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MILÉ SESTRY
A MILÍ BRATŘI,

v letošním roce 2018 si připomínáme 100. výročí založení našeho státu. Nevznikl 
sám od sebe. Vznikl jen díky přičinění zapálených lidí – státníků, kteří dokázali 
zformovat a položit základy pro další pokolení. Historie našeho národa je samo-
zřejmě velmi bohatá jak se svými pozitivními, tak i negativními stránkami, podle 
toho, jak se náš národ vyvíjel a „bral rozum“. Neříkám to ale všechno proto, abych 
zde rozebíral politickou situaci dříve či dnes. Mým záměrem je to, aby se každý 
z nás zamyslel nad tím, že stát a jeho historii netvoří  jen lidé, kteří tento národ 
řídí, ale především prostý lid. V tomto „osmičkovém“ roce máme dost prostoru k 
přemýšlení, máme dost materiálu na to, abychom pochopili, že vztahy mezi námi 
jsou základními buňkami ve fungování celého společenství. Pokud tyto vztahy 
zkratují nebo pokud působí jen jako kulisy, nebudeme chápat jeden druhého. Přál 
bych si, aby urážky a pomluvy nahradila úcta jednoho k druhému. Kéž je Duch 
Svatý naším průvodcem a rádcem při komunikaci s druhými lidmi. A v tomto roce 
obzvláště.

Br. Martin Macek, OH
představený milosrdných bratří
v České republice a na Slovensku



| Nové osvětlení fresky v brněnské 
lékárně

Lékárny v našich klášterech jsou 
zvláštním místem, kde se střetávají 
světy nemocničního prostředí a světa 
běžných lidí. Dodávají léky a léčiva 
jak pro pacienty na lůžku, tak lidem, 
kteří sice potřebují nějakou pomoc, 
ale nemusí být přímo hospitalizová-
ni. 

Jsme přesvědčení, že kvalitní léká-
renská služba právě lidem přichá-
zejícím zvenku může předejít zdra-
votním komplikacím v budoucnu.  
A abychom tuto službu poskytovali  
v co nejlepší možné míře, nejsou to 
jenom léky, ve které pacienti musí 
mít důvěru, jsou to i naši spolupra-
covníci a v neposlední řadě i samotné 
prostředí lékárny.

Máme velké štěstí, že naši předci nám 
v některých z nich zanechali unikátní 
výzdobu, někde to jsou plastické de-
korace, jinde fresky, jako třeba v br-
něnské lékárně. 

A právě proto, aby krásné prostředí 
brněnské lékárny přineslo více ovoce, 
nechali jsme na začátku roku fresky 
osvětlit novým světelným systémem. 

 

Budete-li si chtít prohlédnout uni-
kátní fresky Josefa Ignáce Cimbala  
z druhé poloviny 18. století, přijďte 
lékárnu navštívit. A pokud budete 
potřebovat naše lékárenské služby, 
naše lékárnice Vám ochotně pomo-
hou či poradí. 

| Tříkrálový koncert ve Valticích 
aneb Hudba uzdravuje

Valtickou tradicí se stal tříkrálový 
koncert, který organizují místní far-
níci a podporovatelé. Již poněkoliká-
té za sebou si tak lidé z Valtic a okolí 
mohou tento významný den zpříjem-
nit kvalitní hudbou a zároveň pomo-
ci něčemu dobrému.
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Již několik let totiž sháníme finance 
na opravu vzácných varhan klášter-
ního kostela sv. Augustina, které jsou 
však ve velmi špatném stavu. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného na kon-
certě projektu velmi pomůže. Jsme 
tak vděčni všem, kdo se na organiza-
ci tříkrálového koncertu, ale i dalších 
podobných aktivit, podílejí.

Podpořit opravu varhan je ale mož-
né nejen účastí na koncertě. Dárci si 
mohou adoptovat jednotlivé píšťaly  
a jejich jména tak budou pro další 
generace uložena v útrobách varhan.

Nejen medicína a ošetřovatelství 
uzdravuje, ale právě i kultura. A po-
slech varhan je ideálním nástrojem 
ke zklidnění mysli a tudíž i těla.

| Poláci mají nového provinciála

Začátek roku 2018 byl pro generální-
ho představeného P. Jesus Etaya velmi 
náročný. Cestoval z jedné provinční 
kapituly do dalších po celém světě. 
Hned po té naší navštívil významnou 
kapitulu v polské provincii.

Po dlouhém mandátu provinciála 
Eugena Kreta byl zvolen nový pro-
vinciál, kterým se stal bratr Lukáš 
Dmowski. Narodil se v roce 1978  
a do řádu vstoupil v roce 2005, věč-
né sliby složil v roce 2012. Profesí je 
lékař, absolvoval 1. lékařskou fakultu 
na varšavské univerzitě, zaměřením 

internista a geriatr. Ve studiích pokra-
čoval i později, zaměřil se na studium 
medicínského práva a bioetiky, dále 
studoval antropologii, psychologii  
a křesťanskou pedagogiku na univer-
zitě krakovské. Profesí má tedy velmi 
blízko bezprostřední pomoci lidem  
a zároveň má vzdělání pro různé čin-
nosti ku prospěchu společnosti. 

Panu provinciálovi přejeme hlavně 
mnoho sil a vytrvalosti a především 
důvěry Pánu. Ať mu Pán na přímlu-
vu Panny Marie, Matky Dobré Rady,  
a sv. Jana z Boha žehná a ať ho chrání.

| Auto pro hospic

Vedle Běhu pro hospic jsme se roz-
hodli hospic podpořit i další cestou.  
I tento způsob podpory mohou



využít různé firmy či společnos-
ti, které chtějí udělat něco dobrého  
a samy něco získat. Společnost Kom-
pakt spol. s r. o. se věnuje unikátní 
činnosti, a to bezplatnému poskyto-
vání automobilů hospicům či jiným 
prospěšným zdravotnickým zaříze-
ním. Cenu automobilu uhradí právě 
dárci, kterým je na oplátku poskytnut 
reklamní prostor přímo na automo-
bilu.

Logo milosrdných bratří tak budete 
moci vidět na brněnských silnicích 
právě na jednom takovém automo-
bilu, který Hospici sv. Alžběty velmi 
pomůže.

| 60. narozeniny br. Rudolfa

Své 60. narozeniny oslavil generální 
rádce pro evropský region a ekono-
miku řádu bratr Rudolf Knopp pů-

vodem z německého Frankfurtu nad 
Mohanem. Je vyučený jako mecha-
nik. Díky civilní službě v centru pro 
lidi s mentálním postižením se v roce 
1979 rozhodl vstoupit do řádu. Pro-
šel centrem pro postižené v Reichen-
bachu, naší nemocnicí v Řeznu, dále 
pracoval jako koordinátor bavorské 
provincie a od roku 2001 byl provin-
ciálem. Do generální rady řádu byl 
zvolen v roce 2006 a v roce 2012 byl 
do funkce znovuzvolený.

Bratru Rudolfovi přejeme hojnost 
Božího požehnání do služby řádu  
a církvi.

| Běhy pro hospice

Náš brněnský klášter byl vždy  
v úzkém spojení s nedalekým klášte-
rem sester alžbětinek, které se stejně 
jako náš řád starají o nemocné a chu-
dé. V dnešní době u alžbětinek sídlí 
Hospic sv. Alžběty a s obdivem jejich 
službu pozorujeme a podporujeme, 
jak je v našich silách.

A právě síly byly to, co jsme nabíd-
li naposledy. Bratr Michael a někteří 
spolupracovníci se zúčastnili charita-
tivního běhu, který měl svým výtěž-
kem hospici pomoci.

V dnešní době nemusíte dobročinné 
organizace podporovat pouze finanč-
ně či modlitbou, ale můžete věnovat
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svůj čas a trochu sportovních sil, což 
samo o sobě pomůže i Vám samot-
ným. 

Hospic sv. Alžběty není jediný hos-
pic, který můžete podpořit svým 
během. I další hospice v republice 
organizují tyto běhy. Jejich seznam  
a možnost přihlášení najdete na 
webu www.behyprohospice.cz.

| Startovní čára pro novou  
spolupráci

Budoucnost Nemocnice Milosrd-
ných bratří a areálu, ve kterém se na-
chází, je téma, které se v Brně poměr-
ně často diskutuje mezi lidmi. Rádi 
bychom všechny ujistili, že probíhá 
intenzivní komunikace s městem Br-
nem a pracujeme na tom, aby služby 
poskytované v areálu zůstaly zacho-
vány, a dokonce, abychom je mohli 
rozšiřovat. 

Jelikož příprava dlouhodobých plá-
nů není snadná a váže se k mnoha 

jiným oblastem, dohodl se náš řád se 
zástupci města (konkrétně s primáto-
rem Petrem Vokřálem) na prodlou-
žení stávající smlouvy o spolupráci 
při provozu Nemocnice Milosrdných 
bratří o další rok. Během roku 2019 
by pak měla vzniknout nová smlou-
va s dlouhodobým charakterem. Od-
povídat by měla na aktuální zájmy 
řádu milosrdných bratří na provozu 
vlastních zdravotnických služeb, ale i 
města Brna, které potřebuje rozšiřo-
vat a modernizovat stávající prostory, 
ve kterých působí.

Jsme přesvědčeni, že stávající velmi 
podnětná spolupráce bude i nadále 
pokračovat a přinese mnoho užitku 
občanům města Brna a jeho okolí,  
a bude tak zachována tradice posky-
tování zdravotní péče u břehu řeky 
Svratky trvající již více než 270 let. 
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BR. SAJI
NOVÝM PROVINCIÁLEM
Ve čtvrtek 22. 2. 2018 byl na 78. pro-
vinční kapitule ve Vídni zvolen nový 
provinciál Rakouské řádové provin-
cie milosrdných bratří, kam patří  
i českomoravská provinční delegatu-
ra, Frt. Saji Mullankuzhy, OH.

Následně byli zvoleni provinční 
definitoři, kterými se stali Br. Ma-
thias Meczywor, OH, Br. Daniel 
Katzenschläger, OH, Br. Antonius 
Nguyen, OH a Br. Martin Macek, 
OH.

Br. Martin byl zároveň znovuzvole-
ný provinčním delegátem pro Čechy, 
Moravu a Slovensko.

Všem blahopřejeme a vyprošujeme 
požehnání od Pána do zodpovědné-
ho úkolu vedení řádu a všech jeho 
zařízení v Rakousku, v České repub-
lice, na Slovensku a v Maďarsku.

Kdo je br. Saji, náš nový  
provinciál?

Otec provinciál Saji se narodil v roce 
1978 v Alakode v indickém státě 
Kerala. Po absolvování střední ško-
ly vstoupil do řádové kandidatury  

v Chennai a v roce 1999 se stal novi-
cem. V roce 2004 odešel do Rakous-
ka, aby zde u milosrdných bratří vy-
studoval ošetřovatelství na akademii. 
V listopadu roku 2008 se vrátil do 
Indie do Kattappany, aby zde složil 
věčné sliby. Zanedlouho se však vrá-
til do Rakouska a další roky pracoval  
v řádové nemocnici v Linzi jako 
ošetřovatel. V tomto období se roz-
hodl ke studiu teologie na soukromé  
Katolické univerzitě v Linzi.

V roce 2014 byl jmenován převorem 
vídeňského konventu a v roce 2018 
provinciálem Rakouské provincie.
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NOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA
V KOSTELE SV. LEOPOLDA
Popeleční středa byla významným 
dnem pro brněnský klášterní kostel 
sv. Leopolda. Naši farníci dostali da-
rem vzácné dílo akademické malířky, 
kreslířky, grafičky a ilustrátorky Lud-
mily Jandové, a to soubor měděných 
plastických ztvárnění jednotlivých 
zastavení křížové cesty. 

Soubor byl do kostela darován synem 
paní Jandové, který se o její dílo dlou-
hodobě stará. Autorka se narodila  
v roce 1938 a zemřela v roce 2008  
a za svůj život vytvořila nespočet 
uměleckých děl s přírodní a církevní 
tematikou. Její význam podtrhl papež 
Jan Pavel II., který jí udělil nejvyš-
ší církevní vyznamenání udělované 
i laikům „Pro Ecclesia et Pontifice“. 
Díla této autorky jsou v soukromých 
sbírkách významných světových sbě-
ratelů. Její přední díla si je však mož-
né prohlédnout ve White Gallery, ar-
chitektonickém skvostu, který nechal 
její syn zbudovat v místě jejího rodiš-
tě v obci Osík u Litomyšle.

Za zprostředkování nádherné kří-
žové cesty vděčíme restaurátorce 
paní Janě Severinové a malíři Liboru  

Jarošovi, který měděným plastikám 
vytvořil dřevěné podklady, aby mě-
děné plastiky ladily s původní barok-
ní výzdobou kostela sv. Leopolda.
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POMÁHEJME TAM,  
KDE JE TO NEJVÍCE TŘEBA!

Stejně jako každý rok, i letos pozor-
nost řádu směřuje k jednomu z na-
šich misijních děl. Pro letošní rok byl 
vybrán projekt podpory stavby no-
vého zdravotního zařízení v Akassa-
to (části hlavního města) v africkém 
Beninu. Stávající nemocnice kapacit-
ně nedostačuje náporu nemocných  
a potřebných, kteří sem přicháze-
jí pro pomoc. Jelikož rozšíření není 
možné, rozhodli jsme se zde vybu-
dovat novou nemocnici se základní 
zdravotní péčí a ozonoterapií, která 
bude sloužit zároveň jako vzdělávací 
zařízení pro pracovníky ve zdravot-
nictví.

Bratři v Africe

V šedesátých letech minulého století 
milosrdní založili bratři dvě nemoc-
nice v oblasti Guinejského zálivu 
v Africe, v Afaganu a v Tanguiéta  
v Beninu. Od té doby se řád rozšířil  
i na další místa, do Porga v Beninu či 
Agoe-Nyivé v Togu, kde sídlí novici-
át pro milosrdné bratry z celé Afriky 
Nemocnice se staly velice vyhledáva-
nými, protože lidé byli nespokojeni 
s úrovní zdravotní péče ve státních 
zařízeních. Především nemocnice  
v Tanguiéta, která leží na severu 
země. Sem byli lidé ochotni cesto-
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vat až z hlavního města Cotonou na 
pobřeží na jihu země vzdáleného víc 
než 600 kilometrů. Taková cesta za-
bere přes deset hodin. Při náročné 
dopravní situaci a se zdravotními 
problémy je cesta o to náročnější. 
Když byla v roce 2010 založena vice-
provincie, bylo zapotřebí vybudovat 
nové sídlo. Zároveň měli bratři tou-
hu rozšířit své působení v odkazu sv. 
Jana z Boha i v jižní části země, a tak 
bylo rozhodnuto o vybudování no-
vého zařízení přímo v hlavním městě 
Cotonou. To se podařilo v roce 2014 
díky štědrosti místních dárců.

Centrum slouží jako denní klinika 
poskytující základní zdravotní péči  
a ozonoterapii. Po čtyřech letech 
provozu je zařízení natolik vyhle-
dáváno, že jsou pacienti umísťováni 
už i do pokojů, které byly původně 
určeny pro milosrdné bratry a spo-
lupracovníky.

Centrum základní zdravotní péče  
a ozonoterapie a školící centrum 
pro pracující ve zdravotnictví

Kvůli stísněným podmínkám na kli-
nice v Cotonou a kvůli tomu, že není 
možné stávající centrum rozšířit, 
chtějí milosrdní bratři zakoupit nový 
pozemek o rozloze 2 ha na stavbu 
nového domu. Místo, které bylo vy-
bráno, je na okraji města Cotonou  
v oblasti zvané Akassato.

Věříme, že s pomocí dárců z celého 
světa se v tomto koutu Afriky podaří 
vybudovat nové, moderní a prostor-
né zdravotnické zařízení, ve kterém 
se bude lidem poskytovat vysoce 
kvalitní péče s úctou k jejich důstoj-
nosti v duchu hospitality a hodnot, 
které nám odkázal sv. Jan z Boha. 

ŘÁD A KŘESŤANSKÝ SVĚT

 
Za jakékoli dary budeme 

velice vděční!

Číslo účtu pro zaslání daru: 
1341663309/0800

Variabilní symbol:  
2018
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JAK DOBROVOLNÍCI 
POMÁHAJÍ NEMOCNÝM?
Už něco málo přes rok funguje  
v brněnské Nemocnici Milosrdných 
bratří dobrovolnický program, který 
má za cíl zpříjemňovat hospitalizo-
vaným pacientům pobyt v nemoc-
nici. Konkrétně dobrovolníci chodí 
na oddělení léčebny dlouhodobě ne-
mocných. Po úspěchu v Brně se po-
dařilo prvního dobrovolníka přivítat 
i v naší nemocnici ve Vizovicích. 

Program je realizován v souladu  
s platnou právní úpravou o dobrovol-
nické službě a metodickými doporu-
čeními Ministerstva zdravotnictví 
ČR. Dobrovolnická činnost probíhá 
především v dlouhodobém režimu. 
Všechny činnosti, které dobrovolníci 
dělají, mají stejný účel, a to zpříjem-
nění a aktivizace pacientů v době hos-
pitalizace formou návštěv, rozhovoru 
či pouhé osobní přítomnosti, hraní 
her a jakýchkoli jiných aktivit, které 
dovoluje zdravotní stav pacienta. 

Pro vysvětlení, dobrovolník je člověk, 
který ze své dobré vůle a ve svém vol-
ném čase vykonává činnost ve pro-
spěch druhých. Hlavním privilegiem 
dobrovolníků je možnost poskytnutí 

obyčejného lidského kontaktu a pod-
pory nemocnému člověku. Pro vel-
ké množství pacientů na odděleních 
personál často nemá možnost sed-
nout si na delší dobu k nemocnému, 
a tuto službu může poskytnout právě 
dobrovolník. Přitom je u dobrovolní-
ků důležité soustředit se na rozdíl od 
profesionálního personálu na to, co 
je u člověka zdravé (ne to, co potře-
buje uzdravit), na přítomný okamžik 
(ne na minulost nebo budoucnost)  
a na činnost (a ne na výsledek léčby), 
dobrovolník v nemocnici navštěvuje 
člověka, ne pacienta. A právě tento 
přístup může být právě tím uzdra-
vujícím momentem, který léčí nejen 
tělo, ale i duši.
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Dobrovolnictví není omezené věkem, 
pohlavím, sociálním postavením, ná-
boženstvím ani ničím jiným. Projekt, 
jenž je oficiálně označen „Milosrdní 
bratři – Dobrovolnické centrum“ byl 
akreditován Ministerstvem vnitra 
ČR na podzim roku 2016. Do května 
roku 2017 bylo třeba připravit meto-
diku výběru, přijímání a školení dob-
rovolníků a následně jejich vysílání 
do brněnské nemocnice.

Dále bylo nutné zajistit pojištění 
dobrovolníků a vybavit a vyškolit 
dobrovolníky pro jejich působení  
u nemocných. Vysílat dobrovolníky 
k nemocným zkrátka není adminis-
trativně úplně snadné. Nově vzniklé 
dobrovolnické centrum bylo násled-
ně nutné vybavit společenskými hra-

mi a dalšími pomůckami, které dob-
rovolníci mohou používat pro trávení 
času s pacienty. Většina pomůcek  
v počátku působení centra byla dodá-
na od různých dárců a dobrodinců.

Nakonec bylo nutné najít samotné zá-
jemce o dobrovolnictví. Významným 
zdrojem zájemců při náboru dobro-
volníků bylo mimo jiné Biskupské 
gymnázium v Brně, anebo zpráva  
o projektu v Katolickém týdeníku.

Vybraní dobrovolníci byli proškoleni 
a nakonec úspěšně vysláni za pacien-
ty. A tento celý proces se opakuje ně-
kolikrát do roka podle zájemců, kteří 
k nám průběžně přicházejí.

V roce 2017 se nám ozvalo 40 zájem-
ců, kteří měli zájem blíže dobrovol-
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nickou službu u nemocných poznat. 
Z těchto se vstupního školení účast-
nilo 26 ze všech věkových skupin (od 
15 let do seniorského věku). Může se 
zdát, že to není velké číslo, ale služ-
ba, kterou těchto pár lidí udělá, je 
ohromná a nesmírně pomůže jak 
pacientům, tak i personálu, který by 
sám o sobě neměl časové kapacity 
s pacienty trávit tolik pohodových 
chvil. Dohromady dobrovolníci od-
pracovali 210 hodin u 236 pacientů. 
A to už je číslo skutečně veliké.

Zajistit fungování dobrovolnického 
programu také není úplně levné, ná-
klady programu přesáhly 66 000,- Kč, 
z nichž 48 000,- Kč laskavě poskytlo 
město Brno ze svého rozpočtu for-
mou dotace jako podporu aktivního 
stárnutí ve městě.

Díky této podpoře jsme mohli rea-
lizovat dva cíle, které jsme si před-
sevzali. Prvním cílem projektu bylo 

zapojení seniorů žijících ve městě 
do dobrovolnických aktivit v NMB 
Brno. Osloveno bylo několik senior-
center působících v městě Brně. Na 
seniory byly cíleny i některé propa-
gační plakáty a letáky, z projektu byly 
zaplaceny grafické práce a tisk. Na 
nabídku odpovědělo 5 zájemců z řad 
seniorů, 3 z nich absolvovali vstupní 
školení a byli tak oficiálně zapojeni 
do dobrovolnického programu. 

Druhým, důležitějším cílem bylo 
vybavit nově vzniklé dobrovolnic-
ké centrum pomůckami pro trá-
vení času s pacienty a poskytnout 
dobrovolníkům kurz prohlubující 
dovednosti trávení času s pacienty  
v nemocničním provozu. Z dotač-
ního projektu byla nakoupena další 
trička, která byla potisknuta logem 
projektu. Tato trička jsou nezbytná 
jednak jako ochranný prostředek 
dobrovolníků v nemocničním pro-
středí, jednak plní funkci stejnokroje. 
Díky tričku se dobrovolníci mohou 
stát součástí nemocničního týmu, 
který se stará o pacienty. 

Dobrovolnické centrum bylo díky 
dotaci vybaveno mnoha stolními hra-
mi, které mohou dobrovolníci hrát  
s pacienty. Hry byly vybírány speciál-
ně tak, aby byly adekvátní věku a zdra-
votnímu stavu pacientů. Jsou to hry, 
které pomáhají trénovat paměť, zlep-
šovat nebo alespoň udržovat schop-
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nosti motoriky. Specifickými po-
můckami jsou jednoduché hudební 
nástroje, které je možné použít jako 
doprovodný nástroj ke zpěvu s paci-
enty či seniory. Dále byly nakoupeny 
speciální pomůcky pomáhající proti 
Alzheimerově nemoci či rehabilitač-
ní a masážní míčky ke zlepšování citu 
v rukou pacientů a starších lidí. 

Nakoupeny byly také výtvarné po-
můcky na malování a kreslení, tj. ar-
chy, barvy, štětce, pastelky a podob-
né. Z děl pacientů a seniorů chceme 
v budoucnu vytvořit výstavu zkrášlu-
jící prostředí nemocnice. 

Dobrovolnické centrum bylo nutné 
vybavit i kancelářskými potřebami, 

jako jsou tonery do tiskárny či lami-
novací fólie. Mnoho pomůcek volně 
dostupných např. na internetu bylo 
nutné vytisknout a zalaminovat, aby 
bylo možné je v případě potřeby  
z hygienických důvodů umýt. Mno-
ho praktických pomůcek bylo vytvo-
řeno svépomocí. 

Mezi další významné pomůcky patří 
dva tablety, které dobrovolníkům po-
mohou trávit s pacienty čas. Na table-
tech jsou k dispozici speciální hry na 
trénování paměti či audioknihy a ka-
raoke zpívánky, které je možné pouš-
tět místo živého předčítání prostřed-
nictvím přenosného reproduktoru, 
který byl z dotace taktéž zakoupen.



Významnou pomocí jsou i sluchátka/
naslouchadla, která usnadňují komu-
nikaci mezi hůře slyšícím pacientem 
a dobrovolníkem či jinou návštěvou. 
Sluchátka hůře slyšícímu člověku 
zesilují nejen zvuky v místnosti, ale 
především mluvené slovo.

První rok dobrovolnictví v naší br-
něnské nemocnici tedy hodnotíme 
velmi pozitivně a těšíme se na další 
roky, na výzvy a možnosti i nadále  
a intenzivněji zpříjemňovat pobyt 
pacientů v nemocnici. 

Kdyby se kdokoli z Vás chtěl sám 
dobrovolníkem stát, bude u nás sr-
dečně vítán, a to jak v Brně, tak ve 
Vizovicích! Kontaktovat můžete ně-
koho z koordinátorů, nebo vyplnit 
formulář na našem webu www.milo-
srdni.cz.    

Chcete podpořit dobrovolnické 
aktivity u nemocných, ale nechce-
te být přímo dobrovolníkem?

Provozování dobrovolnického cen-
tra samozřejmě není bez nákladů, 
musíme nechat potisknout trička, 
uhradit pojištění dobrovolníků, nebo 
postupně dokupovat vybavení centra 
pomůckami. Vše hradíme z vlast-
ních zdrojů a jsme vděčni například 
městu Brnu za poskytnuté finanční 
prostředky formou dotací. Velkou 
podporou jsou ale i drobné dary od 
mnoha dárců, díky kterým dobro-
volnické centrum postupně doplňu-
jeme.

Pokud byste měli zájem, můžete  
i Vy podpořit rozvoj progra-
mu zasláním daru na číslo účtu 
1341663309/0800 s variabilním 
symbolem 4444. 

Za všechny dary děkujeme!
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ČO ČAKÁ SLOVENSKÚ 
NEMOCNICU MILOSRDNÝCH 
BRATOV V ROKU 2018? 

Ako každý rok, aj začiatkom toh-
to roka sa stretlo vedenie slovenskej 
Univerzitnej nemocnice s poliklini-
kou – milosrdných bratov v Bratisla-
ve so zamestnancami a  spolupracov-
níkmi, pokračujúc v dobrej tradícii 
(aj slávnostným spoločným prípit-
kom). „Predošlý rok sme dôstojne 
uzavreli. Patrí vám vďaka  za všetky 
vaše námahy pri zverených pacien-
toch,  hlavne za posledné dni kalen-
dárneho roka, ktoré boli enormné. 
Vieme, že to bolo vyvolané situáciou 
v zdravotníctve: počtom pacientov  
i systémom, ktorý bol nastavený,“ 
povedal v príhovore riaditeľ nemoc-
nice JUDr. Michal Tinák, ktorý stojí 
na jej čele niekoľko rokov.

Ďalej konštatoval, že: „v tomto ka-
lendárnom roku nás znovu čakajú 
veľké zmeny a úlohy: elektronická 
dokumentácia je imperatívom doby: 
aby sme ušetrili čas personálu, aby 
lekári venovali viac času pacientovi  
a menej administratíve, aby doku-

mentácia bola lepšie podchytená a 
aby všetci, ktorí k nej majú mať prí-
stup, ho aj mali. Je to veľká a správna 
vec. Mám pocit, že je z veľkej čas-
ti pripravená, ale určite ako každé 
„malé dieťa“, musí prejsť detskými 
chorobami. Okrem toho máme pred 
sebou ešte e-recept. Všetko má svoje 
termíny, vstupuje do toho veľa kom-
ponentov, uvidíme, ako sa to zosúla-
dí.“ Za pozitívum označil tiež fakt, že 
nemocnica má tzv. prospektívny roz-
počet, ktorý poskytuje seriózny zá-
klad pre efektívne využitie priestorov,
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investícií, pomoc rehole i nové ohod-
notenie.  Vyjadril túžbu, aby aj vďaka 
nastavenému  spôsobu riadenia plá-
vala (nemocnica) v „pokojných vo-
dách“. Zároveň spolupracovníkom 
pripomenul:  „Každý nesieme na ple-
ciach svoju zodpovednosť zato, aby 
sme naplnili charizmu rehole, zod-
povednosť, dôslednosť, odovzdali to, 
čo je v nás, s úctou a láskavosťou, ako 
ste to robili aj po iné roky.“ 

Snaha o komplexnú starostlivosť 
„pod jednou strechou“

Slova sa ujal aj námestník riaditeľa 
nemocnice pre liečebno-preventívnu 
starostlivosť, MUDr. František Špa-
ček. Uviedol: „Pozdravujem všetkých 

a prajem nám všetkým požehnaný 
rok. Ako ste počuli pána riaditeľa, 
ani tento rok nebude chudobný na 
zmeny v zdravotníctve.  Želám nám 
všetkým, aby sa jedna vec v tejto ne-
mocnici nezmenila a to: aby sme sa 
vždy spoločne cítili ako jedna veľká 
rodina, aby sme vedeli spolupracovať 
a aby  naše nasadenie – pracovné aj 
ľudské – pocítili i naši pacienti, aby 
sa sem radi vracali tak, ako uplynu-
lé  roky.  Želám vám veľa osobného 
zdravia, ale najmä požehnanie do 
ďalšej práce.“ MUDr. Špaček v oso-
bitnom rozhovore pre Rádio Lumen 
priznal, že vážnym problémom mi-
nulého roka v nemocnici bol ne-
dostatok resp. fluktuácia stredného
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a  nižšieho odborného personálu, 
ktorá však odrážala celospoločenskú 
situáciu. Napriek obmene personá-
lu a stálemu zaúčaniu nových ľudí 
sa však nemocnici podarilo udržať 
si štandard kvality. Na otázku, ako 
vníma postavenie  Univerzitnej ne-
mocnice milosrdných bratov v Brati-
slave v systéme fungovania nemocníc  
v hlavnom meste Slovenska, odpo-
vedal:  „Kedysi sme boli Okresným 
ústavom národného zdravia pre Bra-
tislavu-vidiek. Dnes nemôžem pove-
dať, žeby sme „konkurovali“ Ústavu 
srdcových a cievnych chorôb, ale sme 
riadnou, všeobecnou nemocnicou so 
všetkými potrebnými oddeleniami, 
so spádovou oblasťou Bratislava-vi-
diek. Veľmi často však riešime aj kli-
entov z centra Bratislavy, odkiaľ jedna 
nemocnica „zmizla“ (na Bezručovej 
ulici), no riešime aj mimobratislav-
ských klientov, ktorí nás aj na zákla-
de odporúčaní navštevujú. Myslím si, 
že tu máme absolútne stabilné mies-
to, ale stále platí, že musíme neustále 
pracovať „na sebe“ a modernizovať 
naše postupy i techniku, aby sme 
dokázali  poskytnúť pacientovi to 
hlavné a vedeli mu dať aj našu „pri-
danú“ hodnotu: totiž, aby sa tu cítil 
ako doma. To je aj naplnenie motta 
rehole ako zriaďovateľa – hospitali-
ta.“ Námestník riaditeľa nemocnice 
na margo cirkevného charakteru za-
riadenia ešte vysvetlil: „Máme tu ľudí 

(zamestnancov a spolupracovníkov 
– pozn. aut.) rôzneho vierovyznania, 
ba dokonca aj bez vierovyznania. Aj 
pacientov berieme bez ohľadu na prí-
slušnosť k Cirkvi.  Avšak kresťanské 
hodnoty sú naším  vodítkom. Nerie-
šime pacientov  len preto, že sme zato 
platení, ale snažíme sa, aby sa pacient 
u nás cítil ako doma. Želal by som si, 
aby  sme boli čo najviac sebestačnou 
nemocnicou, aby sme veľa vyšetrení 
a zákrokov dokázali urobiť v našom 
zariadení – pod jednou strechou, aby 
pacient nemusel vyhľadávať ďalšie  
zariadenia. Nemáme pritom ambíciu 
konkurovať veľkým traumatologic-
kým centrám a onkologickým ústa-
vom. Avšak chceme  starostlivosť pa-
cientom poskytovať komplexne

Bol by som veľmi rád, keby sa každý 
z našich zamestnancov v tomto roku 
do práce v nemocnici  tešil. Lebo po-
kiaľ budeme mať spokojných zamest-
nancov a príjemnú atmosféru, tak 
to pocíti aj pacient,“ dodal MUDr. 
František Špaček. JUDr. Michal Ti-
nák, riaditeľ nemocnice, všetkým 
prítomným ešte zaželal: „Rehoľa si 
ako zriaďovateľ prostredníctvom 
svojej charizmy naďalej  uvedomuje 
hodnotu vašej práce, lásky a zodpo-
vednosti. Takže vám prajem v tomto 
roku veľa síl, zdravia, pokoja, radosti, 
elánu a Božieho požehnania.“

Andrea Eliášová
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OBRAZY ZMENILI 
NEMOCNIČNÚ CHODBU NA GALÉRIU

Endoskopické oddelenie a časť onko-
logického oddelenia bratislavskej ne-
mocnice milosrdných bratov sa zme-
nili na galériu. A to vďaka  kolekcii 
obrazov, ktoré nemocnici darovala 
slovenská maliarka Helena Galbavá. 

Pohľad na jej prírodné motívy 
spríjemňuje pacientom čakanie na 
vyšetrenia a výtvarné diela výraz-
ne skultivovali nemocničný pries-
tor. Maliarka vychovala štyri deti.  
V r. 1992 si ako farmaceutka otvori-
la spolu s manželom jednu z prvých 
súkromných lekární na Slovensku.  
K maľovaniu sa vrátila pred nie-
koľkými rokmi, keď s dcérkou na-
vštevovala Základnú umeleckú školu 
a neskôr akreditovaný kurz maľby 
Ministerstva školstva SR. V r. 2012  
založila s manželom súkromnú galé-
riu Karpaty Art Gallery, ktorá dosiaľ 
usporiadala už vyše sedemdesiat vý-
stav – profesionálnym výtvarníkom 
i amatérom. Mimochodom, súčas-
ťou priestorov spomínanej galérie je 
aj chránená dielňa, v ktorej pracujú 
zamestnanci so zdravotným postih-
nutím. Nemožno si nevšimnúť, že 
v tvorbe Heleny Galbavej dominuje 

téma prírody, napokon,  Je rodáč-
kou z Litpova. A prečo sa rozhod-
la obdariť nemocnicu milosrdných 
bratov svojimi obrazmi? Vyznala sa:  
„V Katolíckych novinách som číta-
la článok, že v nemocnici milosrd-
ných bratov  robia aj výstavy obrazov.  
A keďže raz ročne chodievam do 
tejto nemocnice na vyšetrenie, za-
ujalo ma to. Jedna moja známa sa 
obrátila na priora rehole – brata Ri-
charda s otázkou, či by sa tam dala 
urobiť aj moja výstava. Súhlasil. Po-
tom mi ukázal celú nemocnicu,  aj 
nový trakt. Tie priestory boli krásne, 
ale zdali sa mi smutné, prázdne.  
A  keďže mám veľa obrazov, rozhodla 
som sa teda z nich nemocnici daro-
vať, aby ľudia pri návšteve nemocnice 
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a ich zhliadnutí mali dobrú náladu. 
Ako veriaci človek vyznávam zása-
du, že keď má človek talent, treba sa 
oň podeliť aj s inými.“  Brat Richard, 
OH, predstavený bratislavského kon-
vetu rehole na margo nezištného 
daru reagoval slovami: „Pani Galbavá 
je vnímavá osoba a má skúsenosti zo 
stretnutia s chorými ľuďmi, aktívne 
pracuje vo svojej farnosti, dlhé roky 
pracovala v lekárni ako farmaceut. 
Všetky tieto skúsenosti odovzdá-
va do umenia, našla v sebe skrytý 
zmysel pre krásno, preto sa začala  
formovať ako spisovateľ zobrazova-
nia krásna pomocou maľby.  Pocíti-
la túžbu premeniť sterilné prázdno 
nemocničných chodieb na priestor, 
v ktorom chorý človek – pacient ná-
jde pokoj a stíšenie pri riešení ne-
vypovedaných otázok vyplývajúcich  

z choroby. Výber 4. poschodia ne-
bol náhodný. Okrem toho, že tam je 
možnosť ochrany obrazov v uzatvo-
renom priestore, je tam pohľad ľudí 
čakajúcich na výsledok lekára po ob-
javení onkologickej choroby. Tento 
umelecky zariadený priestor umožní 
chorému a jeho rodinným príslušní-
kom ľahšie spracovanie oznámenej 
diagnózy.“ Riaditeľ nemocnice JUDr. 
Michal Tinák tiež uvítal nezvyčajný 
dar. Podľa jeho slov ten, kto sa ocitne 
v bolesti a utrpení, je vďačný za každý 
dar, ktorý dokáže vliať útechu, pohla-
denie a nádej. Nemocnica milosrd-
ných bratov vo svojich priestoroch už 
niekoľko rokov pravidelne umožňuje 
výstavy maliarov i sochárov. 

Andrea Eliášová
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MOST MEZI  
VĚDOU A VÍROU
Zázrak… pojem, který mnoha lidem 
vrtá hlavou. Lidé obecně nemají rádi 
věci, které se nadají logicky či vědec-
ky dokázat. Lidé věřící mají tu výho-
du, že i s nevysvětlitelnými věcmi se 
dokážou smířit, neboť nakonec přece 
za vším stojí Bůh. V dnešní době ale 
církev nemůže všechno takto vysvět-
lovat a uvědomuje si, že chceme-li 
něco nazvat Božím zázrakem, mu-
síme vyloučit všechny možnosti, jak 
bychom zázrak mohli logicky vysvět-
lit. 

Uzdravení těla je dozajista jeden  
z takových fenoménů. Lidé dokonce 
vyhledávají zázraky, jezdí na poutní 
místa, aby byli uzdraveni Boží mocí. 
Na první pohled nevysvětlitelná 
uzdravení jsou častá například v Lur-
dech. Církev pak může být kritizová-
na, že odmítá uzdravení uznat jako 
zázrak. Přitom se jen snaží předejít 
tomu, aby nějaké svoje kroky nemu-
sela brát zpátky.

Co se Lurd týče, církev má ustavenou 
speciální skupinu odborníků, větši-
nou lékařů, kteří uzdravení na tomto 
poutním místě zkoumají a hodnotí, 
jestli může být konkrétní uzdravení 
uznáno za zázrak. Pro naše řádové 
dílo je velkou ctí, že jeden z našich 
spolupracovníků, profesor Cornel 
Sieber, přednosta interního a geri-
atrického oddělení naší nemocnice 
v Regensburgu, je součástí tohoto 
týmu. 

Sám odmítá označení vyhledávače 
zázraků, a k institutu zázraku uzdra-
vení se přiklání spíše váhavě. Raději 
hovoří v pojmu „medicínsky nevy-
světlitelné“.
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Ze 7000 případů lurdských uzdra-
vení od roku 1858 do roku 2013 
nejsme schopni vysvětlit 2000.  
A pouze 69 z nich církev přijímá jako 
skutečné zázraky. Proces zkoumání 
těchto nevysvětlitelných uzdravení 
je také velice časově náročný, ně-
které případy se zkoumají i desítky 
let ze všech možných úhlů pohledu. 
Profesor Sieber k tomu říká: „Jsem 
přesvědčený, že určité věci nikdy ne-
budeme schopni vysvětlit, a je to tak 
dobře! Protože nám to připomíná, že 
je něco nebo někdo nad námi, něco 
většího, než jsme my sami.“ Někdo 
zázrak hodnotí jako náhodu. Český 
biolog a katolický kněz Marek Orko 
Vácha ale dodává, že „Bůh jedná  
v náhodách“. I vznik života na Zemi 
je dokonalá náhoda – zázrak.

Naše poznání samozřejmě stále není 
dokonalé, přestože pokrok jde mílo-
vými kroky kupředu zvláště v posled-
ních desetiletích. A i když jednou bu-
deme schopni léčit a ošetřovat v dnes 
nepředstavitelně lepší míře, nikdy 
nesmíme zapomínat na to, že pouze 
léčíme a ošetřujeme, uzdravuje Bůh. 
A tak i když je dobré spolehnout se 
na odbornost lékařů a kompetenci 
ošetřujícího personálu, odevzdání se 
do rukou Pána a pod ochranu Pan-
ny Marie, uzdravení nemocných, je  
a vždy bude na místě. To souvisí  
i s pomazáním nemocných, které 
mnoho lidí odmítá, protože ho chá-

pou jako pomazání poslední, anebo 
odmítají do svého života vnést něco 
nevysvětlitelného. Nic takového jako 
poslední pomazání ale neexistuje,  
a přestože nemáme až na pár výjimek 
důkazy, že by svátost nemocných 
sama o sobě dokázala nemocného 
vyléčit, s jistotou i dnešní medicína 
potvrzuje, že pacienti, kteří svátost 
přijali, anebo se zkrátka modlí, jsou 
ve výrazně větším klidu a pohodě, 
což jsou prvky, které v procesu léčby 
a ošetřování velice pomáhají. 

Není třeba se tedy bát na první pohled 
nevysvětlitelných věcí a také není tře-
ba nevysvětlitelné věci vyhledávat. 
Stačí důvěřovat v nemoci odborní-
kům okolo nás, odevzdat se v důvěře 
v Pánovy plány, a zázrak se pak může 
stát úplně kdekoliv, nejenom v Lur-
dech.                                             

Prof. Cornel Sieber 
je vedoucím oddělení obecné 
interní medicíny a geriatrie v 
nemocnici milosrdných brat-
ří v Regensburgu, ředitelem 
Institutu pro biomedicínu při 
stárnutí na univerzitě v No-
rimberku a od roku 2014 člen 
Mezinárodního lékařského 
výboru Lourdes (C.M.I.L.).
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MATEŘSKÉ POSLÁNÍ CÍRKVE 
SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Světový den nemocných je každo-
roční příležitost k přehodnocení po-
zornosti, kterou každý z nás věnuje 
nemocným v našem okolí. Každý  
z nás mám kolem sebe někoho, kdo 
trpí pod tíhou nějakého zdravotního 
neduhu ve větší či menší míře a je jen 
na nás, jak se k těmto lidem postaví-
me. Už v antickém Řecku se vědělo, 
že kvalita společnosti se pozná podle 
toho, jak dobře se dokáže postarat  
o nemocné a staré. V historii to byla 
církev, která těm nejposlednějším 
ze společnosti poskytovala útočiště.  
Stala se církeví, která přijímá a chrá-
ní. O tomto poslání ve svém poselství 
hovoří Svatý otec František.  

Drazí bratři a drahé sestry, 

církevní služba nemocným a těm, 
kteří o ně pečují, musí pokračovat se 
stále novou horlivostí ve věrnosti Pá-
novu poslání (srov. Lk 9,2-6; Mt 10,1-
8; Mk 6,7-13). Církev musí následo-
vat velmi přesvědčivý příklad svého 
zakladatele a Mistra. Téma Dne ne-
mocných je v letošním roce převza-
to ze slov, jimiž se Ježíš, vztyčený na 
kříži, obrací na svou matku Marii  
a na Jana: „Ženo, to je tvůj syn.“ … 

„To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji 
ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27).

Tato Pánova slova vnášejí světlo do 
hlubokého tajemství kříže. Kříž ne-
představuje beznadějnou tragédii, 
ale místo, na kterém Ježíš ukazuje 
svou slávu a předává svou poslední 
vůli lásky, která se stává základním 
pravidlem křesťanské komunity a ži-
vota každého učedníka. Ježíšova slo-
va dávají základ mateřskému poslání 
Panny Marie vůči celému lidstvu. 
Maria se má stát především matkou 
učedníků svého Syna, má pečovat  
o ně a o jejich cestu. Mateřská péče 
o syna nebo dceru obnáší, jak víme, 
materiální i duchovní aspekty výcho-
vy. Nevýslovná bolest kříže proniká 
Mariinu duši (srov. Lk 2,35), ale ne-
ochromí ji. Naopak, začíná pro ni 
jako Ježíšovu matku nová cesta se-
bedarování. Ježíš na kříži má starost  
o církev a o celé lidstvo a Maria je 
povolána, aby tuto jeho starost sdíle-
la. Když Skutky apoštolů líčí mohut-
né vylití Ducha Svatého o letnicích, 
zároveň ukazují, že Maria začala pl-
nit svou úlohu v prvním společen-
ství církve. Je to úloha, která nikdy  
nekončí. 
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Milovaný učedník Jan představuje 
církev, mesiášský lid. Má Marii při-
jmout za svou matku. Je povolán ji 
přijmout a kontemplovat v ní vzor 
učedníka, kontemplovat mateřské 
poslání, které jí Ježíš svěřil, poslání 
s jeho starostmi a plány. Jan má při-
jmout matku, která dává život svým 
dětem, jež jsou schopny milovat 
podle Ježíšova přikázání, a miluje je. 
Mariino mateřské poslání pečovat  
o děti je svěřeno Janovi a celé církvi  
a je v něm zahrnuto společenství 
všech učedníků. 

Učedník Jan, který s Ježíšem sdí-
lel vše, ví, že Mistr chce všechny 
lidi dovést k setkání s Otcem. On 
může svědčit o tom, že Ježíš se setkal  
s mnoha lidmi nemocnými jak na 
duchu, kteří byli plni sebestřednosti 
(srov. Jan 8,31-39), tak i na těle (srov. 
Jan 5,6). Všem daroval milosrden-
ství a odpuštění, nemocným i fyzické 
uzdravení, znamení hojného života 
v království, kde bude osušena kaž-
dá slza. Tak jako Maria jsou i učed-
níci povoláni, aby se starali jedni  
o druhé, ale nejen to; vědí, že Ježíšo-
vo srdce je otevřené všem bez výjim-
ky. Všem musí být hlásáno evangeli-
um o Božím království. Všichni, kdo 
to potřebují, mají pocítit křesťanskou 
lásku, protože jsou to lidé, Boží děti.

Toto mateřské poslání církve vůči 
potřebným a nemocným lidem se 

v dvoutisícileté historii církve kon-
kretizovalo v bohaté řadě iniciativ 
na pomoc nemocným. To je třeba 
mít na paměti, jelikož tato péče se 
uskutečňuje po celém světě i dnes.  
V zemích, kde je dostatečně vybudo-
ván systém veřejného zdravotnictví, 
se činnost katolických kongregací, 
diecézí a jejich nemocnic zaměřuje – 
kromě poskytování kvalitní lékařské 
péče – na úsilí stavět do středu zá-
jmu zdravotnických zařízení člově-
ka. Vědecká bádání provádějí v úctě 
k životu a ke křesťanským mravním 
hodnotám. V zemích, kde zdravot-
nický systém není dostatečný nebo 
vůbec neexistuje, usiluje církev svou 
prací nabídnout lidem v oblasti péče 
o zdraví co nejvíce. Snaží se před-
cházet dětské úmrtnosti a vítězit nad 
některými velice rozšířenými nemo-
cemi. Zdravotní péči se snaží posky-
tovat i tam, kde není schopna léčit. 
Obraz církve jako „polní nemocni-
ce“, která přijímá všechny zraněné 
životem, je velmi konkrétní, protože 
v některých částech světa poskytují 
obyvatelstvu nezbytnou péči pouze 
misijní či diecézní nemocnice. 

Připomínka dlouhé historie služby 
nemocným je důvodem k radosti pro 
křesťanské komunity, zvláště pro ty, 
které tuto službu poskytují dnes. Je 
třeba pamatovat na minulost a z ní 
získat obohacení. Máme se z ní učit 
velkodušnosti mnohých zakladatelů
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institutů ve službě nemocným až  
k úplné oběti; vynalézavosti, kterou 
přináší láska, nechat se inspirovat 
mnohými iniciativami v průběhu sta-
letí; úsilím ve vědeckém výzkumu za 
účelem nabídnout nemocným nové  
a věrohodné léčebné postupy. Toto 
dědictví minulosti napomáhá dob-
rému plánování budoucnosti. Napří-
klad ochránit katolické nemocnice 
před rizikem ziskuchtivosti, která 
celosvětově usiluje uvést péči o zdra-
ví na trh, a tím z této péče vylučuje 
chudé lidi. Organizační inteligence  
a láska spíše vyžadují, aby byl ne-
mocný respektován ve své důstoj-
nosti, která vždy zůstane středem lé-
čebného procesu. Toto nasměrování  
si musí osvojit také křesťané, kte-
ří pracují ve veřejných strukturách  
a jsou povoláni, aby svou službou vy-
dávali dobré svědectví evangeliu. 

Ježíš zanechal církvi darem svou 
uzdravující moc: „Ty, kdo uvěří, bu-
dou provázet tato znamení: … na ne-
mocné budou vkládat ruce, a uzdraví 
je“ (Mk 16,17-18). Skutky apoštolů 
popisují uzdravení prostřednictvím 
Petra (srov. Sk 3,4-8) a Pavla (srov. 
Sk 14,8-11). Ježíšovu daru odpovídá 
úloha církve, která ví, že má přinášet 
nemocným stejný pohled plný něhy  
a soucitu jako Pán. Pastorace ve zdra-
votnictví vždy zůstane nezbytným  
a základním úkolem, který je třeba 
žít s obnovovaným úsilím jak ve far-
ním společenství, tak v nejprestižněj-  

ších zdravotnických střediscích. Ne-
můžeme také zapomínat na citlivost 
a vytrvalost, s nimiž se mnohé rodi-
ny věnují svým dětem, rodičům nebo 
příbuzným, ať už jsou chronicky ne-
mocní nebo těžce postižení. Péče po-
skytovaná v rodině je mimořádným 
svědectvím lásky k člověku a je třeba 
ji podpořit uznáním a vhodnou poli-
tikou. Lékaři a zdravotní sestry, kně-
ží, zasvěcené osoby, dobrovolníci, 
rodinní příslušníci a všichni, kdo se 
věnují péči o nemocné, jsou součástí 
tohoto církevního poslání. Je to sdí-
lená zodpovědnost, která obohacuje 
hodnotu každodenní služby. 

Marii, Matce něžnosti, chceme svě-
řit všechny nemocné na těle a na 
duchu, aby v nich podpořila naději. 
Prosíme ji také, aby nám pomohla  
v přívětivosti k nehybným nemoc-
ným bratřím a sestrám. Církev je si 
vědoma, že potřebuje mimořádnou 
milost, aby mohla dostát své evangel-
ní službě – péči o nemocné. Spojme se  
v  neúnavné prosbě k Matce Páně, 
aby každý člen církve žil s láskou 
povolání ke službě životu a zdraví. 
Panna Maria ať se přimlouvá za ten-
to XXVI. světový den nemocných; ať 
pomůže nemocným prožívat jejich 
utrpení ve společenství s Ježíšem  
a provází ty, kdo se o ně starají. Všem 
nemocným, zdravotníkům, dob-
rovolníkům uděluji z celého srdce 
apoštolské požehnání.“
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NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ  
KVALITA ŽIVOTA
V létě minulého roku se naše řádo-
vá nemocnice v St. Veit an der Glan 
(jižní Rakousko) proměnila ve stave-
niště, kde vyrůstalo zcela výjimečné 
oddělení zdejší nemocnice, a to jed-
na z nejmodernějších stanic paliativ-
ní péče v Rakousku. Otevřena bude 
3. května, už dnes jsme se ale ptali 
primáře oddělení doktora Micha-
ela Zinka na několik otázek spoje-
ných s léčbou vážně nemocných lidí, 
na péči, kterou jeho oddělení bude 
poskytovat, a vůbec na situaci lidí  
s nevyléčitelnou nemocní a vztahu  
k nim.

Jak říct člověku, že umírá?

První, nejdůležitější je říct pacien-
tovi, že na jeho nemoc nemáme léky 
a není tak možné ji léčit, ale že díky 
naší terapeutické péči můžeme jeho 
život alespoň trochu prodloužit, ale 
hlavně poskytnout mu možnost pro-
žít zbývající čas co nejkvalitněji.

Můžete pacientovi říct, jak dlouho 
bude žít? 

Hlášky typu „Zbývají Vám tři měsí-
ce života“ jsou jen v hollywoodských 
filmech, rozhodně je neuslyšíte na 
kvalitní jednotce paliativní péče. 
Naše vědecké poznatky nám dovo-
lují pouze rozdělovat pacienty podle 
jejich konkrétních nemocí. Ze zku-
šeností ale víme, že nelze na základě 
tohoto uzavřít konkrétní případ. Rád 
připomínám, že jen Bůh ví, jak dlou-
ho náš život na zemi bude trvat.

ŽIVOT A ZDRAVÍ



Jaké obavy prožívají Vaši  
pacienti?

Obavy jsou přirozeně nejčastěji spo-
jeny s jejich onemocněním. Pacien-
ti s problémy s plícemi se proto bojí 
udušení, jiní se bojí bolesti, jiní se 
obávají samoty. Ve všech těchto pří-
padech ale můžeme pacienty uklid-
nit, ukazujeme jim možná řešení v 
těchto obavách, že je neopouštíme a 
jsme připraveni jim pomoci, jak je v 
našich silách. Jsme s nimi jako lékaři 
a kolegové s vysokou kompetencí, ale 
také jako obyčejní lidé.

Co má člověk dělat, pokud je ně-
kdo z jeho rodiny či přátel takto 
vážně nemocný?

Bohužel paliativní pacienti nemívají 
mnoho návštěv, protože lidé nevědí, 
jak s nimi mluvit. Mnozí se bojí po-
stavit se čelem konečnosti života. Je 
ale skutečně velmi důležité jít k ne-
mocnému člověku, poslouchat ho, 

podporovat ho a doprovázet ho.

Hodně světla a přírodních mate-
riálů, všechno dokonale barev-
ně sladěné, příjemná atmosféra, 
velká zelená terasa. Tak nějak na 
nás Vaše nové zařízení působí. To 
není úplně klasický obraz většiny 
dnešních paliativních center, nebo 
ano?

Bohužel mnohdy lidé nemají mož-
nost trávit poslední chvíle života v 
tak krásném prostředí. Přitom prá-
vě prostředí, kde se o naše pacienty 
staráme, je nesmírně důležité. Hod-
ně světla a přírodních barev, hezké 
obrazy a další, to vše jsou věci, kte-
ré přispívají významným způsobem 
k vytváření pozitivního prostředí, 
pomáhají nám úspěšně kontrolovat 
symptomy nemoci. V tomto smyslu 
je naše nové zařízení vynikající, přes-
ně tak jsem si ho představoval.

Katja Kogler
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MARIIN RECEPT,  
JAK SE STÁT VELKÝM
P. Stanislav Fiala, OH
Svého času byla v televizi vtipná re-
klama. Malý chlapec ukazoval krabici 
s jakousi pochoutkou a volal: takhle 
budu veliký, když budu jíst toto…

Ta firma měla dobrý reklamní nápad, 
protože velikým se chce stát každý. 
Děti myslí přitom na své tělo, chtějí 
být velicí, a my dospělí také chceme 
být velicí: Chceme mít úspěch, chce-
me být velcí odborníci, každý chce-
me něco velikého.

Je to tak v pořádku. Touhu po veli-
kosti do nás vložil sám Stvořitel. Jen-
že bez jeho pomoci, bez Pána Boha 
by se to nikomu nepodařilo. Bůh 
nám chce každému pomáhat, aby-
chom se stali tak velicí, jak by se to 
nám samým nikdy nepodařilo.

Jak je to s lidmi, kteří přijmou od 
Boha pomoc, to můžeme vidět na 
Panně Marii. Říká se o ní, že je to nej-
větší žena lidských dějin a jistě plným 
právem.

A přece to byla napřed docela obyčej-
ná venkovská dívka, jakých byly tisí-

ce. Žila stejný život, jaký žily tisíce dí-
vek v té zemi. Počítala, že se vdá jako 
jiná děvčata, měla už ženicha.

Ale pak jí Bůh nabídl velikost. Pozval 
ji, aby pomáhala, aby spolupracovala 
na Božím plánu jak pomoci lidem, 
jak je zachránit, jak je spasit. A Ma-
ria souhlasila, a nejen to: nikdy svůj 
souhlas nezrušila, ať se jí vedlo jak-
koliv, ať to bylo jakkoliv těžké. A Bůh 
z té malé dívky udělal velikou ženu, 
matku Vykupitele, matku celé církve. 
Bůh drží při malých a chce je všechny 
udělat velikými – i každého z nás.



Před lidskými dějinami třeba nejsme 
a ani nikdy nebudeme velicí. Nebu-
dou se o nás učit v dějepise, nebudou 
o nás články v čítankách. Ale Bůh 
vidí věci jinak. Pro něho jsme stejně 
důležití, stejně nepostradatelní jako 
Karel IV., jako císař „Ten a ten Veli-
ký“. Bůh stojí o nás všechny. Bůh nás 
všechny potřebuje.

Z každého z nás chce udělat velikého 
světce, velikou osobnost, každému  
z nás chce darovat nádherný, věčný 

život. Bůh drží s nepatrnými lidmi, 
ovšem s těmi, kteří se dají od něho 
vést, kteří si dají říct. Ty udělá pak ve-
likými: Tak to udělal s Pannou Marií.

Prosme tedy Boha, abychom si všich-
ni na konci života mohli říct: můj 
život byl veliký. Bůh mě bral vážně –  
a já jeho též. Bůh se mnou počítal  
a já s ním též. Bůh učinil z mého ži-
vota veliký život pro celou věčnost.
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Z DOPISŮ 
SV. JANA Z BOHA
Ó má předobrá vévodkyně! Ježíš 
Kristus vás odměň v nebi za almuž-
ny a svaté milosrdenství, které jste 
mi vždy prokazovala a přiveď vám 
ve zdraví vašeho vznešeného a po-
korného chotě, dobrého vévodu  
a požehnej vám na dětech. Doufám  
v Kristu Ježíši, že vám je dá.  
Vzpomeňte si na to, co jsem vám jed-
nou řekl v Cabre: vložte svoji naději 
pouze v Ježíše Krista, ten vás utěší. 
I když se nyní nalézáte v tísni, vše 
nakonec vyzní ve vaši větší útěchu  
a slávu, vytrpíte-li to pro Ježíše  
Krista.

Ze třetího dopisu vévodkyni Di Sessa
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POMOZTE NÁM VYDÁVAT
HOSPITALITU!

Zpravodaj Hospitalita vychází zdarma 
pro všechny čtenáře. Jeho příprava však 
obnáší nemalé náklady - od času stráve-
ného při jeho sestavování a psaní článků, 
korekce, grafické práce, tisk a hromadná 
korespondence.
Chceme čtenářům  poskytnout co nej-
kvalitnější provedení, stejně jako je tomu  
i ve zdravotní péči, kterou poskytujeme 
našim pacientům.
Své příspěvky můžete posílat zde:

Za jakékoliv dary budeme velice vděční!

č.k.: 1341663309/0800

variabilní symbol: 1111

@pontifex
Není lepší lék na jakékoli rány, než 
srdce schopné milosrdenství. (20. 1.)

Kéž se na nemocné vždy díváme  
v jejich křehkosti, s respektem k jejich 
nedotknutelné důstojnosti. (11. 2.)

Buďte lidsky pozorní k zdravotníkům, 
kteří vám slouží. Obracejte se na ně 
s prosbou bez nároku samozřejmosti 
a neočekávejte pouze, že se na vás 
budou usmívat, nýbrž sami věnujte 
úsměv tomu, kdo se o vás stará.  
(1. 3., Radiovaticana.cz)



S ŘEHOLNÍKY
VE VYSOKÝCH  

TATRÁCH III
DUCHOVNÍ PROGRAM

ROZHOVORY
VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

5. - 9. 9. 2018
„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni 

ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 
(Mt 18, 20)

Pro mladé muže od 18 do 40 let,
kteří se cítí být povolání

sloužit potřebným lidem
a žít v komunitě.

pro více informací pište na
prevor@milosrdni.cz


