpozdila – protože jsme v památkově chráněném areálu, domluvy na konečném provedení
jednotlivých prvků byly někdy náročnější a zdlouhavější, než jsme očekávaly. Měly bychom se tak stěhovat
během února 2020 a nájemníci o měsíc či dva později.

V září tohoto roku začala v areálu spolu s firmou Konstruktis pracovat firma Starvak, která zavádí nové sítě
areálových rozvodů na plyn, elektřinu, pitnou i dešťovou vodu a kanalizaci.

Podrobněji Vás chceme o všech změnách v areálu i průběhu brigád, které se snažíme fotograficky
zaznamenávat, informovat na našich nových webových stránkách https://karmeldrasty.eu .
Od března 2020 začne platit naše nová korespondenční adresa: Karmel sv. Josefa, Drasty 1, 250 67 Klecany.
Zároveň jsme Vás chtěly upozornit na to, že kvůli našemu stěhování bude prodejní galerie našich výrobků
na Radnických schodech otevřená do června 2020; poté přejdeme na internetový prodej, který zprovozníme
v průběhu následujích týdnů na webové adrese https://galerie.karmeldrasty.eu/ .
V příštím roce, po únorovém přestěhování do našeho nového domova v Drastech, bychom Vás od jara opět
rády přivítaly na našich brigádách. Snad se nám podaří připravit i rezervní objekt, ve kterém by brigádníci
mohli mít své zázemí. Dá-li Pán, chtěly bychom v létě příštího roku otevřít konkurz na stavební firmu, která
by měla začít budovat samotnou klášterní kvadraturu s kaplí sv. Terezie.
V roce 1992, kdy otec kardinál Vlk uzavíral naší klauzuru v nově nabytém klášteře na Hradčanském
náměstí v Praze, hovořil ve své promluvě o „Magnalia Dei“, velkých dílech, která Bůh vykonal skrze
obnovu karmelitánského života na našem společenství.
V průběhu celého letošního roku jsme se mohly v komunitě přesvědčovat, že Bůh je věrný a v tomto pro nás
velmi významném období tato „Magnalia Dei“ opět koná, a to skrze nezištné skutky pomoci prostých a
často neznámých lidí.
Chtěly bychom Vám proto vyjádřit naši velkou vděčnost za každý skutek pomoci, ať už je to přímluvná
modlitba, pomoc při brigádě nebo finanční příspěvek na opravu budoucího klášterního areálu v Drastech,
který, jak doufáme, bude v budoucích letech sloužit nejen nám, ale i Vám všem...
V modlitbě za Vás, v Kristu s Vámi spojené
bosé karmelitky z Prahy.

