










stavba roste, ale na 
zahradu ještě 
nemůžeme…



Plevel byl tak velký jako 
někteří z nás. Začali jsme 

vytrhávat, trhat, rvát,…



Položili jsme staré role kartonu 
na vytrhaný plevel. Prostřihli 

jsme otvor a začalo vysazování.



Vysazování, zalévání. Papír, 
nůž, kompost, rostliny 

a lidské ruce v práci.



Museli jsme měřit, 
koordinovat, přinášet, odnášet, 
zkrátka pomáhali mladí, staří,…



Všichni se od plevelů rádi vrhli na 
jemnou zahradnickou práci.Kopání 
jam pro stromy zbylo na nejsilnější 

muže.



Nakonec jsme nasypali dřevní 
štěpku a začali jsme nosit 

kameny… a nosili jsme 
a nosili jsme, …



Někteří odcházeli unavení až navečer, ale už jim vykvétaly denivky…



Odcházeli jsme 
s úsměvem – někteří ☺



Na jaře už leccos 
povyrostlo.

Tulipány, lípy, i stěny.



A zase do práce, 
nejdříve něco 

dobrého…



Vypleli jsme další kus, vysadili a mulčovali 
jsme kamenem.





A když neroste stavba, 
roste kompostér a 

plevel, plevílek, šáší, buřina, lebeda, …



objevovali a ochutnávali  
jsme nové věci

• A o oděv proč si děláte starosti, podívejte se na
polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a 
pravím vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře
nebyl tak oděn, jako jedna z nich. Matouš 6,28



Hurá na plevel, srp, mačeta, na slovo přišel i starý, později i nový 
křovinořez



Muži a stroje



Nejodvážnější brigádníci….



Nejmladší brigádníci….



Modlitební 
setkání je 
pokaždé, i když 
sněží a není 
ještě střecha…

• Hospodine, tys nejvyšší, chvály 
hodný. Nevíme kdy, co a jak, ale 
prosím všechno své snažení 
odevzdáváme tobě.

• Žalm 37,5 Svou cestu svěř 
Hospodinu, doufej v něho, on 
sám bude jednat.



Přijďte i vy ☺,pomáháme vysadit
novou zahradu, která bude tak, 
jako komunitní centrum Církve
bratrské, pro všechny, kdo hledají
pokoj v Ježíši Kristu. Možná i díky
Vám bude tamhle…



V době nouzového 
stavu pracujeme 

s rouškami po dvou



Duben 2020 je velmi suchý 
a stromy přes všechno 

kvetou! Díky Bože!



Soudní znalec na stavbě. Stavební firma 
nepostupovala dle našich představ. Bože Ty 
odpouštíš a žehnáš. Máme vidět trám ve svém 
oku. Nejen třísku u druhého. Žehnej i stavební 
firmě, kéž se jen o tebe opírá… Kéž děláme 
každý správně svou práci, odpusť nám i viny co 
jsou nám skryty, Bože. Díky. Amen.




