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Č E C H Y  A  M O R AV A
V Brně dne 1. prosince 2014

CENA CELESTÝNA OPITZE 2014  
za vzor v péči o nemocné a potřebné - hospitalitu 

Cena Celestýna Opitze je každoročně udělována řádem milosrdných bratří vybraným osobnostem za je-
jich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoli jinak potřebné. Cena symbolizuje náše poděkování a obdiv  
jejich práci, která inspiruje mnohé další v životě hospitality - křesťanské péče o nemocné a potřebné.

V roce 2014 byly vybráni tito laureáti:

Marie Ovesná
Laureátka se narodila ve Valašských Kloboukách. Pochází ze sedmi dětí a vedle vlastních sourozenců měla 
doma ještě sestřičku, kterou její rodiče přijali do pěstounské péče. Dnes žije s manželem, který pracuje jako 
hasič, na Zlínsku, kde spolu vychovávají devět dětí. Mezi sedm sourozenců se nádherně začlenila dvě děvčata 
v pěstounské péči. Věkový rozptyl dětí je od dvou do dvaceti let. Nedílnou součástí této rodiny je babička, se 
kterou sdílí společnou domácnost. Babička, maminka otce rodiny, která má nyní 83 let, onemocněla Alzhei-
merovou nemocí asi v roce 2009 a díky laureátce se dokázala celá rodina dostat do režimu, který nikoho ne-
omezuje, nesvazuje a přitom je velmi výhodným i pro babičku. Pravidelné podávání stravy, vycházky, posezení 
na zahradě a jiné aktivity bravurně zvládají i ti nejmenší. Rodina je velmi aktivní ve farnosti - chlapci minis-
trují, děvčata zpívají a jsou hybnou pákou v duchovních aktivitách. Vždycky je ale někdo, kdo zrovna slouží  
u babičky. Jak připomínají lidé žijící v jejich okolí, z celé rodiny číší láska, úcta a obětavost pro druhé.
Marie Ovesná byla nominována za to, že dokázala celou rodinu strhnout ku pomoci druhým a sobě navzájem.

P. Mgr. Petr Hruška, Th.D.
Druhý laureát je významná osobnost církve v západních Čechách. Vyrůstal v rodině Luboše Hrušky, českého 
politického vězně komunistického režimu a tvůrce proslulé Meditační zahrady v Plzni, proto má v krvi potřebu 
nezištně řešit společenské problémy. V roce 1994 se stal katolickým knězem a poté odešel studovat do Irska. 
Po návratu v roce 2004 se stal kaplanem v Chebu a v roce 2010 byl jmenován místním farářem a zároveň 
ředitelem Farní charity. Je spoluzakladatelem a předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Hospice 
svatého Jiří, jediného mobilního hospice pro nevyléčitelně nemocné v Karlovarském kraji. Zároveň slouží jako 
duchovní u nemocných ve zdravotnických zařízeních v Chebu a jeho okolí. Zaštiťuje projekty dobrovolnictví 
u nemocných, chudých – těch, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. V těchto aktivitách se snaží rozvíjet 
potenciál mladých lidí. Kromě pastýřské služby vyniká v analytické práci a sepisování všelijakých textů, baví 
ho běhání, jízda na kole či geocaching. Dle slov jeho farníků je ale především člověkem s dobrým srdcem. Ti ho 
také nominovali za jeho dlouholetou pomoc mnoha lidem, za zásluhy o rozvoj chebské farnosti, která je díky 
němu doslova otevřená široké veřejnosti včetně lidí nevěřících, kteří však věří ve správnost a dobro jejího díla.

br. Patrick Nshamdze, br. Georges Combey, s. Chantal Pascaline, P. Miguel Pajares
a spolupracovníci Nemocnice sv. Josefa v Monrovii, Libérie
& P. Manuel Garcia Viejo a spolupracovníci Nemocnice sv. Jana z Boha v Lunsaru, Sierra Leone
IN MEMORIAM
Mimořádná Cena Celestýna Opitze byla udělena osobnostem, kteří svým přístupem k lidem v těžké nouzi 
daleko překročili hranice vztahu a lásky k bližnímu. Sedmnáct zaměstnanců těchto nemocnic od ředitele, přes 
zdravotní personál až po studentku zdravotní školy se staralo o hospitalizované pacienty v době, kdy západní 
Afrika čelila sílící epidemii eboly. Přes téměř stoprocentní jistotu nákazy zůstali u nemocných až do poslední 
chvíle. Kéž jsou nám všem příkladem a kéž je i Bůh přijme pro jejich zásluhy do svého království. 

Br. Martin Richard Macek, OH

představený milosrdných bratří České republice a na Slovensku
předseda komise Ceny Celestýna Opitze


