
V Brně dne 26. září 2014

DOPIS PŘEDSTAVENÉHO MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
k situaci v západní Africe v boji proti epidemii eboly

Milé sestry a bratři,

zprávy z postižených oblastí západní Afriky jsou stále smutné. Včera zemřel ve večerních hodinách  
v madridské nemocnici Carlose III. již čtvrtý náš spolubratr. P. Manuel García Viejo (+69) byl většinu svého 
třicetiletého řeholního života v misijních oblastech Afriky. Sloužil zde jako kněz a lékař. Jeho posledním 
domovem bylo městečko Lunsar v Sierra Leone, kde se nakazil virem ebola.

Situace v Africe se stále vyhrocuje a nedaří se ji dostat pod kontrolu. Naše dvě nemocnice v Monrovii 
(Libérie) a v Lunsaru (Sierra Leone) jsou zavřené a obyvatelstvu se tak nedostává základního lékařského 
ošetření. Během léta zemřeli v těchto našich dvou nemocnicích čtyři řeholní spolubratři, jedna řeholní sestra  
a 11 zaměstnanců, mezi nimiž byla i studentka zdravotní školy.

22. září se uskutečnilo v Ghaně setkání koordinačního týmu, pod vedením generálního definitora bratra 
Pascala Ahodegnona, který mapuje situaci v postižených oblastech, analyzuje danou situaci a připravuje 
další možná řešení. Připravované řešení krizové situace bylo směřováno k začátku října, kdy měly obě naše 
nemocnice v Sierra Leone i v Liberii plnohodnotně fungovat. Situace se však každým dnem mění. 

Pro zachování alespoň minimální činnosti a ochrany našich objektů je nutné zajistit personální, materiální 
a finanční rezervy. Přestože obě zdravotní zařízení jsou momentálně zavřená, stále vyplácíme mzdu per-
sonálu, aby naši zaměstnanci mohli uživit rodiny a nedostali se do finanční tísně, která by mohla jejich 
rodiny ohrozit.

V létě byla vyhlášena sbírka na pomoc těmto našim nemocnicím. Provincie, komunity, různá další zařízení, 
farnosti, soukromé osoby, firmy a spousta jiných přátel z celého světa ukázali obrovskou míru solidar-
ity. Ke konci září se zatím vybralo 363.686,59 eur. Při uvažovaném spuštění provozů nemocnic v Lunsar  
a v Monrovii koncem roku, při podpoře všech zaměstnanců a zajištění potřebných ochranných pomůcek  
a dalšího zdravotního materiálu, odhadujeme výdaje do konce roku 2014 ještě okolo 700.000 eur. Proto vás 
chceme opět požádat o podporu, protože tato zařízení a lidé v postižených oblastech ji budou potřebovat 
delší dobu.

Závěrem vám všem chci poděkovat za tuto solidaritu, ať už je jakákoli. I nadále prosíme o modlitby, aby lidé 
v západní Africe nemuseli žít ve strachu. Především však prosím za ty, kdo v těchto oblastech zvěstují to 
nejkrásnější evangelium Ježíše Krista - evangelium hospitality ve službě druhému člověku i při nebezpečí 
vlastního ohrožení.

Zůstávám s vámi v modlitbách

Br. Martin Richard Macek, OH
představený milosrdných bratří
v Čechách, na Moravě a na Slovensku
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DOPIS GENERÁLNÍHO PŘEDSTAVENÉHO 
ŘÁDU MILOSRDNÝCH BRATŘÍ

k situaci v západní Africe v boji proti epidemii eboly

Milí spolubratři, milí spolupracovníci, milí přátelé,

Stále nevíme, jak se br. Manuel mohl nakazit. Naše nemocnice v Lunsar, jak jsem vám již dříve sdělil,  
po výskytu více případů onemocnění ebolou byla během léta zavřena. Po domluvě s místními úřady se 
přikročilo ke generální dezinfekci celého objektu a po karanténní době byla nemocnice 8. září znovu 
otevřena. Přestože se provedla všechny možná myslitelná opatření, musel se br. Manuel někde nakazit.

Pro nás všechny, ale především pro naše spolubratry a spolupracovníky v Sierra Leone, je tento nešťastný 
případ nákazy jen další komplikací při obnově našich činností v postižených oblastech. Můžeme jen dou-
fat, že br. Manuel bude pouze jediním “případem” této nemocnice. V současné době nemáme kapacity,  
abychom vlastními silami provoz nemocnice udrželi. Jen ve spolupráci a s pomocí vlády, církve  
a mezinárodních zdravotních organizací je další práce smysluplná a možná. My jsme samozřejmě připraveni 
se ihned zapojit do řetěze pomoci tam, kde to bude potřeba, aby se tato dramatická situace znovu dostala 
pod kontrolu. Všechny vás prosím o podporu a o vaší modlitbu především za postižené epidemií.

Jak již patrně víte z médií, zuří epidemie nekontrolovaně dál. Každým dnem přibývají nakažení a mrtví. 
Jediná naděje je, že mezinárodní společenství vzalo vážně vzniklou situaci a s větší odhodlaností poskytuje 
finanční, materiální a personální pomoc. My chceme v Sierra Leoně i v Libérii i nadále zůstat ve službě 
místnímu obyvatelstvu. Zvláště dnes, kdy je situace hodně dramatická, avšak za podmínek, které jsem již 
popsal. Bohužel to však vypadá, že další efektivní a smysluplná práce je z dnešního pohledu velmi náročná, 
zvláště po tom, co se v Lunsar stalo.

V této těžké době soucítíme všichni s africkou provincií sv. Augustina a samozřejmě zcela mimořádně  
s našimi komunitami a zařízeními v Liberii a Sierra Leone. My všichni v řádu se chceme společně zamyslet 
nad odpovědí, co od nás Pán, církev a společnost očekává.

Prosím, modlete se za zemřelého bratra Manuela a za všechny bratry, sestry a spolupracovníky v těchto 

dvou postižených zařízeních. Kéž nám Pán na přímluvu sv. Jana z Boha daruje sílu pracovat u těch, kteří 
jsou postiženi epidemií, a zvěstovat i nadále evangelium hospitality.

S bratrským pozdravem

Br. Jesus Etayo, OH
generální převor

Řím, 22. 9. 2014
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