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Milé sestry a milí bratři, 
žijeme v době plné změn. Svět už neběží svým 
pravidelným tempem podle daných pravidel jako 
dříve. Změny přicházejí někdy velmi nečekaně 
a společnost se s nimi musí umět vyrovnat.  
Je velmi krátkozraké chtít pokračovat dle stále 
stejných vzorců. Nová doba si žádá nové změny,  
ale také nové myšlení i s novým přístupem k věci. 
Tyto veškeré posuny do budoucna jsou ale možné 
jedině, když se společnost vyrovná  
se svou minulostí.

Jedním z těchto vyrovnání je i vypořádání se 
s církevním restitučním zákonem. Velmi palčivé 
téma v době, kdy svět a zvláště Evropa bojuje 
s ekonomickou nestabilitou. Je to však morální 
problém pro celou společnost. Toto nepopulární 
téma ještě rozviřují média nepravdivými 
informacemi spolu s některými samozvanými 
odborníky a vytváří tak odpor tuto situaci řešit. 
Kdybychom však šli k samému základu věci, 
zjistili bychom, že stát obhospodařuje desítky let 
majetek zabavený církvím. Samozřejmě si pro 
tuto činnost vytvořil i legislativní podklady. Dnes 
musí církev jako „okradený majitel“ dokazovat 
pravdivost vlastnictví toho kterého majetku, který 
chce navrátit. Bylo by však zajímavé, aby i stát 
dokázal, jak se o tento majetek „zasloužil“ a jak ho 
„demokraticky“ získal. Jak již jsem psal na začátku, 
žijeme v době, kdy se musí člověk umět orientovat 
v různých situacích a musí k nim i zaujmout 
stanovisko. To neznamená, že by měl být se vším 
spokojený. Je například naprosto nepřijatelné, 
že v průběhu řešení legislativy o restitučním 
zákoně, odhlasovala rada jihomoravského kraje 
(ČSSD a KDU-ČSL) jednohlasně prodej kláštera 
ve Valticích! Přesto, že se milosrdní bratři tohoto 
kláštera nikdy nezřekli a usilují o jeho navrácení, 
protože je tento klášter důležitý pro celou střední 

Evropu. Paradoxní je i ten fakt, že na veškerý 
církevní majetek je uvalen tzv. blokační paragraf 
a současný „majitel“ s ním nesmí jakkoliv nakládat 
až do vyřešení restitučního zákona.

Žijeme opravdu v době změn. Každý člověk je 
součástí těchto změn. Některé jsou pozitivní 
a některé negativní. Máme však tu možnost vždy 
se nějak rozhodnout, jak posunout svůj život dál. 
Čestně, nebo jen pro kariéru a pro dosažení svých 
cílů? Nebojme se hájit své právo. Vždy říkám, že 
Duch svatý uspořádá věci stejně tak, jak se za ně 
modlíme a jak mají být.

Proto svěřme veškeré své starosti Pánu Bohu 
a jeho Matce Panně Marii. Ti nejlépe ví, jaká cesta 
je ta pravá a co k ní potřebujeme.

Ať vám všem Pán žehná ve všech 
vašich činnostech

Br. Martin Macek O.H. 
představený milosrdných bratří Čech a Moravy

Úvodní slovo

br. Martin Macek 
představený milosrdných bratří
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Milosrdní bratři 
HosPitálský řád sv. Jana z boHa 
Hospitálský řád sv. Jana z Boha je společenství 
laických bratří zasvěcených službě nemocným.

 „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“. Toto 
heslo je naplňováno svědectvím služby trpícímu 
a nemocnému bližnímu, jak k tomu vyzývá sám 
Ježíš Kristus.

Kromě tří obvyklých slibů života čistoty (celibátu), 
chudoby a poslušnosti, bratři skládají ještě čtvrtý 
slib hospitality – péče o nemocné.

V 52 zemích všech 5 kontinentů působí 1 146 
bratří spolu s 52 000 spolupracovníky a provozují 
okolo 400 zdravotních zařízení. Pomoc se neo-
mezuje pouze na nemocné a nemocnice – exis-
tuje též mnoho center pro mentálně postižené, 
invalidy, přestárlé, lidi bez domova a také centra 
pro závislé na drogách. Zakládají se střediska 
s paliativní medicínou, je věnována péče nemoc-

ným AIDS a Alzheimerovou chorobou. Každý rok 
je celosvětově ošetřeno nebo je jinak poskytnuta 
pomoc více než 15 000 000 pacientům či jiným 
potřebným. 

V řádových nemocnicích se neprovádějí potraty, 
ale budují baby-boxy, propagují etické a morál-
ních hodnoty. 

Generální představený br. Donatus Forkan sídlí 
v Římě. vp

mariánská pobožnost s nemocnými v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně
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Každý rok věnuje řád milosrdných bratří zvláštní 
pozornost zařízení, které potřebuje pomoc. V roce 
2010 jsme stavěli centrum pro mladé bratry 
v africké provincii, minulý rok centrum pro Alz-
heimerovu chorobu v čínském Yanji. Každý rok se 
nám podařilo zde v Čechách vybrat okolo 2500 
eur. Letos naše pomoc bude mířit do Hondurasu, 
kde vyrůstá Klinika pro duševně nemocné.

Historie a současnost
Milosrdní bratři přišli do Hondurasu již v 17. sto-
letí. Roku 1662 založili své první zařízení v Co-
mayagua, kde působili až do roku 1806 (poslední 
zmínka je však až z roku 1816). Své dílo obnovili 
milosrdní bratři až roku 2000, kdy založili malý 
konvent ve městě San Pedro Sula.

ZaříZení pro psycHiatrickou péči 
MilosrdnýcH Bratří v san pedro sula
Milosrdní bratři přišli do Hondurasu na pozvání 
biskupa místní diecéze Mons. Angéla Garancha-
na, CMF, který řád požádal o vyslání komunity. 
Dva bratři z Mexika zde tedy nejprve provedli 
průzkum oblasti, míru a kvalitu poskytované 
základní zdravotní a sociální péče. Ve spolupráci 
s místní Charitou pak navštívili místní polikliniky 
a nemocnice, oslovili místní rodiny a nemocné. 
Dále mezi místními obyvateli zajistili podmínky 
pro zajištění výstavby kláštera ve čtvrti La Aurora 
hned vedle původního kostela sv. Jana z Boha.

Po několikaletém šetření se bratři rozhodli pro 
stavbu Kliniky pro duševní zdraví. V tomto projek-
tu byli a jsou nesmírně důležité kontakty s veřej-
nými a soukromými zdroji, velkou pomoc poskytla 
pastorační komise diecéze pro zdravotnictví.

2005   Po mnoha rozhovorech se započala vý-
stavba zařízení. Samozřejmostí je jednání s míst-
ními orgány a jejich schválení, důležitou podpůr-
nou roli sehrála i Mezinárodní rozvojová pomoc. 

2006   V první fázi bylo zřízeno malé poradenské 
centrum. To bylo financováno regionálními vlá-
dami Baskicka, Baleárskými ostrovy a Valencie, 
dále přispěla místní Charita a diecéze. Stavba 
domu pro bratry byla financována ze soukromých 
zdrojů řádu.

2007   Ve druhé fázi byly zřízeny dvě ambulantní 
kliniky, rehabilitační centrum a soubor budov 
pro ústavní, stacionární péči. Vše bylo v provozu 
od prosince tohoto roku, i když stavební práce 
nadále pokračovaly. Tyto práce byly financovány 
regionální vládou Valencie, společně s významnou 
pomocí agentury pro rozvojovou pomoc v Mad-
ridu.

MisiJní proJekt 2012 
Honduras - san pedro sula
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2008   V tomto roce Valencie financovala stavbu 
správní budovy, ubytovny pro dobrovolníky a jí-
delnu. Všechny práce byly dokončeny roku 2009.

Na svatbě celého komplexu se tedy z největší 
části podílely španělské humanitární organizace 
místních vlád celkovou částkou přesahující  
2 miliony eur. Původně měla projekt financovat 
čistě vláda Hondurasu, avšak kvůli zmatené po-
litické situaci v zemi k její pomoci nedošlo. Nyní 
je však potřeba zajistit chod tohoto zařízení, ke 
kterému se původně zavázala místní vláda na dva 
roky. Na osobní náklady pacientů, léky, vzdělávání 
a informovanost, sociální práce a další je potřeba 
zajistit částka na nejnutnější prostředky bez mála 
395 000 eur.

Honduras a neklidná situace
Honduras však netrápí pouze nestabilní politic-
ký systém. Země se musí vyrovnávat s následky 
několika vážných přírodních katastrof, což se 
projevuje ve špatné ekonomické, sociální a zdra-
votní úrovni, Honduras má velké problémy s AIDS, 
vysokou drogovou závislostí a projevuje se zde 
vysoká míra mentálních onemocnění. Dalšími 
problematickými oblastmi jsou násilí, trestná 
činnost, gangy mladistvých, které do chudinských 
čtvrtí přináší silnou sociální nejistotu a nestabi-
litu. Nejčastější konkrétní problémy obyvatelstva 
jsou: negramotnost, ekonomické problémy, násilí, 
genetické choroby a nedostatek odpovědného 
rodičovství. Všechny tyto problémy jsou důvodem 
přítomnosti milosrdných bratří na tomto místě.

Půlmilionové město San Pedro Sula, stejně jako 
zbytek země, žije z plantážnického pěstování 
banánů, kávy a dalších zemědělských produktů. 
Díky vysoké poptávce z celého světa po těchto 
produktech zde roste infrastruktura, zlepšuje se 
kvalita nemocnic, lékáren, ale i škol a univerzity.

Nicméně krize zdravotnictví je zde stále více 
než zřejmá. Ta se dotýká nejvíce právě duševně 
nemocných lidí, což se projevuje i na jejich vysoké 

 
úmrtnosti. To byl především důvod pro pozvání 
řádu milosrdných bratří. Je zde nutné zajistit 
odbornou péči, prevenci formou informovanosti 
obyvatel a vzdělávacích aktivit. 

nové ZaříZení tedy poskytuJe tyto služBy
1. Školící program – je nutné nejprve vyškolit 
a kvalifikovat personál péče o duševní zdraví, 
spolupracovat s dalšími institucemi, aby pomoc 
byla co nejširší. Dále je nutn zvláštní program 
vzdělávání zaměřený na děti s poruchami učení. 
2. Ambulantní a rehabilitační program – chod 
kliniky pro psychiatrii, psychologii, ošetřovatelství 
a sociální práce. Toto zařízení potřebuje náležité 
vybavení, medikamenty a další. 
3. Stacionární akutní psychiatrie – psychiatrická 
záchranná služba a lůžkové oddělení pro 32 pa-
cientů. 

Od ledna do listopadu roku 2011 bylo ošetřeno 
5407 pacientů. Ženy v 57 %, muži 43 % ve věku 
od 4 do 90 let z nejširšího okolí města San Pedro 
Sula. Řeší se zde nejčastěji deprese, úzkostné po-
ruchy, poruchy pozornosti, schizofrenie, závislosti, 
duševní problémy dětí a dospívajících, párové 
a rodinné problémy, a všechny další nemoci, které 
do oborů psychiatrie a psychologie spadají.

vp
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2010 karen nairoBi - keňa
V roce 2010 jsme podpořili částkou 2500 eur 
stavbu centra pro vzdělávání mladých milosrd-
ných bratří v africké Keňi. Afrika je oblast bohatá 
na nová povolání, bratři zde i díky naší pomoci 
mají možnost kvalitního vzdělání ošetřovatelství 
a spirituality našeho řádu – hospitality. Stejně 
tak je Afrika oblastí, která je z velké části nedo-
tknutá moderním zdravotnictvím, na které jsme 
zvyklí. Náš projekt v Keňi se však nesoustředí 
na jednorázovou pomoc, což je problém mnoha 
humanitárních pomocí, avšak budujeme centrum, 
které si místní sami udržují s pomocí našich bratří 
a podporují dlouhodobé všeobecné vzdělání po-
skytování zdravotní péče. 

2011 yanJi čína  
Minulý rok jsme podpořili stejnou částkou jako 
v roce 2010 stavbu centra pro léčbu Alzheimerovy 
choroby v čínském hospici milosrdných bratří 
v Yanji. Hospic leží u hranic se Severní Koreou, 
tedy v oblasti silné politické a sociální nejistoty. 
Kulturně bohatá země kvůli současnému státnímu 
zřízení postrádá vztah k sociální jistotě. Zvláště 
nemocní a staří lidé, jako jsou pacienti s Alzhei-
merovou chorobou, nutně potřebují kvalitní zdra-
votní péči spojenou s odpovídajícím ošetřovatel-
ským a sociálním zabezpečením. Proto zde slouží 
milosrdní bratři, i když oficiálně nemohou projevit 
svůj křesťanský vztah k nemocným.

vp

MisiJní ProJekty MinulýcH let 

Jak Můžete PoMoci? Především svou přítomností na Benefičním kon-
certě ZUŠ Františka Jílka v pondělí 21. 5. 2012 Sál 
Milosrdných bratří v Brně, kde budeme projekt 
v Hondurasu představovat. Výtěžek z dobrovolné-
ho vstupného bude mířit právě tam!

Případně zasláním jakékoliv finanční částky. 
číslo konta: 1341663309/0800  
variabilní symbol: 2012  
Za všechny dary a modlitby velké díky! 
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Misionář se srdceM 
br. alfons M. Höring

Zlatá profese bratra Alfonse M. Höringa

17. 3. oslavil Fr. Alfons Maria Höring ve Frankfur-
tu nad Mohanem své 50. výročí slibů.

Do řádu milosrdných bratří vstoupil v 17 letech. 
Společně s bratrem Fortunatem Thanhäuserem 
založil v Indii první komunitu bratří a první ne-
mocnici, která dnes vyrostla v provincii. V Indii 
též založil první ženskou větev milosrdných bratří. 
Sestry dnes působí i v Evropě v některých konven-
tech v Německu a v Rakousku.

Bratr Alfons byl též submagistrem v interprovin-
ciálním noviciátu v Grazu, kde vychoval novou 
generaci bratří. Dnes, jako celý svůj život, se vě-
nuje aktivně misijní činnosti v bavorské provincii.

br. Martin Macek, OH

br. Alfons (uprostřed) s bratřími Honduras - základní zdravotní péče

Honduras - pacientka

Honduras - psychiatrická ambulance
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Pozor na sluníčko

Každý z nás se jistě těší na léto, s nímž je spojená 
hlavně dovolená, relaxace, pobyt na čerstvém 
vzduchu, koupání a slunění. Sluníčko na obloze 
nám dává dobrou náladu, rozzáří den, přináší 
úsměvy na tváři, ale také dokáže velmi znepříjem-
nit krásnou dovolenou. 

Při dlouhém pobytu na slunci je nutné použít 
prostředky pro ochranu kůže, pomádu na rty, slu-
neční brýle s ochranným faktorem, popř. i lehkou 
pokrývku hlavy a dostatečné množství tekutin. 
V opačném případě nám hrozí komplikace od 
lehčích spálenin, přes úpaly, úžehy až po poško-
zení DNA v buněčných jádrech, což může vyvolat 
i rakovinu. Kožní problémy se nemusí projevit 
hned, mnohdy se s důsledky neopatrného opalo-
vání v mládí potýkáme až po letech. Zčervenání 
pokožky už nás upozorňuje, že jsme pobyt  
na slunci přehnali.

na zeMský PovrcH Proniká 
ultrafialové záření
uva způsobuje rychlou pigmentaci tím, že zbar-
vuje melanin (kožní pigment) do hněda - proniká 

hlouběji do kůže a nejvíce škodí. Pigment melanin 
chrání buněčná jádra před poškozením a vychytá-
vá volné radikály, které po UV ozáření vznikají.

uvB má menší průnik a aktivuje tvorbu melaninu, 
který chrání kůži při dalším ozáření, ale způsobuje 
zčervenání kůže a může dojít až k akutnímu či 
chronickému poškození kůže.

Jak se cHránit před uv ZářeníM 
1. přípravky na opalování s ochranným faktorem 
2. přípravky po opalování 
3. doplňky výživy 

Základním vodítkem při výběru ochranného pro-
středku a tím i ochranného faktoru SPF je určení 
kožního fototypu. Výška SPF určuje, kolikrát déle 
můžeme být na slunci, než kdybychom žádný 
faktor nepoužili. Musí chránit před paprsky UVA 
i UVB a ochrana před UVA se musí rovnat mini-
málně 1/3 udávaného SPF. Voděodolné přípravky 
jsou vhodné při koupání, protože UV paprsky 
pronikají pod vodní hladinu a odrazem se jejich 
intenzita zvyšuje.

Po opalování je vhodné pokožku ošetřit hydra-
tačním pleťovým mlékem, dodávajícím pokožce 
vlhkost a zklidnění. Vhodné jsou i gely např. s aloe 
vera, které působí i desinfekčně. Nevhodné jsou 
hutné krémy, které ucpávají póry. Na pokožku 
zarudlou se doporučuje použít Panthenolový 
sprej působící regeneračně, dobré jsou i obklady 
z černého či zeleného čaje.  

Z doplňků výživy doporučujeme hlavně antioxy-
danty, které vychytávají volné radikály, uvolňující 
se při slunění. Dodávají pokožce důležité živiny. 
Užívají se určitou dobu před opalováním i během 
něho, např. Betakaroten.

Jitka Poiselová - lékárnice naší brněnské lékárny
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rozdělení Pokožky na fototyPy
 » Fototyp i - citlivá 

reakce kůže: vždy zrudne, hnědne málo 
délka slunění: 5 - 10 minut

 » Fototyp ii - citlivá 
reakce kůže: vždy zrudne, hnědne málo 
délka slunění: 10 - 20 minut

 » Fototyp iii - normální 
reakce kůže: někdy zrudne, dobře hnědne 
délka slunění: 20 - 30 minut

 » Fototyp iv - odolná 
reakce kůže: nerudne téměř nikdy,  
snadno hnědne 
délka slunění: až 45 min 

dodržuJte při slunění tato pravidla
Poznejte svůj fototyp. 
Neopalujte se mezi 11. - 15. hodinou. 
Používejte kvalitní opalovací přípravky, které 
nanášejte půl hodiny před sluněním a v dostateč-
ném množství, tj. 2 mg na cm2, což v přepočtu 
činí 36 g na celé tělo. 
Opalování nepřehánějte. 
Nechte si vyšetřit „podezřelá“ znaménka u kožní-
ho lékaře.

Rozumné opalování je tělu prospěšné, v kůži se 
vytváří působením sluníčka vitamín D. Nadměrné 
slunění škodí. Chraňte nejen sebe, ale hlavně 
citlivou pokožku svých dětí. Kojenci by se vůbec 
neměli slunit a batolata maximálmě 1 hod. denně 
při hraní či koupání. Chovejte se zodpovědně ke 
svému zdraví i zdraví svých dětí.

kolektiv lékárnic Brno

stárneMe,  
ale také zraJeMe?
Alleluja! Kristus vstal mrtvých, vstoupil na nebesa 
a tak nám zcela konkrétně ukázal, jakou i my 
máme perspektivu. Náš Pán nám již zde na zemi 
dává mnoho dobrého, pěkného a často nám tak 
umožňuje nahlédnout, jak s Ním na věčnosti 
bude krásně. Také nám ale posílá řadu zkoušek, 
těžkostí a potíží různého druhu. Nejen aby nás 
zkoušel, ale aby nás zpevňoval, učil trpělivosti 
i dalším ctnostem - abychom se připravovali na 
to, že to pravé a úplné teprve přijde. Během této 
naší životní pouti nás vyučuje tomu, co je nám ku 
prospěchu, uvádí nás na cestu, po které máme jít, 
žádá od nás, abychom dávali pozor na jeho přiká-
zání a za to nám slibuje pokoj… (Srovnej Izaijáš 
48, 17-18). A také nás varuje před opakem: ačkoli 
prokvétá šedinami, on to nepoznává … k Hospo-
dinu svému Bohu se nevracejí, hledat ho je ani 
nenapadne (Srovnej Ozeáš 7, 9-10).

Starý zákon nám ukazuje na mnoha příkladech, 
že stáří vyžaduje aktivní vztah k Hospodinu – pře-
devším vírou, ale i činy a modlitbou. Přečtěme si 
první knihu Mojžíšovu se zaměřením na praotce 
Abraháma, Izáka, Jakuba – co všechno vykonali 
ve stáří. A zde jsou některé žalmy, které se modlí 
církev v denní modlitbě (breviář):

žalm 16, 11 Stezku života mi dáváš poznat, 
vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je 
neskonalé blaho… 
 
žalm 17, 15 Já však ve své spravedlnosti uzřím 
tvou tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zje-
vem… 
 
žalm 27, 4 Jedno od Hospodina žádám a po tom 
toužím – abych směl v Hospodinově domě přebý-
vat po všechny dny svého života… 
            →→→ 
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žalm 71, 5-9, 12, 14-15 Vždyť tys má naděje, 
má důvěra od mého mládí, Hospodine. 
V tobě jsem měl oporu od matčina lůna, od klína 
mé matky byls mým ochráncem, v tebe jsem vždy 
doufal.  
Mnohým jsem se jevil jako zázrak, tys mi byl 
vpravdě mocným pomocníkem. 
Má ústa oplývala tvou chválou, po celý den pěla 
tvou slávu. 
Nezavrhuj mě v čas stáří, neopouštěj mne, až 
ochabnou síly. 
Bože můj, nevzdaluj se ode mne, Bože můj na 
pomoc mi pospěš. 
Já však budu doufat, všude šířit tvoji chválu. 
Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti, po 
celý den budu vyprávět o tvé pomoci, neboť ji 
nemohu spočítat. 
 
žalm 90, 3-4, 9-10, 12, 15 Rozkazem vracíš 
člověka v prach a pravíš: Vraťte se smrtelníci. 
Neboť tisíc let je v tvých očích jako včerejší den, 
který minul, a jako noční hlídka. 
Neboť pominuly všechny naše dny v tvém hněvu, 
jako vzdech jsme dokončili svá léta. 
Našich let bývá úhrnem sedmdesát, u toho, kdo je 
při síle osmdesát. 
Většina jich je lopota a trýzeň, neboť rychle pomí-
její a my odlétáme. 
Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moud-
rosti srdce. 
Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, za léta, kdy 
jsme zakoušeli zlé.

žalm 92, 13-16 Spravedlivý pokvete jak pal-
ma – poroste, jak cedr na Libanonu. 
Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou 
v nádvořích našeho Boha.

Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou 
šťavnatí a svěží. 
Aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, 
v němž není nepravosti. 

žalm 148, 1 a 12 Chvalte Hospodina z ne-
bes – chvalte ho na výsostech. 
Jinoši i panny, starci spolu s dětmi.

Návod pro každý den stáří platí stejně pro nás, 
tak jako pro ty, kteří šli za Hospodinem před třemi 
tisíci a více lety – i ve stáří přinášet užitek, zůstat 
svěží (především na duchu), hlásat, jak spravedli-
vý je Hospodin. A stále ho chválit.

Kéž nás Pán naplní radostí nejen po dobu veli-
konoční, ale na celé naší další cestě (i klopýtání) 
k němu. 
     Dr. F. Reichel, OFS

František reicHel, osF 
MVDr. Ing. František Reichel, Csc. (74) 
v době komunismu pracoval ve Výzkumném 
ústavu biofaktorů a veterinárních léčiv.  
Po revoluci byl zvolen jako vicepremiér 
v oblasti životního prostředí do „sametové 
vlády“. Vystudoval laickou teologii na fa-
kultě v Praze. Dnes je aktivním důchodcem 
a členem třetího řádu františkánů. 
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stretnutie s bratoM fabiánoM  
Mu prevrátilo život naruby

Kým nevstúpil do jeho života starší rehoľ-
ník – brat Fabián Mačej, pôsobil ako úspešný 
komerčný právnik a advokát pre viacero subjek-
tov. Po tomto osudovom stretnutí, ktoré naplá-
novala Božia prozreteľnosť, sa naplno vložil do 
služieb rehole milosrdných bratov. Na stolíku vo 
svojej pracovni má dodnes jeho fotografiu. Ni-
elen on hovorí o ňom s úctou. Aj bratia v reholi 
zvyknú dodať, že brat  Fabián sa zodral pre toto 
dielo. Z lásky. Keď riaditeľ nemocnice milosrdných 
bratov Michal Tinák listuje v spomienkach, smeje 
sa, že pôvodne prišiel do rehole za bratom Fabiá-
nom vlastne iba vypomáhať na pol dňa v týždni. 
Ale keď som videl, že žatva je veľká a robotníkov 
málo, nechcel som toho zodpovedného starého 
muža nechať samého v mnohých veciach. Ale i ja 
sám som sa učil z jeho cenných skúseností. Mal 
šťastie, že pred dvadsiatimi rokmi zažil ešte hŕst-
ku najstarších členov rehole, ktorých zhromaždil 
pod strechu jedného – bratislavského – konventu 
práve  vtedajší prior Fabián, aby rehoľu vzkriesili 
z popola. Neskôr sa ukázalo, že  rehoľná  nemoc-
nica potrebuje na  čele skúseného manažéra a tak 

ju JUDr. M. Tinák drží spolu so spolupracovníkmi 
v ťažších i radostnejších chvíľach už niekoľko 
rokov. Dôkazom je aj prestížne vyznamenanie, 
ktorým ho rehoľa pasovala za svojho čestného 
člena.  On hovorí, že s rehoľníkmi už patria jed-
noducho k sebe. Tých náročnejších  momentov 
v nemocnici bolo nemálo. Kolotoče rokovaní, vy-
jednávaní s poisťovňami a rôznymi subjektami by  
len ťažko zvládal bez svojho pevného spojenectva 
s Bohom. A kým nemocnicu milosrdných bratov 
začal viesť v období, keď zariadenie muselo na 
trhu dokazovať svoje opodstatnenie a kvalitu, 
dnes patrí k najvyhľadávanejším, ročne ju navštívi 
vyše 217 000 pacientov. Pacient je u nás skutočne 
hosťom. Prejavuje sa to aj v niektorých detailoch,  
napríklad v nemocnici každý pacient dostane 
denne po obede koláčik a kávu, aby sa cítil ako 
hosť, dozvedáme sa zo zaužívaných obyčajov. Je 
tu samozrejme vzhľadom na charakter zariadenia 
postarané aj o duchovné služby pre pacientov 
rôznych vierovyznaní. JUDr. M. Tinák si želá, aby 
u nich nedochádzalo k odľudšteniu medicíny, aby 
bola vysoká profesionalita stále skĺbená s láskou. 
Zatiaľ sa im to darí. A on je rád, že to pri nedáv-
nej návšteve zariadenia ocenil aj súčasný najvyšší 
šéf rehole z Ríma – brat Donatus Forkan O.H. 
Je to muž, ktorý otvára rehoľu pre laický svet, 
stiera rozdiely medzi rehoľníkmi a spolupracov-
níkmi, buduje povedomie, že všetci patríme do 
jednej rodiny založenej na tom, čo nám Kristus 
ako neúspešný politik odkázal. On nezrušil vlády, 
nezískal moc, ale zanechal tu odkaz pre tisícročia, 
ktorý umožní svetu žiť: mať sa radi, žiť čestne, 
poctivo, žiť milosrdenstvo, žiť v láske a vyhýbať sa 
konfliktom. A hoci celý svet si osvojil kresťanstvo, 
je bolestné, že dnes má Európa pocit, že to nie je 
nosný odkaz, ktorý by mala odovzdávať ďalej.  
            →→→ 

zo života sPoluPracovníkov MilosrdnýcH 
bratov na slovensku

JUDr. M. Tinák v rozhovore s D. Forkanom
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Zdá sa mi, že budeme draho platiť zato, že sa 
vzdávame  kresťanstva. Je tiež škoda, že Cirkev 
opustila niektoré priestory, kedysi napríklad niesla 
vzdelanosť, mnohí rehoľníci boli vedcami, Cirkev 
budovala mnoho starobincov, nemocníc, takmer 
všetko však postupne prevzal štát. No i tak mám 
pocit, že Cirkev má stále čo povedať svojou mo-
rálkou a ochranou hodnôt. Napokon, má silné 
cirkevné školstvo, zdravotníctvo, len sa o tom 
málo vie, to je zasa dlh médií voči tejto sfére,“ 
povzdychne si JUDr. M. Tinák. Tento charizmatický 
riaditeľ, ako zisťujem, vnáša do  prostredia, kde 
pôsobí, nenásilný rešpekt. Ale zvyšovať hlas na 
podriadených by ste ho nepočuli...

zo sibíri do Útulku MilosrdnýcH bratov  
Pre ľudí bez doMova

Sestra Lucia Slušná – členka Misijnej kongregácie 
Služobníc Ducha svätého je jednou zo spolupra-
covníčok milosrdných bratov na Slovensku, slúži 
v Domove svätého Jána z Boha núdznym a ľuďom 
bez domova. Kým prišla pracovať do útulku na 
okraji Bratislavy, slúžila ako misionárka v Moskve 
(11 rokov), na Ukrajine (6 rokov) a na Sibíri (3 
mesiace). Keď sa jej opýtam, či jej konkrétna skú-
senosť z Ruska či Ukrajiny pomáha aj tu na Slo-
vensku medzi ľuďmi z ulice, a osobitne v útulku 
milosrdných bratov, kde slúži ako sociálna sestra,  
zamyslí sa: Na Ukrajine som v rámci ekumenic-

kého projektu pomáhala so sestrami opusteným 
deťom. Viete, na Slovensku idú opustené deti do 
detských domovov, ale na Ukrajine zostávajú na 
ulici... Ja som však mala na starosti najmä formá-
ciu našej misijnej provincie, bola som zodpovedná 
za sestry, dozvedám sa. Do rehole vstúpila táto 
rodáčka z Hronských Kľačian pri Leviciach  ešte 
v časoch totality – v r. 1984. A čo rozhodlo o jej 
duchovnej ceste? Keď pracovala na onkológii, 
videla veľa utrpenia a nielen ľudí s rakovinou 
tela, ale i duše. Ľudia boli vychovávaní bez Boha, 
bola som pri mnohých umierajúcich a videla som 
nielen smútok tela, ale i duše, rozhovorí sa. A od 
tejto témy vôbec nie je ďaleko k téme osudov 
ľudí na ulici. V koľkých ľuďoch je rakovina duše? 
Koľkí ľudia žijú v nenávisti, pretože nedokážu 
odpustiť – niektorí svojim blízkym, iní tým, pre 
ktorých prišli o zamestnanie, strechu nad hlavou, 
sú nahnevaní... Mojou charizmou je ľudí evanjeli-
zovať, lenže medzi ľuďmi bez domova nie je veľký 
priestor na slová o Bohu, preto sa snažím svedčiť 
najmä cez službu, vyznáva sa sestra v modrom 
habite. Zato však rada využije napríklad aj cestu 
električkou na rozhovory, počas ktorých môže 
poskytnúť duchovnú pomoc tým, ktorí to potre-
bujú. Spomína mi rozhovor s klientom útulku, 
ktorý pre stratu práce a strechy nad hlavou tak 
zanevrel na svoju rodinu a ľudí, s ktorými žil, že 
ich preklial a chválil sa jej s tým, že postupne sa 
jeho neprajnosť voči nim vypĺňa, že sa im nevodí 
dobre. Sestra Lucia po tomto jeho priznaní zvolila 
misionársky ponor do duše, ktorý by  zatrpknuté-
ho muža prebudil z postoja, ktorý ho i tak neurobí 
šťastným. To sú situácie, keď človek musí zájsť na 
hlbinu len s Kristovým povzbudením: Bezo mňa 
nemôžete nič urobiť. Musí rátať s Božou milosťou, 
lebo ľudské srdce dokáže meniť len On, človek 
sám takých zázrakov nie je schopný... Ako sa ďalej 
dozvedám od sestry Lucie, často ju zabolí aj keď 
vidí, ako mnoho žien na ulici stratí svoju dôstoj-
nosť, prestanú sa o seba starať. V niektorých 
veciach vraj dokážu reagovať tvrdšie, než  zane-
dbaní muži na ulici.

Sestra Lucia Slušná
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obraz Hanse-Adama I. ze sbírky milosrdných bratří

Vzápätí dodala, že najťažšie je vedieť rozlišovať, 
kto je naozaj núdzny v pravom slova zmysle.  
Niektorí ľudia dostávajú aj 400 eur mesačne 
dôchodok a za týždeň ho dokážu rozmeniť na 
alkohol. Potom tri týždne žijú na ulici. Nemuseli 
by byť teda hladní, ani núdzni... aj takéto osudy 
stretávame. V dennom centre milosrdných bratov 
pre núdznych a ľudí bez domova v Bratislave 
modrá sestra pomáha klientom vybavovať rôzne 
dokumenty po úradoch, učí ich samostatnosti 
v oblasti hygieny alebo prania, občas vypomáha 
v kuchyni  alebo zastúpi milosrdného brata Bar-
nabáša v prijímacej kancelárii a dodáva ľuďom 
bez domova duchovné povzbudenie. A ako vníma  
fakt, že ľudí na ulici sa v slovenskom hlavnom 
meste ujali práve milosrdní bratia? Oni ako prví 
pred vyše rokom mali odvahu otvoriť práve denné 
centrum, ktoré v meste dlho chýbalo. Je to ich 
charizma a vďaka nim a ich spolupracovníkom 
môžu mnohí zažiť dotyk Božieho milosrdenstva, 
povie záverom misionárka, ktorá v Bratislave 
vedie aj Misijné združenie Ducha svätého.  Keď ju 
odprevádzam večer z kostola v centre Bratislavy 
do kláštora, a prechádzame okolo akéhosi pubu, 
nestačím sa diviť, ako ju priateľsky a s úsmevom 
zdravia mladí ľudia...

Andrea Eliášová 
Foto: autorka a archív rehole MB

Sestra Lucia v rozhovore s D. Forkanom

31. března se konalo slavnostní otevření výstavy 
Hanse-Adama I. z Lichtenštejna, velkého dobro-
dince řádu milosrdných bratří, jehož 300. výročí 
úmrtí si letos připomínáme. Tento kníže stejně jako 
celý jeho rod, po celá staletí významně podporoval 
rozvoj řádu v Čechách a na Moravě. Tato spolu-
práce byla u nás přerušena obdobím komunismu, 
avšak s nově vznikajícími vztahy České republiky 
a Lichtenštejnského knížectví, se vztahy tohoto 
rodu obnovují i s naším řádem. Slavnostního ote-
vření výstavy, na který náš řád zapůjčil některé 
exponáty, se zúčastnil současný kníže z Lich-
tenštejna Hans-Adam II., avšak i mnoho dalších 
hostů jako například arcivévoda habsburský. Řád 
zde zastupoval náš rakouský provinciál Fr. Ulrich 
Fischer, OH s desítkou milosrdných bratří z celé 
středoevropské provincie.

Výstavu si můžete prohlédnout na zámku  
v Mikulově, Regionální muzeum Mikulov,  
do 31. srpna 2012.

vp

Hans-adaM i. 
z licHtenšteJna
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Nový film TV Noe „Milosrdní bratři v Čechách a na 
Moravě“ popisuje nejen historii řádu u nás, ale 
především obsahuje úžasná a často dechberoucí 
osobní svědectví bratří, kteří svůj život věnovali 
nemocným, všem potřebným. V dnešních ne-
mocnicích se často setkáváme s vážnými tvářemi 
zaměstnanců, lékaři protestují, ale přitom vytvořit 
vztah s pacientem, věnovat mu úsměv a podat 
pomocnou ruku je něco natolik radostného, 
naplňujícího a inspirujícího, že snad není místo, 
kde by se Boží láska mohla projevit více. Životy 
milosrdných bratří jsou skutečně naplněny touto 
láskou a radostí. 

Film byl připravován několik let. Najdete v něm 
unikátní záběry z míst, kde se po staletí vykoná-
vala hospitalita sv. Jana z Boha skrze péči o ne-
mocné a potřebné. Bohatá historie se tak dostává 
do přímého kontrastu s následky, které na tomto 
díle zanechalo komunistické období. Filmem 
provází br. Martin Macek, představený řádu.

Máte-li o film zájem, napište nám zprávu na 
info@milosrdni.cz, nebo telefonem na 543 165 
319, a poznejte, že se zdravotnictví, péče o ne-
mocné, dá dělat i jinak, než na co jsme dnes 
zvyklí. Může být s radostí a nadšením! 
              vp

filM o MilosrdnýcH 
bratřícH od tv noe 

31. března skládal v klášterním kostele sv. Leopol-
da v Brně své první sliby br. Lukáš Ryneš, OH. Po 
několikaleté přípravě v kandidatuře a noviciátu 
v rakouském Grazu tak složil své první sliby, které 
bude po roce obnovovat následujících pět let. 
Poté budou následovat sliby věčné. Každý bratr 
skládá tradičně slib čistoty, chudoby a poslušnos-
ti, avšak milosrdní bratři přidávají 4. slib hospi-
tality – péče o nemocné. Významné události se 
zúčastnili desítky bratří z celé Evropy. 

Br. Lukášovi přejeme mnoho vytrvalosti do svého 
povolání, radost ze vztahu k nemocným a požeh-
nání našeho Pána do všech činností.

vp 

První sliby  
br. lukáše
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plánované akce

~ květen

 čtvrtky   15:30 MáJové poBožnosti s neMocnýMi v nMB Brno 

  Nemocnice Milosrdných bratří, Brno, Polní 3, u sochy Panny Marie v areálu nemocnice

 12. 5. 2012   sobota  pouť MilosrdnýcH Bratří na vranov u Brna 

  více informací naleznete na nástěnce v kostele sv. Leopolda a na www.milosrdni.cz

 21. 5. 2012  pondělí  koncert pro Honduras - BeneFiční koncert Zuš Františka Jílka 

  Sál Milosrdných bratří, Brno, Vídeňská 7, více na www.milosrdni.cz

~ červen

1. 6. 2012  pátek     noc kostelů  

  více na www.nockostelu.cz 

  Brno - kostel sv. Leopolda; Valtice - kostel sv. Augustina,  

  Praha - kostel sv. Šimona a Judy; Letovice - kostel sv. Václava

14. 6. 2012  čtvrtek 18:00  adorace Za neMocné a ducHovní povolání 

  kostel sv. Leopolda v Brně, Vídeňská 7

hospitalita Zpravodaj, který vychází ZDARMA nepravidelně 4× do roka. Vydává ho Hospitálský řád sv. Jana 

z Boha – Milosrdní bratři. Informuje o životě a aktivitách milosrdných bratří, také o jejich historii, světcích, význam-

ných událostech z domova i zahraničí. V případě zájmu o odběr pište na e-mail: hospitalita@milosrdni.cz nebo na 

adresu: Milosrdní bratři, Vídeňská 7, 639 00 Brno. Nezapomeňte uvést počet výtisků, které chcete odebírat.  

PoMozte náM vydávat HosPitalitu!
Zpravodaj Hospitalita vychází zdarma pro všech-
ny čtenáře. Jeho příprava však obnáší nemalé 
náklady, od času stráveného při jeho sestavování, 
korekce, grafické práce, nakonec tisk, obálkování 
a hromadná korespondence. 
Chceme však čtenářům poskytnout co nejkvalit-
nější provedení, stejně jak je tomu i ve zdravotní 
péči, kterou poskytujeme našim pacientům.

Své příspěvky můžete posílat na konto: 
1341663309/0800 variabilní symbol: 1111 
Za jakékoliv dary budeme nesmírně vděční!
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„Per corpus ad animam“


