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Milé sestry a milí bratři, 
prožíváme jubilejní rok příchodu věrozvěstů 
svatých Cyrila (Konstantina) a Metoděje na 
Moravu. Od té doby nás dělí více než padesát 
generací a my můžeme vidět, jak evangelizace 
a písmo, které nám darovali, se mohly do dnešního 
dne rozvinout, abychom se jako Slované mohli 
sjednotit a navzájem dorozumět. Abychom 
posílili vlastní identitu a obohatili naši kulturu. 
Svatý Cyril a Metoděj nežili v lehké době a museli 
se přesto vypořádat s úkolem, který jim byl 
dán: vytvořit jednotné písmo pro slovanský 
národ. Písmo a řeč s tím spojená je pro národ 
tím největším pokladem. Na tomto základě je 
postaveno vzdělávání a předávání informací 
z generace na generaci. V současné době mám 
pocit, že si této kultury málo vážíme. Reklama 
postavená převážně na sloganech anglického 
a germánského jazyka vytláčí český jazyk. Stále 
se množící názvy a výrazy v cizích jazycích se 
nás snaží přesvědčit, že český jazyk nemá pro 
všechna vyjádření slova. Myslím si však, že jsme 
přesvědčeni, že když něco nazveme v jiném jazyce 
než v češtině, zní to „odborněji“. Dobrovolně 
se tak zříkáme možnosti rozvoje našeho jazyka 
a automaticky přejímáme kulturu jinou. Daná 
kultura si vždy vytvoří výrazy, které potřebuje. 

Přál bych nám všem, aby hrdost na náš jazyk 
a jeho používání byla vlastní každému člověku 
v naší vlasti. Kéž vám všem na přímluvu svatých 
Cyrila a Metoděje žehná Pán při vašem odpočinku 
na dovolené, abyste se plni síly mohli vrátit 
k povinnostem, které každý máte.

Br. Martin Macek, OH 
představený milosrdných bratří Čech a Moravy

ÚVodNí sloVo

klášterní kostel sv. Leopolda v Brně, sídlo delegatury

Br. Martin Macek, OH  
s bývalým provinciálem P. Vojtěchem Málkem, OH
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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.

MilosrdNí Bratři Ve sVětě
Po vzoru sv. Jana z Boha dnes ve službě hospita-
lity 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, nábo-
ženství, pohlaví či sociální postavení pomáhají 
bratři a spolupracovníci lidem skrze hospitalitu, 
která ukazuje milosrdného Krista všem, kteří 
hledají pomoc. Starají se o pacienty přestárlé, se 
zdravotním postižením, umírající, věnují se lidem 
s drogovou závislostí, hledají způsob, jak pomoci 
bezdomovcům, a samozřejmě dělají mnoho další-
ho. V každé zemi světa se tak zaměřují na nejvíce 
problematickou oblast, kde je jejich práce potře-
ba. Charakteristickým znakem je snaha o hledání 
inovativních řešení naléhavých problémů ve zdra-
votnictví 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, Slovenska a České republiky 
tak bratři a jejich spolupracovníci slouží potřeb-
ným v duchu hospitality sv. Jana z Boha. Působí 
zde bez mála 40 milosrdných bratří a 7300 jejich 
spolupracovníků. vp

MilosrdNí Bratři 
Hospitálský řád sV. JaNa z BoHa 

sv. Jan z Boha 

„Přál bych si, aby všichni nemocní věděli, že 
je mám v srdci, ať už jsou v nemocnici, doma, 
anebo bez povšimnutí kolemjdoucích někde 
na ulici… Jsou jediné mé dědictví, které vám 
zanechávám, protože kromě nich nemám nic. 
Uctívejte moji památku tak, že se o ně budete 
starat s ještě větší láskou, než jsem dokázal 
já… Mějte otevřené oči a uši pro bližní, kteří 
jsou zbaveni rozumu… pro staré, pro odkázané 
na pomoc druhých, pro osamocené tam, kde 
se nedostává lásky a péče, kterou si zaslouží… 
pro lidi, kteří jsou pro nemoc připoutaní na 
lůžko nebo invalidní vozík… pro prostitut-
ky, drogově závislé, na které se často shlíží 
s odporem a lhostejností. Právě oni, sužovaní 
pocitem viny a bezvýchodnosti, potřebují více 
jak kdokoli jiný porozumění a lidské teplo.“

z odkazu sv. Jana z Boha svým následovníkům
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NMB Ve VizoVicícH 
kapka V Moři

Vizovická nemocnice patří k těm nejmenším zdra-
votním zařízením našeho řádu ve světě vůbec.  
To je pohled, co se do velikosti týče. Avšak apo-
štolská díla, která provozují milosrdní bratři 
a spolupracovníci, nehodnotíme rozměrově, ale 
kvalitativně. Přesto, že je zařízení přes 200 let 
staré, má za sebou bohatou historii. Popud ke 
vzniku tohoto zařízení dala šlechta, jako téměř 
u všech našich děl, konkrétně rod Blümegen.  
Za tuto dobu více jak dvou set let pomáhali bratři 
a spolupracovníci lidem na vizovicku a v okolí. 
V polovině června jsme oslavili obnovení činnosti 
nemocnice před 20 lety. Při této příležitosti jsme 
vzpomněli všechny bratry a zaměstnance, kteří 
byli perzekuováni a zemřeli v dobách nesvobody 
nacismu a komunismu. Ti všichni se stali jakýmsi 
symbolem svobody v dobách pronásledování 
a zabírání nemocnic a klášterů komunistickým 
režimem. Roku 1993 zavál svěží vzduch a nemoc-
nice začala znovu fungovat pod vedením řádu. 
Navrátila se kvalita, nadšení a zařízení se začalo 
rozvíjet pod vedením ředitele MUDr. Jiřího Flégla. 
Začínali jsme jako nemocnice s akutní  

péčí - interním oddělením. Koncem 90. let se mu-
sel provoz v rámci restrukturalizace zdravotních 
lůžek v kraji změnit na provoz následné péče. 
Po tragické smrti ředitele Flégla byla ustavena 
do vedení nemocnice MUDr. Zdislava Tělupilová. 
V březnu 2013 nastoupila na post ředitele  
Ing. Zdeňka Vlčková spolu s novým týmem. 
V dnešní době nestability a nejistoty ve zdravot-
nictví musí být managerský tým schopen včas 
reagovat na potřeby doby a analyzovat nabídnuté 
možnosti. Musí mít zdravé vize do budoucna, 
které je schopný splnit. Vizovická nemocnice je 
sice jen malá kapka v moři, ale moře by nebylo, 
kdyby nebylo těchto kapek. 
Při příležitosti výročí 20 let od znovuobnovení 
byly oceněny osobnosti, které se mimořádným 
způsoben zasadily o charakter nemocnice a její 
dobré jméno. Jsou to Br. Ladislav kronich,  
P. Antonín Basler, Marie Martincová,  
jaromír Pšenčík a Mária Miklovičková. Všem 
těmto osobnostem je náš řád nesmírně vděčný  
za jejich obětavou práci a nezištnou pomoc! 
               Br. Martin Macek, OH

barokní a secesní část budov NMB Vizovice
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Během 20 let svého fungování pod správou řádu 
milosrdných bratří nemocnice prodělala mnoho 
změn. Avšak díky značným rekonstrukcím, po-
stupnému vybavování a formování kvalitního 
personálu se podařilo vybudovat skutečně stabilní 
zázemí nabízející klidné a přátelské prostředí pro 
všechny návštěvníky zařízení.

NMB Vizovice dnes tedy poskytuje především lůž-
kovou následnou péči. Má celkem 65 elektrických 
polohovatelných lůžek, která dovolují zdravotnic-
kému personálu snadnější manipulaci s ležícím 
pacientem. Ke zkvalitnění péče o pacienty hospi-
talizované i ambulantní bylo vybudováno reha-
bilitační a RTG pracoviště s moderními přístroji 
a pomůckami, ultrazvuk a interní ambulance.  
Na pracovišti biochemické a hematologické labo-
ratoře je nyní odběrové místo. Nadále zde prová-
díme odběry krve a zajišťujeme jejich vyšetření 
nebo odeslání na další pracoviště. 

NMB poskytuje první pomoc všem občanům 
Vizovic i přilehlého okolí a to v každou denní 
i noční hodinu.

Nemocní jsou přijímáni na základě doporučení 
ošetřujícího lékaře. K hospitalizaci jsou indikováni 
pacienti také z oddělení interních, chirurgických, 
ortopedických, neurologických a jiných, pokud 
jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na 
akutním lůžku, ale vyžaduje doléčení se stálou lé-
kařskou péčí. Cílem léčebné a ošetřovatelské péče 
je zlepšení sebeobsluhy a mobility v základních 
denních činnostech, zmírnění obtíží a docílení 
stabilizace zdravotního stavu. Během hospitali-
zace se zajímáme i o sociální zázemí nemocného, 
abychom věděli, jak o něj bude postaráno po 
propuštění. S rodinou řešíme vhodné pomůcky 
 

k usnadnění mobility a polohování, sebeobsluhy, 
a pomůcky k prevenci dekubitů. Spolupracujeme 
se sociálními zařízeními a s domovy pro seniory.

O spokojený pobyt pacientů se stará 80 zaměst-
nanců, z toho 4 lékaři, 26 zdravotních sester 
a 9 ošetřovatelek.

Nemocnice úzce spolupracuje s vizovickou far-
ností, v nemocniční kapli Panny Marie Dobré 
Rady se konají 1x týdně mše svaté, nepřetržitě 
jsou klientům poskytovány duchovní služby. 
Nemocným a jejich příbuzným je také zajištěna 
pastorační péče kaplany, kteří jsou součástí ošet-
řovatelského týmu.

Smyslem činnosti nemocnice je tedy naplňovat 
odkaz sv. Jana z Boha, zakladatele řádu milosrd-
ných bratří, a to poskytovat kvalitní lékařskou 
péči na odborné úrovni a především perfektní 
ošetřovatelskou a rehabilitační péči, osobní  
a lidský přístup k pacientům.

Martina Krajčová

kvalita ošetřovatelství patří k základům  
poskytování zdravotní péče v duchu hospitality

Jak NeMocNice Ve VizoVicícH
slouží lideM?
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V minulých číslech Hospitality jsme vás informo-
vali o pokračujících rekonstrukcích v brněnském 
klášteře a nemocnici. Dobrou zprávou tedy je, že 
za přítomnosti významných osobností nejen poli-
tického života a spolubratří ze střední Evropy  
byly nové prostory slavnostně požehnány.

V prvé řadě se jedná o 4 nové porodní sály, které 
jsou dnes vybaveny nejmodernějším zařízením 
pro zajištění co možná nejlepších podmínek 
pro rodičky a jejich děti. Porodnice v Nemocnici 
Milosrdných bratří v Brně se dnes řadí ke třem 
neoblíbenějším a nejvyhledávanějším porodnicím 
v České republice.

Dalšími prostory jsou nové pokoje chirurgického 
oddělení, které nabízí standardní péči ve skuteč-
ně nadstandardním prostředí. Pacienti mají více 
soukromí a klidu pro svou léčbu.

Posledními požehnanými prostorami byla nová 
výdejna lékárny, její zázemí a laboratoře. Provoz 
zde byl zahájen již na jaře tohoto roku. Požehnání 
tedy byla poslední formální záležitost, díky které 
dnes již funguje v plné míře.

Za podporu vděčíme především provozovateli 
nemocnice, městu Brnu. „Hlavním úkolem města 
v Nemocnici Milosrdných bratří vždy bylo konsoli-
dovat a stabilizovat stav tohoto zařízení provede-
ním nutných organizačních a ekonomických změn. 
Mohu konstatovat, že se to daří, což dokládá nejen 
předchozí rekonstrukce a otevření nově zrekon-
struovaných ambulančních prostor nemocnice 
v listopadu loňského roku, ale i dnešní dokončení 
projektu, který přinese víc komfortu v poskytované 
zdravotní péči, a to hlavně pacientům,“ uvedl 
primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA. 

vpslavnostní požehnání nových prostor porodních sálů

požeHNáNo pro služBu NeMocNýM 
V NMB BrNo

V letošním roce slavíme 20. výročí spolupráce 
s FOK Praha, symfonickým orchestrem hl. města 
Prahy, který sídlí v našem kostele sv. Šimona 
a Judy u Nemocnice na Františku.

Milosrdní bratři na nábřeží Vltavy pracovali od 
roku 1620. Během staletí se nemocnice milosrd-
ných bratří stala centrem lékařského vzdělání, 
byla zde provedena např. první operace v narkóze.  

Věhlas nemocnice byl přerušen až s nástupem ko-
munismu, který bratry z nemocnice vyhnal. Dnes 
nemocnici vlastní a provozuje městská část Praha 
1 a řádu milosrdných bratří byl vrácen pouze 
tamní kostel sv. Šimona a Judy. Ten byl v 90. le-
tech přebudován na koncertní sál pro účely FOK. 
Jsme za tuto spolupráce velice vděční, je potvrze-
ním toho, že hudba a umění neodmyslitelně patří 
k hospitalitě - péči o tělo a duši.                             vp

Již 20 let s Fok praHa
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V neděli 30. června se uskutečnil v našem kláš-
terním kostel sv. Václava v Letovicích benefiční 
koncert na pomoc postiženým povodněmi. 

Při tomto koncertu se za podpory města Letovice 
a všech zúčastněných vybralo téměř 60 000,- Kč, 
které byly skrze společnost Adra zaslány na konto 
povodňové pomoci. Letovický převor br. Martin 
Macek, OH poděkoval všem zúčastněným a or-
ganizátorům koncertu za pomoc a podporu těm, 
kteří potřebují pomoc nejvíce.            vp

výzdoba kostela sv. Jana Nepomuckého

br. Martin Macek, OH - letovický převor

Díky finanční pomoci Ministerstva kultury ČR, 
Olomouckého kraje a města Prostějov řád mi-
losrdných bratří pokračuje i letos v restaurátor-
ských pracích freskové výzdoby kostela sv. Jana 
Nepomuckého v Prostějově. Kostel byl vždy ozna-
čován za jeden z nejkrásnějších kostelů milosrd-
ných bratří ve Střední Evropě. Unikátní fresková 
výzdoba společně s bohatými architektonickými 
prvky doplněnými o díla malířského a sochařské-
ho umění z dílny F. A. Šebesty-Sebastiniho tvoří 
jedinečný umělecký komplex. 

Po dokončení freskové výzdoby budou restau-
rátorské práce pokračovat na mobiliáři kostela. 
Věříme tedy, že v nejbližších letech se podaří kos-
tel opravit s ohledem na jedinečnou uměleckou 
hodnotu, která již staletí přitahuje pozornost jak 
obdivovatelů umění, tak především věřících, kteří 
skrze krásu prostoru poznávají Pána a doplňují 
síly do svého života.            vp

restaurace Fresek V prostěJoVě 

letoVice poMáHaJí  
postižeNýM poVodNěMi
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V rámci oslav 820 let od založení města Valtice 
i náš řád připravil setkání s místními podporova-
teli a spolupracovníky. Připomněli jsme si staletou 
tradici práce milosrdných bratří s nemocnými 
nejen ve zdejší nemocnici, která začala v roce 
1605 a byla ukončena nástupem komunismu. 

I přes nepříznivé vyhlídky na návrat řádových bra-
tří na toto místo, stále věříme, že se nám s Boží 
pomocí činnost alespoň v omezené míře podaří 
obnovit. Nabízíme vám zde část projevu br. Mar-
tina Macka, představeného řádu v České republi-
ce a převora valtického kláštera, k tomuto výročí:

Vážené dámy, vážení pánové, 
milosrdní bratři patří k valtickému regionu a k Val-
ticím vůbec již přes 400 let a tvoří tak značnou 
část dějin tohoto města. Právě z našeho řádu vze-
šlo mnoho osobností, jako byli například Celestýn 
Opitz, Norbert Boccius a mnozí další, kteří svým 
nadáním a svojí pílí pozvedli zdejší region na vyso-
kou úroveň. Dodnes toto město a tento kraj čerpají 
z těchto osobností a jejich práce. Přestože činnost 
našeho řádu je v tomto městě značně ztížena 
a nejsou nám dány podmínky pro realizaci hospi-
tálské práce ve zdejší nemocnici, v našem klášteře, 
a přestože současný vlastník Jihomoravský kraj 
tento náš klášter zjevně nepotřebuje, protože ho 
prodává, snažíme se působit v rámci svých mož-
ností a sil a pokračovat tak v naší více jak čtyř-
setleté historii. Právě z tohoto valtického kláštera 
byly založeny desítky dalších našich klášterů se 
zdravotními zařízeními v celé střední Evropě.  
Dnes patříme již dlouhou dobu k jedinému aktivní-
mu řeholnímu společenství v tomto regionu. 
Je velmi smutné, že se poslední žijící bratři, kterým 
je i přes 90 let a z nichž jeden žil a působil až do 
roku 1999 ve valtickém konventu, nedočkali od 
státních orgánů jakéhokoli ocenění ani uznání  

za práci, kterou pro zdejší nemocnici vykonali.  
Je velmi smutné, že po nařízeném vystěhování 
bratří v padesátých letech se nikdo dodnes bratřím 
neomluvil za nátlak, který se prováděl na tyto ře-
holníky, a historie se tak víceméně mlčky přechází. 
Naši starší spolubratři necítí jakoukoli zášť, stále 
věrně vykonávají svá povolání. Ošetřovali nemoc-
né bez rozdílu vyznání, politického přesvědčení 
a rasy. V dobách válek ošetřovali raněné a posky-
tovali útočiště mnohým potřebným. Poslední žijící 
starší spolubratři - br. Ladislav a P. Vojtěch byli 
představenými Českomoravské provincie a v de-
vadesátých letech významně pomohli valtické 
nemocnici v jejích finančních nesnázích. 

Právě tito a další bratři a spolupracovníci jsou pro 
Valtice tím „pokladem“, ze kterého město Valtice 
dodnes čerpá, a na kterém dodnes staví i svoji 
budoucnost. Právě tyto a další bratry jsme si při-
pomněli při mši svaté. 
Nezbývá, než doufat, že Jihomoravský kraj, za-
stupitelé města, zdejší obyvatelé a my všichni si 
budeme vážit historie a lidí, kteří se zasloužili o to, 
aby město Valtice „vyrostlo“ do dnešní podoby 
a na této historii budeme stavět. 
                 Br. Martin Macek O.H. 

820 let Valtic a MilosrdNí Bratři

řádový klášterní kostel sv. Augustina ve Valticích
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V letošním roce si chceme připomenout několik 
významných osobností našeho řádu, a i když 
vzpomínky na ně nepatří k nejšťastnějším, jsou 
pro nás velkou inspirací. Jejich osudy vypovídají 
mnohé o pohnutých dějinách našeho národa 
v minulém století. Jednou z těchto osobností  
je br. Celestin Václav Šulc, OH.

Br. Celestin Šulc se narodil v roce 1891 v Malém 
Újezdě u Mladé Boleslavi. Do řádu milosrdných 
bratří vstoupil v roce 1919 a v roce 1924 složil 
věčné sliby. Od roku 1940 byl převorem pražské 
nemocnice milosrdných bratří, dnes Nemocnice 
Na Františku. Kvůli jeho nebojácným projevům 
a činnosti proti nacistům byl zatčen gestapem. 
Rok byl vězněn na Pankráci, následně ve věznici 
gestapa v Terezíně a pak do konce 2. světové 
války v koncentračním táboře v Dachau. Po jeho 
návratu do Prahy se i přes značné vysílení vý-
znamně podílel na obnově pražské řádové nemoc-
nice, která během války utrpěla bombardováním. 
V roce 1949 obdržel od arcibiskupa Josefa Berana 
medaili za zásluhy Bene merenti. V roce 1950 se 
stal provinciálem rozhodnutím římské kurie.

Po nástupu komunistů k moci se opět zapojil do 
pomoci pronásledovaným lidem. Už v roce 1950 
byl zatčen Státní bezpečností a obviněn z na-
pomáhání k útěku několika osobám za hranice, 
z poskytování útočiště a finanční podpory těmto 
osobám a v neposlední řadě ze špionáže. Ve zprá-
vě StB stálo: „Jako oddaný vykonavatel zločinné 
politiky Vatikánu vytvořil z kláštera Milosrdných 
bratří v Praze, Na Františku, středisko, kde našel 
každý, kdo se pokoušel rozvracet lidově demokra-
tické zřízení, útočiště.“ Br. Šulc byl podrobován 
tvrdým výslechům i přes vysoký věk 60 let a přes 
to, že jeho zdravotní stav byl poznamenán pokro-
čilým stádiem rakoviny. Ačkoliv se jeho zdravotní 

stav ještě dále zhoršoval a on ochrnul na spodní 
polovinu těla, nebyla mu dovolena standardní 
léčba kvůli údajnému riziku maření vyšetřování 
a dokonce útěku. Nakonec byl převezen do br-
něnské fakultní nemocnice u sv. Anny, kde v roce 
1951 zemřel. Pochován je na pražském hřbitově 
na Olšanech.

Poslední dopis, který se mu jeho spolubratři 
pokusili zaslat, se do jeho rukou nikdy nedostal 
z důvodu závadného obsahu: „Otče, alespoň slo-
víčko neb řádečku, jste-li živ a zdráv, neb čím a jak 
bysme Vás mohli pozdravit. Nejistota je hroznější 
skutečnosti. Posíláme nějaké peníze, můžete-li je 
upotřebit. Zachovejte se pro nás, moc Vás potře-
bujeme. Zdraví a vzpomínají Bratří.“

„Bratr Celestínek“, jak na něj vzpomínají pamět-
níci, je dodnes pro náš řád velkým příkladem 
nejenom v nebojácném odhodlání pomáhat těm 
nejpotřebnějším – pronásledovaným, ale přede-
vším díky tomu, že svůj život obětoval nemocným 
v pražské řádové nemocnici a své povolání žil i ve 
věznicích v době nacismu, kde se věnoval spolu-
vězňům a ošetřoval je.            vp

paMěť řádu 
Br. celestiN Šulc, oH 

Br. Celestin Šulc, OH
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Celosvětová působnost našeho řádu nabízí mož-
nost poznat rozdíly, které jsou mezi jednotlivými 
regiony této planety. Náš řád působí na všech pěti 
kontinentech a v tomto modelu je jasně zřetelné, 
že na každém místě, kde naši bratři a spolupra-
covníci působí, je třeba řešit rozdílné starosti, 
soustředit se na jiné problémy. To s sebou přináší 
nutnost zodpovědnosti, kterou „bohatší“ regio-
ny mají za místa slabší, nepříliš rozvinuté. Tato 
skutečnost generální představené řádu přiměla 
k tomu, aby každý rok vybírali nějaké ze zařízení 
v těchto rozvojových či nestabilních místech, 
kde není snadné a bezproblémové zdravotní péči 
poskytovat v odpovídající kvalitě, ale na druhou 
stranu je právě tato pomoc nesmírně potřeba.

Pro rok 2013 byl vybrán projekt stavby  
centra základní zdravotní péče v hlavním  
městě Ghany Accra.

Do Ghany milosrdní bratři přišli v roce 1956, 
kdy zde vybudovali první malou kliniku z bývalé 
nizozemské misionářské základny v Asafo. Klinika 
se zakrátko stala těžištěm poskytování zdravotní 
péče v regionu. Tato klinika dodnes funguje s více 
než 100 lůžky. Práce bratří se brzy rozšířila a již  
3 roky po příchodu do Ghany byli pozváni do 
Koforidua (asi 80 km od města Accra), kde založili 
nemocnici specializovanou na ortopedii. V roce 
1998 se na popud místního biskupa rozhodlo, že 
bratři začnou působit i v hlavním městě. Řádu 
byl svěřen pozemek o rozloze 3,2 hektarů v místě 
Amrahia, části Accry. Sem byla také přesídlena 
provinční kurie africké provincie. Po pozvání bylo 
nutné, stejně jako vždy, když jsou bratři na nějaké 
místo povoláni, vypracovat rozsáhlou studii ma-
pující potřeby zdravotní a sociální péče v daném 
místě, aby se řád mohl soustředit na oblast,  
ve které je jejich práce skutečně nejvíce potřeba. 

Nové centrum tak dostalo za cíl poskytování 
nejzákladnější zdravotní péče, která v hlavním 
městě prozatím není na odpovídající úrovni. Úko-
lem tedy je vytvořit bezpečné a efektivní pro-
středí pro poskytování péče v široké škále oborů, 
včetně laboratorního zázemí. Středisko se bude 
integrovat do sítě veřejného zdravotnictví, čímž 
se má zabránit izolaci a naopak posílit spoluprá-
ci mezi všemi zdravotními zařízeními v oblasti. 
Druhotným úkolem je výchova a vzdělání ve zdra-
votnictví a preventivní medicína. Projekt takto 
splňuje kritéria Rozvojových cílů tisíciletí OSN, 
čímž získává její záštitu. Mezi nutná opatření 
patří snížení poplatků za ošetření na minimum, 
následná zdravotní péče, komunitní spolupráce 
v oblasti zdraví a životní úrovně a nakonec škole-
ní odborníků.

Oblast Amrahia je velice chudá, o čemž vypovídá 
i nekvalifikovaná zdravotní péče. Nejbližší zdra-
votní zařízení je v okruhu 70 km, což je u akut-
ních případů značně rizikové. Nové centrum je 
kapacitně koncipováno na 2 500 ročně přijatých 
pacientů ve spádové oblasti 160 000 obyvatel.

Nejčastější nemoci a problémy v Ghaně jsou 
malárie, průjmy a respirační infekce, dětská one-
mocnění, HIV/AIDS a mnohé další.

Důležité je zmínit, že centrum již funguje v určité 
míře, avšak nemá prostory pro naplnění svých 
úkolů. Asi 10 spolupracovníků z řad odborníků již 
dnes poskytuje péči ve výše zmíněných oblastech. 
Měsíčně ošetří průměrně 139 pacientů, u nichž 
jde jednoznačně nejčastěji o onemocnění malárií.

Zhodnocení úspěchů a výzev, ale také číslo konta 
pro případnou možnost podpory naleznete na 
následující straně.             vp

MisiJNí proJekt 2013 
ceNtruM aMraHia-accra (GHaNa)
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ÚsPěCHy:

* Vděčnost obyvatelů za již zahájenou 
zdravotní péči v místní komunitě.
* Zařízení je první církevní zdravotní zařízení 
v oblasti založené na poskytování křesťanské 
péče o nemocné.
* Milosrdní bratři se dostali do povědomí 
obyvatel a jsou vyhledáváni, 
mají-li obyvatelé nějaký problém.
* Již dnes je zdravotní péče poskytována, 
i když chybí náležité zázemí.
* Růst počtu ošetřených lidí a úspěchu 
v jejich léčbě.

výZvy:

* Potřeba vyškolit vlastní personál, stávající 
pracovníci jsou delegováni z místních 
zdravotních zařízení.
* Finanční tíseň zatím nedovoluje zaměstnat 
vlastní personál.
* Nedostatečná infrastruktura pro dostupnost 
zařízení.
* Klinika zatím není akreditována státním 
zdravotním pojištěním, léčba je hrazena 
z prostředků řádu a darů.
* Léčba je vysoce dotovaná, i přes to, že existuje 
státní zdravotní pojištění, pacienti si nemohou 
dovolit platit poplatky za ošetření.
* Je nutné vystavět vlastní zázemí pro práci, 
prozatím léčba funguje na principu „PHC visit“ 
(dočasná návštěva poskytující základní zdravotní 
péči) charakteru WHO OSN.
* Získat podporu (nejenom fi nanční) vlády, 
nevládních organizací a dalších odborníků.
* Stavba budovy zařízení.

Potřebná částka 
pro splnění těchto cílů a výzev: 338 644,60 eur

číslo konta pro zaslání daru na podporu 
misijního projektu: 1341663309/0800
variabilní symbol: 2013

mapa umístění nového centra a jeho vizualizace

Jak lidé žijí v Ghaně? 
hospitalita 2|2013        11



keď  počuJete poJeM MilosrdNí Bratia, 
čo sa VáM VyBaVí? (z aNkety) 
* Rytieri chudoby. (Ondrej, typograf a kníhkupec) 
* Spomeniem si na kostol, kam som sa často 
chodievala pomodliť a zastaviť sa pred začatím 
vyučovania, keď som študovala v Bratislave. 
Stretla som tam takmer vždy rovnakého 
bezdomovca, s ktorým som sa podelila o desiatu 
a on mi raz daroval Horalku. Ale vybaví sa mi aj 
nemocnica, predovšetkým gynekológia, kde je 
dobrý lekár, kam však nechodím.  
Musí sa tam dlho čakať.  
(Veronika, prekladateľka) 
* Ochota pomôcť, služba druhým.  
Poctivo si vykonávať svoju prácu.  
(Zuzana s teologickým vzdelaním) 
* Rehoľa, ktorú založil svätý Ján z Boha  
a má v znaku granátové jablko.  
(Stanislav, otec jedenástich detí) 
* Milosrdní bratia? Rehoľa, ktorá sa stará 
o chorých a núdznych, ktorú založil svätý Ján 
z Boha. Obdivuhodný svätec. A jeho dielo žije 
ďalej. Do ich kostola chodievam podľa možnosti 
denne, niekedy tam vídam bratov v bielom 
odeve, čo pre mňa znamená, že sú práve v službe 
v nemocnici. Moja dobrá známa bola pred rokom 
hospitalizovaná v ich nemocnici a spomína na 
úžasnú starostlivosť, akú tam zažila.  
(Mária, novinárka na dôchodku)

prícHod Na sloVeNsko
Na Slovensku pôsobí rehoľa Milosrdných bratov 
od r. 1650, keď jej prvých členov z Poľska pozval 
na územie knieža Stanislav Heraklius Lubomir-
sky do Spišského Podhradia. Činnosť rehole bola 
nedobrovoľne prerušená v dvoch obdobiach:  
v r. 1927 a r. 1950. Bratia obnovili činnosť Brati-
slavského kláštora a nemocnice po páde komuni-
zmu v r. 1990, na čom má zásluhu najmä vtedajší 

provinciál Fabián Mačej OH. Výrazné stopy čin-
nosti zanechali rehoľní bratia aj v Skalici, kde dve 
storočia slúžili chorým v miestnej nemocnici. 

Bratia V akcii: diela
Univerzitná nemocnica s poliklinikou –  
Milosrdní bratia v Bratislave: je prvým súkrom-
ným zdravotníckym zariadením na Slovensku po 
páde komunizmu. Už vyše 340 rokov v centre 
mesta poskytuje pomoc pacientom a ročne ju 
navštívi vyše 230 000 chorých. Patrí k tým vy-
hľadávanejším. Cez obetavý a pohostinný prístup 
lekárov i zdravotníkov k pacientom v nej bratia 
šíria charizmu hospitality a budujú tak  
Rodinu svätého Jána z Boha.

Domov svätého jána z Boha: koncom r. 2010 
zriadili slovenskí Milosrdní bratia denné centrum 
pre núdznych a ľudí bez domova na okraji  
Bratislavy. Denne stovke klientov poskytujú  
možnosť hygieny, pravidelnej stravy, ošetrenia, 
doliečenia po prepustení z nemocnice, duchovné-
ho sprevádzania, ako aj možnosť dostať vreckové 
na ubytovanie a stravu v rámci programov pra-
covnej terapie. Klienti tu zažívajú pocit domova. 
Bratom pomáhajú aj dobrovoľníci a sociálne 
(rehoľné) sestry.

MilosrdNí Bratia 
Na sloVeNsku slÚžia už VyŠe 360 rokoV

brat Fidencius počas služby v nemocnici
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Mobilná ošetrovňa: pre ľudí bez domova, ktorí 
potrebujú akútne ošetrenie a pomoc na ulici,  
sú bratia raz týždenne k dispozícii s ošetrovňou, 
ktorá priamo v teréne poskytuje zdravotnícku 
prvú pomoc, pri ktorej pomáhajú aj dobrovoľníci 
(profesionáli z radov lekárov, stomatológov atď.). 
Tento v slovenských podmienkach ojedinelý pro-
jekt rehoľa pod vedením priora brata Jána Karlíka 
OH otvorila v Bratislave v r. 2012 v spolupráci 
s Maltézskym rádom a pripravuje sa spolupráca 
s Magistrátom Hlavného mesta Bratislavy, ob-
čianskym združením  Vagus a Odyseus.  Inšpiráci-
ou bola skúsenosť nemeckých Milosrdných bratov, 
ktorí s takouto „pojazdnou“ ošetrovňou v centre 
Mníchova v Nemecku už pätnásť rokov dosahujú 
vynikajúce výsledky v podobe výraznej redukcie  
počtu chorých bezdomovcov v uliciach. 

spoločeNstVo aNGulo
Poznáte motto Milosrdných bratov: „Robiť dobro 
a robiť ho dobre?“ Pre tých, ktorí ho chcú napĺ-
ňať cez službu a spiritualitu Milosrdných bratov 
a spoznať tak dielo svätého Jána z Boha ponúka 
rehoľa niekoľko možností: okrem zapojenia sa 
do podpory jej diel modlitbou, dobrovoľníctvom,  
službou  v jej zariadeniach aj účasťou na pravi-
delných stretnutiach Spoločenstva Angulo, ktoré 
vzniklo zač. r. 2013. Angulo vedie milosrdný brat 
Richard Jombík OH a aj cez vzájomné zdieľanie 
svojich členov a sympatizantov ponúka záujem-
com účasť na duchovných dobrách rehole i šancu 
rásť v spoznávaní jej charizmy.

z deNNéHo poriadku
od pondelka do piatku: 
6:00 hod. - Modlitba Anjel Pána, Ranné chvály,  
   duchovné čítanie 
6:30 hod. - Raňajky 
7:00 - 12:30 - Služba hospitality v zariadeniach 
12:30 hod. - Spoločná  modlitba v konvente 
12:45 hod. - Obed 
14:00 - 17:00 hod. - Služba hospitality 
17:30 hod. - Spoločná modlitba ruženca 
18:00 hod. - Sv. omša 
19:00 hod. - Večera 
20:45 hod. - Rozjímanie (Lectio divina) 
21:15 hod. - Kompletórium

Jedenkrát v týždni je spoločná rekreácia, sláv-
nostné vešpery a poklona pred Sviatosťou oltár-
nou. V sobotu je sv. omša iba ráno, v nedeľu sa 
dlhšie spí a večerné modlitby sa každý modlí sám.

Podmienky prijatia do rehole: nábožnosť, láska 
a pripravenosť na službu blížnym, bezúhonnosť, 
dovŕšenie 18. roku života, odporúčanie miestneho 
kňaza, dobrý telesný a psychický zdravotný stav, 
šancu majú aj vekovo zrelší muži.

najdôležitejšie rehoľné dokumenty:  
Sväté písmo, Konštitúcie rehole, Generálne stano-
vy, Regula svätého Augustína, Listy svätého Jána 
z Boha, Charta hospitality, Etický kódex (uplatňo-
vaný v zariadeniach Milosrdných bratov).

sloVeNská koMuNita MilosrdNýcH 
BratoV - iNForMácie:
Brat Ján Karlík OH, predstavený  
Brat Richard Jombík OH, zástupca 
 
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – Milosrdní 
bratia; Námestie SNP 11; 811 06 Bratislava 
tel. č.: 02 57887777, 02/ 593 02 927 
mail: priormb@gmail.com 
www.milosrdni.eu 
        Andrea Eliášová

takto sa rozbiehala činnosť mobilnej  
ošetrovne v Bratislave
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Velké výročí 40 let své kněžské služby zasazené 
do 66 let v řeholi milosrdných bratří si letos při-
pomíná P. Vojtěch Václav Málek, OH. K tomuto 
výročí mu přejeme mnoho sil, pevné zdraví a mysl 
do dalších let, vyprošujeme ochranu Panny Marie 
při jeho práci nejen u nemocných a především 
požehnání od našeho Pána.

P. Vojtěch Málek se narodil v roce 1927 do počet-
né rodiny a již jako mladý se rozhodl pro vstup do 
řádu milosrdných bratří. To se mu splnilo v roce 
1946. V padesátých letech pracoval v Nemocnici 

Na Františku, bývalé nemocnici milosrdných bra-
tří, dokud společně s ostatními bratry nemusel 
klášter a nemocnici opustit. Od té doby pracoval 
na mnoha místech, především jako rehabilitační 
pracovník. Po uvolnění režimu během Pražského 
jara mu bylo dovoleno studium teologie a v roce 
1973 byl vysvěcen na kněze. Po působeních 
v mnoha farnostech se v roce 1990 mohl vrátit 
k milosrdným bratřím, nejdříve do Letovic, později 
jako provinciál do Brna, kde působí v duchovní 
službě u nemocných dodnes.  
              vp

40 let kNěžstVí p. VoJtěcHa Málka

Spolubratrem se může stát svobodný mladý muž, 
jenž hledá duchovní štěstí, čistou radost a napl-
nění života radikální službou Bohu skrze práci ve 
zdravotnické a sociální oblasti. Pro vstup do řádu 
není podmínkou zdravotní vzdělaní. Každý, kdo 
chce poznat život a poslání milosrdného bratra, 
může prožít několik dní v komunitě. 
Většinou jsou zájemci v pravidelném kontaktu 
s asistentem pro povolání a duchovním vůdcem 
po delší dobu.  

Následuje čekatelství - několik měsíců trvající 
období, kdy zájemce žije s bratřími v komunitě 
a má možnost si vyzkoušet řádový život. 
Poté následuje kandidatura, která trvá půl roku. 
Kandidát se zde již hlouběji seznamuje se základy 
řádových stanov, s konstitucí a duchem řádu. 
Dalším obdobím je noviciát - na začátku je ob-
láčka - přijetí řeholního šatu a jména. Tak bratr 
oficiálně vstupuje do řádu. Po splnění všech ná-
ležitých podmínek vstupuje úspěšný kandidát do 
noviciátu, který trvá dva roky. První rok noviciátu 
slouží k intenzivnímu hlubšímu sebepoznávání, 
prohloubení duchovního a řádového života. Druhý 
rok již novic navíc získává praxi v různých zdra-
votních zařízeních a sociálních projektech.  
Tzv. scholastikát trvá pět let. Po modlitbě, vy-
slechnutí a rozpoznání zájmů, talentů, tužeb, 
stejně tak jako nejistot, slabostí, limitů a též 
potřeb domovské provincie probíhá další vzdělá-
vání, které je už zaměřené na budoucí apoštolát. 
Vždy po roce se obnovují časné sliby. Na konci 
scholastikátu se skládají slavné sliby.

ForMACe A růst v PovoLání 

součástí formace je intenzivní příprava na řádový život
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PLánovAné AkCe

~ srpeN

 28. 8. 2013   středa  sv. AUGUstin – PoUtní Den kLáŠterníHo kosteLA 

  kostel sv. Augustina, Valtice, ul. Petra Bezruče

 29. 8. 2013   čtvrtek 20 Let sPoLUPráCe s Fok PrAHA 

  kostel sv. Šimona a Judy, Praha, Dušní ul.       (více na www.milosrdni.cz a www.fok.cz) 

~ září
 12. 9. 2013   čtvrtek 18:00  ADorACe PřeD nejsvětějŠí svátostí 

  kostel sv. Leopolda v Brně, Vídeňská 7 

~ říJeN
 kAžDý čtvrtek           15:30  MAriánské PoBožnosti s neMoCnýMi 

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

 4./5. 10. 2013  pátek/sobota  vZPoMínkové Dny nA PerZekUovAné BrAtry v DoBě koMUnisMU 

  věznice Mírov / brněnský klášter             (program brzy naleznete na www.milosrdni.cz)

 19. 10. 2013   pondělí 19:00  konCert BACH-CoLLeGiUM PrAHA 

  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!

akce pravidelně aktualizujeme v kalendáři na www.milosrdni.cz
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„Per corpus ad animam“


