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Milé sestry a milí bratři, 
optimismus a nadhled je možná to, čeho se 
nám stále méně dostává. Avšak právě toto 
roční období by nás mělo “nabít energií“, kterou 
bychom měli dávat dále. Říká se, že negativní 
reklama má větší účinnost než pozitivní. Proto 
se na nás z médií „valí“ jen samé rozbroje, násilí, 
nepokoje a nejednota. Člověk začíná mít pocit, 
jak špatný je svět. Ale ruku na srdce: Stvořil by 
Bůh špatný svět, nebo si ho špatným jen chceme 
vykládat?… Přesto, že je kolem nás tolik dobrého, 
málo o něm mluvíme. Ve spěchu a ustaranosti 
všedního dne je nám bližší hovořit o problémech 
a jejich následcích než o našich snech a jejich 
naplňování. Jak z tohoto kruhu ven? Všímat si těch 
nejbližších lidí, těch, se kterými trávím většinu 
dne, a je podporovat, posilovat jejich sebevědomí 
a oceňovat jejich snahu jít za svým cílem. Neustálé 
poučování a kritizování, jak špatný je dnes svět, 
zvláště mladým lidem cestu v jejich životě neukáže. 
Pochopení, vyhledání jakékoliv maličkosti, 
kterou bychom mohli druhému pochválit, je ta 
nejlepší cesta, jak druhému ukázat, že slunce svítí 
každý den.

V době letních dovolených vám všem přeji, aby 
právě radost vyvěrala z každého z nás a „nakazila“ 
každého, s kým se potkáme.

K tomu ať vás provází  
na všech cestách Panna Maria.

Br. Martin Macek O.H. 
představený milosrdných bratří Čech a Moravy

ÚvoDNí slovo

br. Martin Macek 
představený milosrdných bratří

kostel sv. Leopolda v Brně
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milosrDNí Bratři 
hospitálský řáD sv. JaNa z Boha 
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.

Kromě tří obvyklých slibů života čistoty (celibátu), 
chudoby a poslušnosti, bratři skládají ještě čtvrtý 
slib hospitality – péče o nemocné.

V 52 zemích všech 5 kontinentů působí 1177 
bratří a provozují okolo 400 zdravotních zařízení. 
Pomoc se neomezuje pouze na nemocné a ne-
mocnice – mají též mnoho center pro mentálně 

postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova 
a také centra pro závislé na drogách. Zakládají 
střediska s paliativní medicínou, věnují se péči 
o nemocné s AIDS, s Alzheimerovou chorobou. 

V řádových nemocnicích se neprovádí potraty, ale 
budují baby-boxy, propagují etické a morálních 
hodnoty. 

Generální představený br. Donatus Forkan sídlí 
v Římě. vp

Granátová jablka – tradiční symbol milosrdných bratří 
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Generální převor řádu milosrdných bratří, 
br. Donatus Forkan, zaslal všem členům rodiny 
sv. Jana z Boha (to jsou všichni bratři a jejich 
spolupracovníci) list, ve kterém představil své 
naděje a přání pro tento jedinečný rok.

V tomto listě otvírá témata, která mají dopomoci 
objevit základy a potenciál rodiny sv. Jana z Boha:

„Jako my dnes, Juan Cuidad, sv. Jan z Boha, byl 
zcela závislý na společenství, které se dnes na-
zývá „jeho rodinou“, ať už to byli dobrovolníci, 
návštěvníci „domu hospitality“, anebo ti, kteří 
mu v jeho činnosti pomáhali a přispívali různými 
dary. Jan z Boha nás učí, že vztahy mezi lidskými 
bytostmi mají být v centru naší pozornosti. Jan 
z Boha nám zanechal velký příklad, jak jednat 
mezi sebou navzájem, jak oslovovat lidi, které on 
sám oslovil. To, co zanechal svým následovníkům, 
byl příklad zastavení se s nimi v rámci solidarity 
k druhým. A nejen to, také jim ukázal cestu, díky 

které mohou tvořit komunity. Komunity, jichž 
je potřeba, aby byla zachována pozornost těm, 
kteří mají být v centru veškerého našeho zájmu 
a péče. Janova lidskost byla zrozena z pohledu do 
nás samotných, který také představuje vrozenou 
důstojnost veškerého lidstva, jež je utvářeno 
k obrazu a podobě Boží.“ 
 www.stjohnofgodvocation.ie (vp)

rok roDiNy  
sv. JaNa z Boha

br. Donatus  
Forkan
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Téma „obnova“ je jedním ze základních cílů sou-
časného vedení řádu. Bratr generální převor Dona-
tus Forkan ve svém listě „Nová tvář řádu“ zdůraz-
ňuje nutnost obnovy ve všech komunitách.

Za tímto účelem se 14. – 19. března 2011 setkali 
zástupci evropských provincií s generální kurií milo-
srdných bratří v Římě, aby prodiskutovali současnou 
situaci v provinciích a komunitách s vizí do budouc-
na. Za rakouskou provincii byli účastni p. provinciál 
Ulrich Fischer, kterého doprovázeli br. Joachim Ma-
čejovský (SK) a br. Martin Macek (CZ).

Kurz obsahoval podtémata,  
kterými se bratři zabývali:

 »  být řeholníkem v dnešní době
 »  zasvěcení a spirituální život jako klíč k obnově
 »  klady a zápory v pastoraci povolání
 »  nové možnosti v řádovém úkolu
 »  řeholní život v budoucnosti

 
Na úvod řekl br. generál, že řád by měl uzdravovat 
svou přítomností v církvi v dnešní době. Veškerá 
naše činnost se neobejde bez podpory v modlitbě. 

Duchovní složka života řeholníka musí podpírat celý 
jeho život každý den. Současně br. Donatus zdůraz-
nil důležitost a význam komunitního života a spo-
lečenství bratří. Dále hovořil o nejisté budoucnosti, 
které každá komunita, každý bratr čelí. Připomněl 
též myšlenku jednoho ze svých předchůdců generál-
ního převora Pierluigi Marchesi, že milosrdný bratr 
by neměl být „hospodářem tradice“, ale „vizionářem 
budoucnosti“.

Pro střední a východní Evropu uspořádají bratři 
dvoumodulový kurz obnovy na základě získaných 
informací v Římě. 

i. modul 5. –7. 10. 2011  vídeň 
ii. modul 30. 11. –2. 12. 2011 kostenz

 
Br. Martin Macek, OH

kurz oBNovy pro Bratry reGioNu „EVROPA“ 
14. –19. 3. 2011, ŘÍM
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Generální představený řádu milosrdných bratří 
vybral pro rok 2011 misijní projekt stavby cen-
tra pro léčbu Alzheimerovy choroby v čínském 
hospici Yanji. V minulém čísle Hospitality jsme 
vám tento projekt představili. 

Milosrdní bratři hospic Yanji založili před 10 lety 
a za tu dobu, i přes nepříznivé sociální prostředí 
dané politickým zřízením v Číně, se jim podařilo 
vybudovat plně fungující hospic. 

Tento hospic existuje na základě dohod a spolu-
práce čínské yanbianské lidové nemocnice a ne-
mocnice sv. Jana z Boha v korejském Kwangju. 
Jelikož je město na hranici Číny s Koreou, čínská 
místní vláda se podílela na projektu pozemkem 
a milosrdní bratři Koreje materiálem na stavbu 
budovy a vybavením hospice. Za chodem tak stojí 
samotný řád milosrdných bratří.

KonceRT pRo Čínu

Podpořit misijní projekt můžete i Vy! 

číslo konta 1341663309/0800 

variabilní symbol 2011
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misiJNí proJekt 2011 – yaNJi-ČíNa  
ZaloženÍ ZaŘÍZenÍ pro lidi s alZheiMerovou chorobou

koNcert pro ČíNu – maďarští 
stuDeNti z BuDapeště
Brněnští bratři se rozhodli, že tento projekt 

budou také podporovat. Jednou z akcí, které 

mu byly věnovány, byl Benefiční koncert pro 

Čínu, proběhl 9. dubna v Sále Milosrdných 

bratří v Brně. Představili se na něm studen-

ti z maďarské konzervatoře Bély Bartóka 

v Budapešti, v čele s českým klavíristou 

Janem Vojtkem.

Zisk z tohoto koncertu 7 788 Kč bude poslán 

s ostatními dary letošního roku do Číny na 

stavbu centra pro Alzheimerovu chorobu.

Poskytují se zde moderní služby v péči o termi-
nálně nemocné pacienty. Zařízení je vybaveno 
17 lůžky, samozřejmostí je však i rodinné pora-
denství anebo domácí péče. V současnosti zde 
pracuje 5 bratří a dvě sestry sv. Vincence, odborný 
personál tvoří 36 pracovníků.

Od roku 2006 do roku 2009 prošlo hospicem přes 
1000 pacientů.

Při plánování budoucnosti hospice se narazilo na 
téma Alzheimerovy choroby. Tato nemoc je v zemi 
totiž velice podceňována a léčebná zařízení ani 
z daleka nedosahují základním standardům, jak 
po kvalitativní, tak ani po kvantitativní stránce. 
Rozhodlo se tedy, že se zde vybuduje moderní 
centrum pro léčbu právě této choroby. vp

klavírista Jan Vojtek
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pouť Na vraNov

práce s nemocnými stojí ve středu pozornos-
ti našeho řádu. není to však pouze fyzická 
pomoc a péče, ale také podstatná duchovní 
složka naší pomoci, která je zvláště v nemoci 
velice důležitá.

Každý rok v Brně pořádáme májové pobožnosti 
v našem kostele sv. Leopolda. I když tento kostel je 
přímo spojen s Nemocnicí Milosrdných bratří, není 
pro její pacienty nejsnadnější se do kostela dostat. 

Rozhodli jsme se tedy přesunout tyto pobožnosti 
přímo do areálu nemocnice, konkrétně k soše Pan-
ny Marie v zahradě u LDN. Celý měsíc květen jsme 
se tam každý čtvrtek scházeli společně s nemoc-
nými a zaměstnanci nemocnice a děkovali Panně 
Marii za pomoc a útěchu, kterou nám v našich 

nemocích dává. Pokaždé tam s námi byli i mladí, 
kteří se postarali o hudební doprovod adorací.

Pro velký úspěch těchto setkání budou mariánské 
pobožnosti pokračovat opět od září, dovolí-li nám 
to počasí. Každý čtvrtek v 16:00 se tak společně 
s nemocnými můžete setkat při mariánských po-
božnostech.  vp

mariáNské Čtvrtky s NemocNými

Jako každý rok i letos jsme se vydali na pouť 
k panně Marii Vranovské. někteří pěší, někteří 
autem, nicméně jsme se mohli leč v malém 
společenství sejít v klášterní kapli u sošky 
panny Marie Vranovské.

Toto poutní místo patří k nejvýznamnější v českých 
zemích. Bylo založeno roku 1243 poté, co zde byla 
zázračně vyléčena slepota moravského maršálka 
Viléma. Ten zde nechal zbudovat dřevěný kostelík, 
který se v průběhu let proměnil v jedno z nejuzná-
vanějších poutních míst nejenom u nás. vp
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„Pane, já si nedůvěřuji a celou svoji důvěru vklá-
dám do Tebe. Odevzdávám se celý do Tvých rukou.“

„My nejsme ničím a nejsme ničeho hodni. Ale když 
se podřídíme Boží vůli a jsme přitom ochotni vzdát 
se sebe samých, bude Pán činit zázraky.“ 

sv. Benedikt Menni

modlit se, pracovat, snášet, trpět, milovat a mlčet

Angelo Ercole Menni se narodil 11. března 1841 
v Miláně. Byla to doba zmítaná nepokojem, ital-
ské státy se chtěly sjednotit a vymanit se z ra-
kouského vlivu. Když rakouský generál Radecký 
táhl potlačovat povstání do Lombardie, byl to 
řád milosrdných bratří, který ochotně přijímal 
všechny raněné vojáky nehledě na národnost. 
Tato vstřícnost a ochota sloužit všem nemocným 
bez rozdílu se stala inspirací mladému Mennimu, 
který se zakrátko poté rozhodl do řádu vstoupit 
a sloužit nemocným. 

Od r. 1860, kdy do řádu vstoupil se jménem Bene-
dikt, udělal velký kus práce v rozvoji hospitálské 
činnosti v severní Itálii. Generální představený 
řádu p. Giovanni Maria Alfi eri nemohl jeho úspě-
chy přehlédnout. Pozval ho do Říma, kde studoval 
teologii a lékařství. Mimo to se však stal i sekre-
tářem p. generála. Když předvedl své schopnosti, 
p. generál neváhal a pověřil ho úkolem, na který 
se dlouhá léta čekalo. Byl poslán do Španělska, 
aby obnovil působení řádu v jeho mateřské zemi. 
V té době tam totiž platil zákaz všech řeholí. 

Benedikt Menni se svého poslání zhostil nad 
očekávání dobře. Nejen že obnovil hospitálskou 
činnost řádu, ale r. 1884, kdy si Španělsko získalo 
zpět titul provincie řádu, tam bylo 8 konventů 

se sedmdesáti řeholními bratry, deseti novici 
a čtrnácti žadateli. Odtud se však milosrdní bratři 
mohli rozšířit i do Jižní Ameriky, na Kubu či do 
Mexika, a do mnoha dalších zemí.

Velkou zásluhou Benedikta Menni bylo však zalo-
žení Kongregace hospitálských sester Nejsvětější-
ho srdce Ježíšova.  

Do r. 1911 byl provinciálem řádu ve Španělsku, 
ale když toho roku zemřel generální představený 
Cassian Maria Gasser, papež Pius X. neváhal a na 
post generála řádu dosadil Benedikta Menni, 
kterému jeho předchůdce Pius IX. osobně dal 
požehnání k práci ve Španělsku. 

Je pravda, že mnozí bratři mu vyčítali jeho mnoh-
dy příliš autoritativní vystupování, nicméně po 
jeho smrti r. 1914 se i přes to začalo s procesem 
blahořečení. Ten se sice zpozdil světovými vál-
kami, občanskou válkou ve Španělsku a dalšími 
konfl ikty, nicméně později se to podařilo.

Byl blahořečený r. 1985 a svatořečený r. 1999 po 
přiznání několika zázraků. vp

Benedikt Menni se svého poslání zhostil nad 
očekávání dobře. Nejen že obnovil hospitálskou 
činnost řádu, ale r. 1884, kdy si Španělsko získalo 
zpět titul provincie řádu, tam bylo 8 konventů 

konfl ikty, nicméně později se to podařilo.

Byl blahořečený r. 1985 a svatořečený r. 1999 po 
přiznání několika zázraků. vp

sv. BeNeDikt meNNi
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koNcert pro JapoNsko

Jedna z nejhorších přírodních katastrof, které 
naše civilizace pamatuje, udeřila letos na jaře 
v Japonsku – zemi vycházejícího Slunce. 

Vlna tsunami, sopečná erupce a jaderná kata-
strofa značně poškozené elektrárny Fukušima 
přinutily 275 700 lidí opustit své domovy, tito 
lidé o ně nenávratně přišli. Další statisíce byly 
evakuovány a čekají na stabilizaci situace, aby se 
mohly do svých domovů vrátit. Materiální škody 
jsou nedozírné. 

Shodou okolností je asijský kontinent ve středu 
našeho letošního zájmu. Vedle pomoci čínskému 
hospici v Yanji, posíláme další prostředky i do 
Japonska.

Milosrdní bratři se rozhodli, že i na tento účel 
zorganizují Benefiční koncert. Proběhl 2. května 
2011 v Sále Milosrdných bratří, tentokrát za spo-

lupráce ZUŠ Františka Jílka, jejíž děti na koncertě 
zahrály. Koncertu se osobně zúčastnil ředitel 
Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman.

I díky mediálním partnerům koncertu se na dob-
rovolném vstupném vybralo 7 442 Kč, které byly 
do Japonska poslány prostřednictvím Charity ČR. 
S dalšími příspěvky farníků a podporovatelů řádu 
jsme tak do Japonska mohli poslat finální částku 
21 109 Kč.

Tyto prostředky budou sloužit k poskytnutí ne-
zbytných pomocí, především humanitárního cha-
rakteru, tj. například zajištění dostupnosti pitné 
vody, zajištění základních potravin nebo poskyto-
vání zdravotní péče. vp

 

O další možnosti pomoci postiženému Japon-
sku se dozvíte na stránkách www.charita.cz.

10     hospitalita 2|2011 



JAPONSKO

ZUŠ Františka Jílka a Milosrdní bratři  
pořádají
benefiční koncert na pomoc Japonsku
postiženému přírodními katastrofami

2. května 2011 v 19:00
Sál Milosrdných bratří

Vídeňská 7, Brno
vstupné dobrovolné

 

výtěžek z koncertu bude zaslán skrze Charitu ČR 
mediálními partnery koncertu jsou Radio Proglas, TV Noe,  
Český rozhlas Brno a signály.cz 
partnerem koncertu je město Brno

mediální partneřipartner
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z Návštevy Domova  
sv. JáNa z Boha v Bratislave
Začiatkom marca t. r. sprevádzkovala rehoľa 
Milosrdných bratov na Slovensku Domov svä-
tého Jána z Boha. nachádza sa v trochu vysu-
nutej časti Bratislavy a s kapacitou takmer sto 
miest slúži ako denný stacionár ľuďom v núdzi 
a bez domova, ktorí sa tu môžu v pokoji za 
drobnú úhradu najesť, oprať si šatstvo, prevziať 
nové oblečenie, oholiť sa či ostrihať. V prípade 
vážnejšej choroby je im tu k dispozícii aj lôžko-
vé oddelenie. 

Po areáli ma v jedno slnečné jarné dopoludnie 
sprevádza sám prior rehole brat Ján Karlík – práve 
v čase, keď časť klientov brigádnicky čistí okolitý 
pozemok. Keď vytiahnem fotoaparát, zjavne ožijú, 
ani  keby chceli byť „mediálnymi hviezdami“. 
Nemôžem si nevšimnúť, že medzi nimi panuje aj 
osobitý humor. Keď sa s bratom Richardom, kto-
rého v Bratislave poznajú všetci bezdomovci  ako 
svojho tútora, chystáme na návštevu pacientov 
,  zastaví nás Róm v najlepších rokoch. Od neho 
sa dozvedám, že Milosrdným bratom  pomáha 
s krátkou prestávkou už niekoľko rokov. Zatúži po 
spoločnej fotografii s bratom Richardom. Takúto 
osobitú formu radosti zažívam aj vtedy , keď 
mladý muž  s pankáčskym „három“ na hlave prosí 
v jedálni priora rehole o spoločné foto. A pri zatla-
čení gombíčka fotoaparátu sa k nemu pritúli na 

hruď, ako k otcovi. Na priestrannej verande domu 
je medzitým živo, niekoľko chlapov posedáva po 
obede. Jeden z nich vyrukuje s vyhlásením: „Keby 
som nebol rozvedený, aj ja som už v reholi.  Ako 
milosrdný brat. Ale mám dve deti, za sebou rozvod, 
už sa nedá.“ Vzápätí iný muž sústredí na seba 
pozornosť poznámkou: „Brat Richard, ale aj vy ste 
bezdomovec.“ Iný zaprotestuje: „No, takýmto bez-
domovcom by som chcel byť.“ Nedá mi a zapojím 
sa do debaty. „To je náročná služba- byť Milosrd-
ným bratom, je to celoživotná obeta, nie je to ľah-
ké.“ Brat Richard akoby chcel trochu zľahčiť to, čo 
som práve povedala a chlapom vysvetľuje: „Ona to 
hovorí z pohľadu kresťanstva, ale my všetci sme tu 
len dočasne, skutočný domov máme iba  tam hore, 
u Otca.“ A chlapi neprotestujú, počúvajú. Chvíľu 
posedia, potom ich opäť čaká presun na brigádu 
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- čistenie pozemku. Medzitým to však na ďalších 
miestach domova žije svojským ruchom: auto 
z Rakúska práve vo vreciach doviezlo novú dávku 
šatstva, ktorú treba vyložiť do skladu. Misijná 
sestra Lucia, ktorá tu pracuje na polovičný úväzok, 
vydáva oblečenie žene a mužovi, ktorí si vyberajú 
čosi pre seba a blízkych. Predstavený rehole brat 
Ján kontroluje s ing. Neštrákom priebeh brigády, 
riaditeľ nemocnice Milosrdných bratov  JUDr. 
Michal Tinák tu práve sprevádza po domove hostí.

 Niektorí klienti opúšťajú brány rýchlejšie, už po 
obede, iní sa zdržia. „Idem ešte k mame,“ zahlási 
päťdesiatnička v koženej bundičke. Bránku za 
sebou zatvára aj mladý muž, oblečením pripomí-
najúci člena hnutia punk. Je mi  ťažké uveriť, že 
má vyoperovanú takmer celú slezinu. Vraj pre útok 
skinheadov. A napriek tomu má na tvári zvláštny 
úsmev. Nuž, všelijaké osudy spája tento  útulok, 
ktorým Milosrdní bratia  robia hlavnému mestu 
Slovenska cennú službu. A zároveň takto aktívne 
slúžia tým, ktorými svet  opovrhuje. Na rozdiel 
od väčšiny o nich hovoria ako o Božích miláči-
koch, v ktorých je zvlášť prítomný trpiaci Kristus. 
Venovať sa najopustenejším, ľuďom na okraji 
spoločnosti – to je podľa  priora rehole J. Karlíka 
ich charizma. A brat Richard doplní, že dnes sa už 
poslanie rehole nesústreďuje iba v nemocniciach 

pri chorých. Práve pôsobením aj medzi bezdomov-
cami aktívne vstupujú bratia priamo do  „centra 
uboleného sveta“.  V ich zariadeniach, nech je to 
kdekoľvek,  je teda katechézou skutočný záujem 
o človeka.  A ako vidno, aj  útulok pre bezdomov-
cov, ktorý spravujú v Bratislave, môže slúžiť priam 
ako knižnica na kolieskach. Z mnohých na po-
hľad len tak ledabolo utrúsených rečí sa tu totiž 
skladá mozaika života a prijatia tých, ktorých 
zvyšok spoločnosti pohŕdavo nazýva spodinou. 
Pre ktorých však Milosrdní bratia majú nielen 
teplú polievku, ale najmä oči, uši a srdce pre ich 
problémy a zápasy. 

Andrea Eliášová
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NemocNice milosrDNých Bratří vizovice

Již několik měsíců pracuji v nemocnici, která 
je jednou z nemocnic patřících Hospitálskému 
řádu sv. Jana z Boha. Kromě své práce na poli 
technickém a ekonomickém se postupně se-
znamuji a pronikám do charakteristiky a úkolů 
církevní nemocnice.

V nemocnici by měla být profesionální péče léka-
řů a celého zdravotnického personálu spojena do 
jediného celku, v němž je člověk vnímán celistvě 
(harmonicky) se všemi svými fyzickými, duševními 
i duchovními potřebami. Všichni zaměstnanci se 
snaží pacientům vytvořit pocit domova. Domova, 
kde jsou laskavě přijati, kde jsou respektovány je-
jich oprávněné požadavky a přání, kde pociťují ve 
svém stáří úctu a lidskou důstojnost. Jen málo lidí 
by si dokázalo představit, co pro člověka znamená 
být starý. Mladí lidé, kteří mají život ještě před 
sebou, se ani nezamýšlí nad tím, co vše s sebou 
stáří přináší, jak se staří lidé každodenně cítí nebo 
jestli jsou ještě šťastní.

Tak jako člověk musí jednou vyrůst, musí jednoho 
dne i zestárnout. Stárnutí je přirozený proces ka-
ždého jedince. Po mnoha prožitých letech tělesná 
schránka chátrá a správná činnost organismu se 
s nabývajícími lety zhoršuje. Proto se nesmíme di-
vit, že naši starší pacienti po mnoha letech života 

nemohou chodit nebo mají špatný zrak či sluch. 
I ve stáří by lidé měli žít šťastně a spokojeně se 
svými rodinami, které je mají rády. Neměli by být 
ani nepochopení, ani osamělí a ani by si neměli 
myslet, že jsou na obtíž. My mladí, kteří máme 
životy ještě před sebou, jednou poznáme, co je to 
být starým člověkem. Ovšem budeme-li mít štěstí. 

Modlitba nám dává útěchu a posilu ve všech život-
ních situacích a také v nemoci a bolesti. I když se 
neuzdravujeme podle našich představ dost rychle 
nebo vůbec, modlitba nám pomáhá pochopit smysl 
nemoci a utrpení, statečněji a ochotněji je snášet, 
nacházet odevzdanost do Boží vůle, přijmout útěchu 
a proměnit obtíže nemocí v zásluhy a požehnání.

Rád bych zde uvedl modlitbu nemocného za ne-
mocné a příběh, který jsem nedávno dostal mailem:

Modlitba nemocného za sebe a za všechny ne-
mocné:  
„Pane Ježíši Kriste, Ty jsi lékař duší, Spasitel ne-
mocných. Proto se na Tebe obrátily plny naděje 
sestry Lazarovy. Se stejnou důvěrou přicházím i já 
k Tobě a prosím Tě: smiluj se nade mnou, protože 
jsem nemocný, smiluj se nade všemi, kteří jsou 
právě tak nemocní jako já. Stále znovu Ti přinášeli 
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své nemocné. Ty jsi mnohé z těch, kteří byli sužo-
váni rozličnými nemocemi, uzdravil. Odporoučím 
Ti nejen sebe, ale všechny nemocné a prosím Tě, 
daruj nám zase zdraví.“

NeoByČeJNý příBěh oByČeJNého Člověka 
„Bylo půl deváté, pracovní dopoledne už v plném 
proudu, když dorazil postarší pán, osmdesátník, 
k odstranění stehů z prstu. Řekl, že spěchá, že má 
už na devět něco dalšího domluveno. Viděl jsem, jak 
je nervózní a řekl mu, aby si sedl; věděl jsem, že se 
na něj sotva kdo podívá dřív než za hodinu. Díval se 
však pořád na hodinky. Neměl jsem zrovna pacien-
ta, tak jsem se rozhodl podívat se  na jeho ránu.

Zjistil jsem, že je dobře zhojena, tak jsem si pro-
mluvil s jedním lékařem  a obstaral si vše potřeb-
né k odstranění stehů a převázání rány. Zatím, 
co jsem byl takto zaměstnán, zeptal jsem se jej, 
spěchá-li snad tolik kvůli další návštěvě u jiného 
lékaře. Odvětil, že nikoliv, že potřebuje jít do 
sanatoria, aby posnídal se svou ženou. Tak jsem 
se zeptal na její zdraví. Řekl, že tam už nějakou 
dobu je a že má Alzheimera. A jak jsme tak poví-
dali, otázal jsem se, vyvedlo-li by ji z rovnováhy, 

kdyby přišel trochu později. Opáčil, že jeho žena 
už dlouho neví, kdo je a jeho že už pět let nepo-
znává. To mně překvapilo a ptám se:  „A vy tam 
přesto docházíte každé ráno, i když ona neví, kdo 
jste?“ Usmál se, poklepal mi na ruku a pravil: „Ona 
mne nepozná, ale já pořád vím, kdo je ona!“

Musel jsem zadržet slzy, když odcházel. Na ruce 
jsem měl husí kůži a pomyslel jsem si: Tak tako-
vou lásku bych chtěl v životě mít.

Radek Podpinka

iNzerce volNá místa

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích 

přijme fyzioterapeuta s odpovídajícím SŠ 

nebo VŠ vzděláním pro práci na lůžkové 

i ambulantní části rehabilitace. Platební 

podmínky dohodou.

Tel.: 731 621 234 

E-mail: telupilova@nmbvizovice.cz
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11. –15. dubna se v irském Dublinu sešli zá-
stupci bratří a spolupracovníků všech evrop-
ských provincií ke společnému jednání, jehož 
téma bylo: „Rodina sv. Jana z Boha jako pracovní 
společenství.“ Konference se zabývala následují-
cími tématy:

 »  řád v Evropě za 10 let
 »  vedení, struktury a budoucnost provincií
 »  generální kapitula 2012

řáD v evropě za 10 let
Účastníci se zabývali tímto tématem a vybrali 
čtyři okruhy, kterými se následně bude zabývat 
každá provincie samostatně:

 »  bratři a spolupracovníci musí tvořit jednotu 
a tak působit při práci v našich zařízeních

 »  vzdělávání a dialog vedoucí k hodnotám a prin-
cipům hospitality patří k těm zásadním úkolům 
každého bratra a spolupracovníka

 »  spolupráce nemocnic a zařízení na úrovni pro-
vincie a na úrovni Evropy

 »  výměna zkušeností vedoucích pracovníků jed-
notlivých zařízení na evropské úrovni

veDeNí, struktury 
a BuDoucNost proviNcií
K tomuto tématu pracovní skupiny přiřadily 
pět bodů:

 » flexibilní struktury, schopné se vyvíjet dle po-
třeby doby

 »  pacientův či klientův hlas musí být slyšet
 »  zintenzivnit vzdělávání středního a vyššího 

zdravotního personálu
 »  výměna zkušeností mezi provinciemi
 »  volba osob pro vedoucí pozice se bude řídit 

jednotnými kritérii

GeNerálNí kapitula 2012
Uskuteční se 22. října – 9. listopadu 2012 v por-
tugalské Fatimě. Bratři všech provincií světa 
a někteří spolupracovníci se sejdou, aby zhodno-
tili práci posledních šesti let, stanovili program 
dalšího šestiletí a zvolili generálního převora, 
nejvyššího představeného milosrdných bratří, také 
na dobu šesti let.

Br. Martin Macek, OH

4. reGioNálNí koNfereNce evropy 
11. –15. 4. 2011, dublin

br. Donatus Forkan – generální představený řádu

Španělsko-portugalská delegace v kuloárním jednání
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představený milosrdných bratří Čech a Moravy 
br. Martin Macek, oH, se v rámci slavnostní 
večeře pořádané hejtmanem Jihomoravského 
kraje Michalem Haškem setkal 6. dubna 2011 
s Jeho Jasností Janem Adamem ii., vládnoucím 
knížetem z lichtensteina a Její Jasností Marií-
-piou, princeznou z lichtensteina. 

Jeho Jasnost Jan Adam II. přijel do České repub-
liky na soukromou návštěvu, při které mu byla 
předána na Masarykově univerzitě Velká zlatá 
medaile a kde byla představena jeho kniha „Stát 
ve třetím tisíciletí“. Br. Martin při setkání podě-
koval Jeho Jasnosti za náklonnost a pomoc jeho 
rodiny, kterou řád Milosrdných bratří a především 
pacienti v minulých staletích dostávali. Připomněl 

též, že zásluhou Lichtensteinů přišli milosrdní 
bratři do Valtic před více jak 400 lety a dále pak 
do Prostějova a do Brna. Valtice byly pro bratry 
prvním místem severně od Alp, kde se začali 
starat o nemocné. Na závěr pozval představený 
řádu vládnoucího knížete do jednoho z klášterů 
milosrdných bratří zbudovaných pomocí rodi-
ny Lichtensteinů.

Br. Martin Macek, OH

Návštěva 
lichteNsteiNŮ

foto: Čeněk Absolon
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Z DopiSů SV. JAnA Z BoHA

pRVní DopiS VÉVoDKYni Di SeSSA

***

Co by si bez Vás počaly dvorní dámy, guvernant-
ky, sirotci a vdovy? Všichni jsou Vám zavázáni 

službou a věrností, a Vy potom jste zavázána ke 
konání dobrodiní, neboť Bůh miluje všechny lidi. 

Rozjímáme-li o velikosti Božího milosrdenství, ni-
kdy nepřestaneme dělat dobro, můžeme-li. Neboť 
když z lásky k Bohu dáváme chudým to, co on sám 
nám dal a dává, pak nám slibuje vše stonásobně 

odplatit blažeností své lásky na věčnosti. Jak 
šťastná to mzda a užitek! Kdo by nedal vše, co má, 
tomuto Božskému kupci v okamžiku, kdy nám činí 

tak výhodnou nabídku a s otevřenou náručí nás 
prosí o naše obrácení, o lítost nad hříchy, o milo-
srdnou lásku k našim duším a k našim bližním?  

Tak jako voda hasí oheň, tak láska smazává hřích.

***
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plánoVAnÉ AKce

, ČerveNec

 28. 7. 2011  čtvrtek 15.00  VýRoČní pouTní Mše SVATá 

340 let posvěcení kostela sv. Augustina ve Valticích - Kostel sv. Augustina, Valtice

, září

  8. 9. 2011  čtvrtek 16.00  MARiánSKÉ poBožnoSTi S neMocnýMi 

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - v zahradě u sochy Panny Marie

 15. 9. 2011  čtvrtek 16.00  MARiánSKÉ poBožnoSTi S neMocnýMi 

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - v zahradě u sochy Panny Marie

 22. 9. 2011  čtvrtek 16.00  MARiánSKÉ poBožnoSTi S neMocnýMi 

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - v zahradě u sochy Panny Marie

 29. 9. 2011  čtvrtek 16.00  MARiánSKÉ poBožnoSTi S neMocnýMi 

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - v zahradě u sochy Panny Marie

, říJeN

  1. 10. 2011  sobota 17.00  BAcH-colleGiuM pRAHA – KonceRT cHRáMoVÉ HuDBY 

Kostel sv. Leopolda, Brno, Vídeňská 7

hospitalita Zpravodaj, který vychází 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, významných 

událostech z domova i zahraničí. V případě zájmu o odběr pište na e-mail: sekretariat@milosrdni.cz nebo na adresu:  

Milosrdní bratři, Vídeňská 7, 639 00 Brno. Nezapomeňte uvést počet výtisků, které chcete odebírat. 
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„Per corpus ad animam“


