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Č E C H Y  A  M O R AV A
V Brně, 19. 11. 2012

68. GENERÁLNÍ KAPITULA 
řádu milosrdných bratří 

 

68. generální kapitula
Na 68. generální kapitule, která proběhla mezi 22. říjnem a 9. listopadem 2012 ve Fatimě, se sešlo 80 bratří  
a 21 spolupracovníků z celého světa, jako zástupci všech světových provincií.
Klíčovým tématem setkání byla „Rodina sv. Jana z Boha ve službě hospitality“. To je také název dokumentu, 
který byl na této kapitule vytvořen. Ten se snaží zachytit stav řádu v dnešním světě a osvětlit a uklidnit možné 
obavy z budoucnosti, které se v posledních letech objevovaly.
Řád milosrdných bratří do značné míry působí ve formě tzv. Rodiny sv. Jana z Boha, tedy společenství bratří 
samotných a všech jejich spolupracovníků na poli hospitality – práce s nemocnými a potřebnými. Vzhle-
dem ke vzrůstající odpovědnosti těchto spolupracovníků k zařízením, které řád provozuje, bylo nutné pozvat  
k jednacímu stolu i je. Poprvé se tedy generální kapituly účastnili i zástupci těchto spolupracovníků.
Zvolen byl nový generální představený, který řád bude reprezentovat a vést v následujícím šestiletém období.

Nový generální představený řádu
Generální představený řádu milosrdných bratří, br. Jesus Etayo Arrondo, OH se narodil 26. května 1958  
ve městě Fustiñana (Pamplona) ve Španělsku. První sliby složil 29. září 1977 a věčné 12. října 1983. 21. září 
1985 byl vysvěcen na kněze.
Během posledních šesti let působil jako druhý generální rada řádu milosrdných bratří. Na starosti v této funkci 
měl oblast řádového života a povolání, práce se spolupracovníky, vzdělávání a bioetiku.

Milosrdní bratři ve světě
Po vzoru sv. Jana z Boha dnes ve službě hospitality pracuje ve více než 50 zemích světa přibližně  
1200 milosrdných bratří. Provozují bez mála 400 zařízení se zaměřením na oblast zdravotnictví a sociálních 
služeb. Společně se zhruba 53000 spolupracovníky pracujícími na plný úvazek a 7000 dobrovolníky ošetří okolo  
20 milionů lidí ročně. 
Bez ohledu na původ, národnost, náboženství, pohlaví či sociální postavení bratři a spolupracovníci pomáha-
jí lidem skrze hospitalitu, která ukazuje milosrdného Krista všem, kteří hledají pomoc. Starají se o pacien-
ty přestárlé, se zdravotním postižením, umírající, věnují se lidem s drogovou závislostí, hledají způsob jak  
pomoci bezdomovcům, a samozřejmě mnoho dalšího. V každé zemi světa se tak zaměřují na nejvíce problem-
atickou oblast, kde je jejich práce potřeba. Charakteristickým znakem je snaha o hledání inovativních řešení 
naléhavých problémů ve zdravotnictví a v sociálních oblastech. 

Milosrdní bratři ve Střední Evropě
Původní Česko-moravská řádová provincie se v minulých letech stala součástí Rakouské řádové provincie, 
která reprezentuje milosrdné bratry v celé střední Evropě. Na více než 30 místech Rakouska, Maďarska, Sloven-
ska a České republiky tak bratři a jejich spolupracovníci slouží potřebným v duchu hospitality sv. Jana z Boha. 
Působí zde bez mála 40 milosrdných bratří a 7300 jejich spolupracovníků.
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