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Milé sestry a milí bratři, 
dnešní krátké zamyšlení bych chtěl věnovat nám 
všem, kteří se chystáme oddychnout si od běžného 
pracovního shonu a strávit nějaký ten den,  
či týden v prostředí, které nás nabije energií  
a dá nám nové impulzy do života. Tato část roku, 
kdy lidé cestují nejvíce, je pro každého z nás velmi 
důležitá jak pro odpočinek, tak pro nabrání nových 
zkušeností a přátelství. A právě nová přátelství 
jsou v lidském životě to nejcennější. To nás 
nakonec dovede v našem běžném životě k většímu 
rozhledu, otevře nám možnost komunikace s více 
či méně sympatickými lidmi. Pokud je však tato 
komunikace postavena na vzájemném respektu 
a nebrání-li jí naše „osobně vytvořené mantinely 
s předem danými cíli“, může nám pomoci pochopit 
to, na co bychom sami jinak nepřišli. Bůh nás 
stvořil jako velmi rozmanité bytosti, které se 
vzájemně doplňují. Chápejme a respektujme plni 
optimismu, právě v dnešní době, jeden druhého, 
protože i po druhých jistě chceme, aby i oni 
chápali a respektovali nás.

Ať vás provází Panna Maria a sv. Jan z Boha 
během léta, ať už jste kdekoliv!

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

ÚVodní sloVo

klášterní kostel sv. Leopolda v Brně, sídlo delegatury

br. Martin Macek 
představený milosrdných bratří
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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 více než 
1 100 bratří spolu s 52 000 spolupracovníky 
a provozují okolo 400 zdravotních zařízení. Po-
moc se neomezuje pouze na nemocné a nemoc-

nice – existuje též mnoho center pro mentálně 
postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova 
a také centra pro závislé na drogách. Zakládají 
se střediska s paliativní medicínou, je věnována 
pozornost péči nemocným AIDS a Alzheimero-
vou chorobou. Každý rok je v našich zařízeních 
celosvětově ošetřeno nebo je jinak poskytnuta 
pomoc více než 15 000 000 pacientům či jiným 
potřebným. 

V řádových nemocnicích se neprovádějí potraty, 
ale budují se baby-boxy, propagují etické a mo-
rálních hodnoty. 

Generální představený br. Donatus Forkan sídlí 
v Římě. vp

granátová jablka - tradiční symbol milosrdných bratří
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P. Vojtěch Málek, křestním jménem Václav,  
se narodil 20. 8. 1927. Pochází z početné rodiny, 
měl 2 sestry a 5 bratrů. Jeho otec zemřel v roce 
1970 v 88 letech a matka, která byla delší dobu 
upoutána na lůžko, pak v 75 letech.

Navštěvoval obecnou a měšťanskou školu v Trho-
vé Kamenici a studoval na gymnáziu v Chotěboři. 
O milosrdných bratřích se dozvěděl z tehdejšího 
časopisu Neděle. 23. 7. 1946 vstoupil do řádu 
sv. Jana z Boha do pražského konventu, kde ho 
přijal provinciál br. Ireneus Jančařík a 28. 10.  
na slavnost apoštolů sv. Šimona a Judy začal 
spolu se 3 bratry noviciát s přesvědčením tento 
řád již neopustit.

8. 12. 1947 složil do rukou p. provinciála Janča-
říka své první sliby. Spolu s ním skládal své první 
sliby i br. Ladislav Kronich. 

Od roku 1949, po delší službě na krční ambulanci 
a v laboratoři, nastoupil na dvouletou základní 
vojenskou službu do Chodové Plané jako zdravot-
ník. Byla to doba velmi pevného komunistického 
režimu. Na vojně procházel různými dramatic-
kými životními zkušenostmi jen s Boží pomocí. 
Po návratu z vojny, 9. 12. 1951, složil v pražském 
kostele své slavné sliby se spolubratry Vitem 
Pestunem a Bonusem Schrekem.

Na přání p. provinciála a převora začal pracovat 
na operačních sálech jako instrumentář, později 
jako pomocník pro anesteziology, kde pracoval  
8 let. Roku 1960 byli bratři z pražského konventu 
a pražské nemocnice tehdejším komunistickým 
režimem vyhnáni a br. Vojtěch byl poslán církev-
ním tajemníkem do Šluknova do Vidnavy a záro-
veň byl písemně vyzván dostavit se do Milešova 

jako rehabilitační pracovník. Dříve si bratři ne-
mohli svobodně určit, kde budou pracovat a kam 
půjdou a museli se řídit pokyny tzv. církevních 
tajemníků. Odešel tedy do Milešova.

Po osmi letech v této službě přišlo „Pražské jaro“ 
a rok 1968. Tím se uvolnily i možnosti studia  
na školách a br. Vojtěch začal studovat teologii 
na Teologické fakultě v Litoměřicích. 23. červ-
na roku 1973 v pražské katedrále sv. Víta přijal 
od tehdejšího biskupa Mons. Štěpána Trochty 
kněžské svěcení. Jako kněz si nemohl vyhledávat 
místo, kam půjde, byl poslán na Plzeňsko. Pobyt 
v konventu milosrdných bratří mu byl režimem 
zakázán. 

Teprve roku 1990 se mohl vrátit do Letovic, kde 
působil v konventu jako magistr kandidátů a no-
viců. Mezi lety 1995 - 2004 byl převorem v leto-
vickém konventu a provinčním rádcem.  
Na provinční kapitule r. 2004 byl zvolen pro-
vinciálem Českomoravské provincie se sídlem 
v Brně, ve funkci byl do roku 2007. Od roku 2007 
pokračuje ve správě kostela sv. Leopolda v Brně, 
navštěvuje nemocné v nemocnici se svátostmi 
jako jediný stálý kněz na 450 pacientů. Přes 
své zdravotní potíže zůstává věrný Bohu a dává 
tak příklad lidem, hlavně mladým, v následování 
Krista celým srdcem.

Děkujeme Pánu Bohu za zdraví, které mu dává, 
za jeho vitalitu a přítomnost mezi nemocnými 
a za zkušenosti z oblasti liturgie i ošetřovatelství 
pro budoucí milosrdné bratry. Vyprošujeme mu 
dostatek síly a elánu do dalších let pod ochranou 
Panny Marie.

Br. Martin Macek, OH

P. vojtěcH Málek, oH slAví svýcH 85 let 
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P. Vojtěch Václav Málek, OH

P. Vojtěch při přípravě mše svaté

P. Vojtěch s br. představeným Martinem

P. Vojtěch při poledních modlitbách

noVé internetoVé stránky
Po mnoha útrapách se konečně podařilo zprovoz-
nit nové webové stránky milosrdných bratří. 

www.milosrdni.cz

Jedná se vlastně o čtyři nové stránky, z nichž 
první je věnována řádu milosrdných bratří, jeho 
spiritualitě a řádovému životu, druhý web slouží 
k propagaci našich lékáren v Brně a v Letovicích, 
třetí prezentuje Sál Milosrdných bratří, obsahuje 
harmonogram akcí či objednávkové formuláře, 

čtvrtý web bude sloužit naší Nemocnici Milosrd-
ných bratří ve Vizovicích.

Jednotlivé weby jsou od sebe vzájemně barevně 
oddělené, i když odpovídají současnému korporát-
nímu designu řádu milosrdných bratří ve střední 
Evropě. Logo granátového jablka s řadou barev-
ných trojúhelníků tak můžete potkat nejenom 
v České republice, ale i na Slovensku, v Maďarsku, 
ale především v Rakousku, kde bratři provozují 
několik nemocnic a dalších zařízení.           vp
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restauroVání fresek V ProstějoVě 
kostel sV. jana nePoMuckého

Díky finanční pomoci Ministerstva kultury ČR 
(50 000,- Kč), Olomouckého kraje (105 000,- Kč) 
a města Prostějov (200 000,- Kč) řád milosrdných 
bratří postupně dokončuje restaurátorské práce 
především freskové výzdoby lodě kostela.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Prostějově byl 
vždy označován za nejkrásnější z kostelů milosrd-
ných bratří ve Střední Evropě. Unikátní fresková 
výzdoba společně s bohatými architektonickými 
prvky doplněnými o díla malířského a sochařského 
umění z dílny F. A. Šebesty-Sebastiniho skutečně 
tvoří jedinečný umělecký komplex.

Prostějovský konvent milosrdných bratří byl zbu-
dován v letech 1739 - 1753 tehdejšími pány měs-
ta, Lichtenštejny. Klášterní kostel byl až později 
dostavován mezi lety 1751 - 1755. Jak píše bratr 
Benedikt Bogar ve své knize Milosrdní bratři, 
prostějovský kostel sv. Jana Nepomuckého  
ve své době překonal svou nádherou všechny 
kostely milosrdných bratří v tehdejší germánské 
provincii. Nad jeho výzdobou lidé žasnou dodnes.

vp

kostel sv. Jana Nepomuckého v Prostějově fresková výzdoba lodi kostela

Město ProstějoV
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koncert Pro honduras 
Misijní dílo Milosrdných bratří 2012

Hospitálská činnost milosrdných bratří se proje-
vuje nejen přímou prací mezi nemocnými a po-
třebnými, ale snaží se pomáhat i dalšími způsoby, 
které mají podpořit a rozšířit hosptalitu založenou 
sv. Janem z Boha. 

Milosrdní bratři v České republice tradičně věnují 
značnou pozornost misijním projektům řádu a or-
ganizují benefice na pomoc těmto projektům. Ve 
spolupráci se ZUŠ Františka Jílka se podařilo na 
konci května tohoto roku uspořádat již několikátý 
společný koncert. Výtěžek z tohoto koncertu  
(7 030,- Kč) bude společně s dalšími dary z dal-
ších beneficí a akcí (kostelní sbírky, Noc Kostelů 
a podobně) zaslán na konto misijních projektů 
řádu milosrdných bratří ve světě.

V letošním roce je to Klinika duševního zdraví 
v Hondurasu, kterou provozuje náš řád. Stavba 
této kliniky byla realizována za pomoci sponzorů 
a dárců především ze Španělska, avšak z důvodů 
nestabilní politické situace v zemi se zařízení 
ocitlo bez prostředků na provoz a ošetřování pa-
cientů. Nyní je třeba zajistit prostředky na provoz 
zařízení na následující dvouleté období. Proto 
bratři požádali řád ve světě o pomoc. 

Koncert pro Honduras byla tedy jedna z možností, 
jak nemocným v Hondurasu pomoci. Nesloužil 
pouze k získání finančních prostředků, ale záro-
veň měl působit jako ukázka možnosti důstojné 
a jednoduché pomoci těm nejpotřebnějším 
a bezprostředně informovat o situaci ve světě. 
Díky tomu, že hudební část koncertu připravují 
děti ze ZUŠ, stává se celá událost unikátním 
příkladem vzájemné solidarity mezi lidmi, zájmu 
o pomoc druhým.

vp

pacientka kliniky pro duševní zdraví v Hondurasu

budova kliniky

jednou z nejvíce ohrožených skupin v Hondurasu  
je dospívající mládež
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Cestování a poznávání neznámých míst je běžnou 
součástí našeho života. Ne každý se ale vyhne 
všem zdravotním problémům. Je důležité se při-
pravit na nejběžnější potíže, které by vás mohly 
cestou potkat. 

Také se poraďte se svým lékařem, cestujete-li do 
exotických oblastí. Zvláštní pozornost vyžaduje 
příprava na cestování s malými dětmi či kojenci.

Nejčastějším problémem bývají průjmy. Zde je 
důležitý zvýšený příjem tekutin, 3 - 4 l, ionto-
vé nápoje, slazený a vychlazený čaj, minerálky 
a z volně prodejných léků - Živočišné uhlí, Endia-
ron, Imodium, Enterol...

Vzácné nejsou ani zácpy, překyselení žaludku 
a plynatost. Projímavé kapky Guttalax, pastilky  
Tums nebo Rennie a Espumisan pomohou vyřešit 
tento problém.

Bolesti hlavy, teplota, nachlazení se nemusí 
o dovolené nikomu vyhnout. Paralen nebo Pa-
nadol, Brufen nebo Ibalgin by neměly v lékárničce 
chybět, vše snižuje teplotu a pomáhá od bolesti, 
celkově se zmírní průběh nachlazení.

Na rýmu a bolest v krku je dobré přibalit některý 
nosní spray či kapky a desinfekční pastilky proti 
bolesti v krku. Přejde-li zánět na dýchací cesty, 
mějte sebou i kapky na uvolnění zahlenění, např. 
Bromhexin či Mucosolvan.

Cestování mnohdy znepříjemní i zánět spojivek. 
Přibalte si oční kapky Opthalmo-septonex, či 
Opthal na oční výplach.

Alergická reakce vás může znenadání také pře-
kvapit. Zyrtec, Zodac případně Sanorin Analergin 
je vhodné mít s sebou.

Přemíra sluníčka nebo psychická zátěž může 
vyvolat opar. V tomto případě pomůže Zovirax, 
Herpesin nebo dnes populární náplasti na opary.

Na různé drobné úrazy je důležité mít s sebou 
dobrou desinfekci - Betadine, Jodisol, Septonex 
a dostatek náplastí a obvazů, popř. pružné obi-
nadlo. Může se vám hodit i repelent a pinzeta na 
vyjímání klíšťat.

Snášíte-li špatně jízdu dopravním prostředkem, 
trpíte nevolností, nezapomeňte na Kinedryl nebo 
zázvorové tablety.

Přejeme Vám krásné a slunečné léto, mnoho 
příjemných zážitků, pěknou dovolenou a šťastný 
návrat domů. Ať se vám vyhnou všechny problé-
my, abyste načerpali mnoho energie do dalších 
všedních dnů.

Jitka Poiselová 
lékárnice lékárny Brno

Jitka Poiselová - lékárnice naší brněnské lékárny

cestoVní lékárnička
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P. stanislaV fiala, oh – 40 let kněžstVí

Náš řádový bratr, otec Jiří Stanislav Fiala, se 
narodil 3. dubna roku 1930 v Loučeni. S řádem 
milosrdných bratří byl v kontaktu už od útlého 
dětství prostřednictvím br. Celestýna, který po-
cházel z jeho farnosti. Stal se mu inspirací, aby 
už roku 1947 zažádal o kandidaturu v pražském 
konventu. V té době zde bylo okolo stovky bratří. 
Studoval teologii, ale nebylo mu dovoleno ji do-
končit, proto odešel do Valtic, poté do Prostějova, 
kde zažil nucené vyhnání bratří z tamního klášte-
ra. Dále studoval v Uherském Hradišti zdravotnic-
kou školu a následně seminář v Olomouci. Roku 
1972 přijal kněžské svěcení od biskupa Trochty. 
Poté odešel postupně do farností Svitavy, Zlín, 
Slavičín, Ivanovice na Hané a nakonec Vyškov, kde 
byl děkanem. Roku 1992 byl zvolen provinciálem 
řádu milosrdných bratří a v této funkci zůstal po 
čtyři volební období. Roku 2004 se stal převorem 
letovického konventu, kde je dodnes.

V letošním roce slaví 40 let svého kněžství 
a k tomu mu ze srdce přejeme všechno nejlepší, 
zdraví a Boží požehnání do dalších let jeho kněž-
ské služby.             vp

Pouť na VranoV

Na konci května se milosrdní bratři vydali na 
tradiční pouť k Panně Marii Vranovské. I přes 
nepříznivé počasí se k br. Martinovi přidali i spo-
lupracovníci řádu z Valtic, či děti z dětského do-
mova Klokánek v Brně. Společně s další výpravou 
putující na Vranov autem jsme slavili mši svatou 
v místní klášterní kapli. Při pouti jsme prosili 
zvláště za nemocné v našich nemocnicích, ale i za 
všechny, kteří hledají své povolání. 

Vranov u Brna je poutní místo patřící k nejvý-
znamnějším v České republice. 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 nejuznávanějších poutních 
míst nejenom u nás.             vp

P. Stanislav Fiala, OH
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lXViii. generální kaPitula

Na začátku tohoto roku generální představený 
milosrdných bratří br. Donatus Forkan oficiálně 
svolal generální řádovou kapitulu v termínu  
od 22. října do 9. listopadu v portugalské Fatimě.

Téma pro toto setkání bylo zvoleno Rodina 
sv. Jana z Boha ve službě hospitality. Jak zdůraznil 
generální představený, je nutné, aby se všichni 
účastníci náležitě připravili na diskuzi, neboť 
zvláště v dnešní době je nutné hospitalitu sdílet 
v širším kruhu rodiny sv. Jana z Boha – mezi 
bratry, spolupracovníky a nemocnými.

Z kapituly by měla vzejít rozhodnutí a vodítka, 
která dále pomohou v šíření práce a odkazu 
sv. Jana z Boha do roku 2018 a dále. Tato budou 
velice důležitá v této době plné výzev, které mu-
síme přijímat a přizpůsobovat se jim, těžkostí, 
kterým musíme čelit, a zdají se být téměř ne-

překonatelné. V současnosti se objevuje mnoho 
nápadů jak posílit vzájemnou spolupráci. Některé 
byly zavedeny, na některých je třeba ještě praco-
vat. Jsou to například regionální setkávání, me-
zinárodní setkávání v pastorační péči, setkávání 
jednotlivých komisí při generální kurii a další. 

Ve vztahu k přípravám na generální kapitulu byly 
založeny dvě komise pro její přípravu – jedna pro 
tvorbu témat k rozhodování na samotné kapitule, 
druhá má na starosti aspekty logistiky. Přípravy 
probíhají především na bázi spolupráce generální 
kurie a portugalské provinční kurie. Poprvé se pak 
na generální kapitule sejdou nejenom provinciá-
lové jednotlivých provincií, ale k jednacím stolům 
zasednou i jejich poradci a další delegáti podle 
jednotlivých témat. 

Témata kapituly jsou rozdělena do dvou okruhů 
identita a poslání a působení rodiny sv. Jana 
z Boha.

V okruhu identity je pak třeba definovat sa-
motnou rodinu sv. Jana z Boha, její strukturu, 
vztahy mezi bratry a spolupracovníky, styk řádu 
s veřejností, pastorační péče a formace bratří 
a spolupracovníků. V poslání a působení je nutné 
určit formu a náplň práce jednotlivých řádových 
center, charismatické vedení, zajistit finanční 
udržitelnost v jednotlivých provinciích a regio-
nech, a spolupráce uvnitř a vně řádu milosrdných 
bratří. 

To vše je třeba nejprve definovat, dále navrhnout 
a přijmout na kapitule a nakonec dokumenty 
upevnit ve struktuře řádu.

Modlitbu za úspěšný průběh kapituly a další 
informace naleznete na www.ohsjd.org.           vp

slavné poutní místo ve Fatimě
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Mons. jan kutáč

V sobotu 14. července 2012 po dlouhé a náročné 
nemoci ve věku 70 let zemřel Mons. Jan Kutáč, 
farář ve Vizovicích, kde náš řád provozuje nemoc-
nici.

+ + +

Mons. Jan Kutáč se narodil 28. ledna 1942 v Lu-
bině. Kněžský seminář studoval současně s P. Voj-
těchem Málkem, našim řádovým bratrem, v lito-
měřickém semináři. Kněžské svěcení přijal v Brně 
dne 5. července 1971. Během svého působení 
vystřídal velké množství farností v několika diecé-
zích, měl tak možnost přímo působit na velké 
množství lidí. Od roku 1987 byl spirituálem kněž-
ského semináře v Litoměřicích. Mezi lety 1993 
a 1995 byl sekretářem olomouckého arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera. Od roku1995 byl farářem 
postupně ve Valašských Kloboucích, v Praze - 
Vinoři, a nakonec od roku 2006 ve Vizovicích. 
Během svého působení ve farnosti strávil mnoho 
času v naší nemocnici, kde navštěvoval nemocné 
a poskytoval neocenitelné duchovní služby. V roce 
2010 byl za svou obětavou kněžskou službu pa-
pežem Benediktem XVI. oceněn čestným titulem 
kaplana Jeho Svatosti - monsignor.

Náš řád si nesmírně váží jeho pomoci budovat 
dobré prostředí v Nemocnici Milosrdných bratří 
ve Vizovicích, kde mezi nemocnými strávil mnoho 
času, a i v době, kdy trpěl ve své nemoci, nemoc-
né a všechny potřebné ve Vizovicích nikdy neo-
pouštěl a dodával jim sílu a vůli do života.

vp

Mons. Jan Kutáč

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
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Pastorácia PoVolaní V reholi  
Milosrdných bratoV 

Bratislavský kláštor Milosrdných bratov na Slo-
vensku navštívili 11. júna 2012 členovia komisie, 
ktorá je poradenským grémiom provinčnej rady 
(slovenská komunita bratov patrí pod Rakúsku 
provinčnú delegatúru - pozn. aut.) zodpovedná 
za rehoľný život a pastoráciu povolaní. Zaoberali 
sa koordináciou pastorácie povolaní, starostlivo-
sťou o záujemcov o rehoľný život, prezentáciou 
rehoľného spoločenstva navonok, ako aj prípravou 
programov pre potencionálnych kandidátov  
do rehole. 

Poradenské grémium sa schádza štyri až päťkrát 
ročne aj za účelom výmeny informácií o dianí 
v oblasti pastorácie povolaní. Podnety zo stret-
nutí sú vždy adresované provinčnej rade, ktorá 
sa potom zaoberá ich schvaľovaním. Júnovej 
návštevy v Bratislave sa zúčastnilo šesť členov: 
brat Richard Binder OH, prior a magister novicov 
z Grazu – časť Eggenberg, brat Gellért Kovács OH 
z Budapešti zodpovedný za pastoráciu povolaní 
v Maďarsku, brat Ján Karlík OH - prior bratislav-
ského kláštora Milosrdných bratov zodpovedný 
za pastoráciu povolaní na Slovensku, brat Martin 
Macek OH z Brna prior zodpovedný za pastoráciu 
povolaní v Čechách a na Morave, Peter Wein-

happl OH z rakúskeho Kainbachu - stály diakon 
a pastorálny asistent v tamojšom zariadení a brat 
Joachim Mačejovský OH, predseda uvedenej ko-
misie, zodpovedný za pastoráciu povolaní v celej 
Rakúskej provincii vrátane jej delegatúr a zároveň 
magister kandidátov. Pri tejto príležitosti oslávila 
komunita aj meniny najstaršieho člena bratislav-
ského kláštora – brata Barnabáša a zúčastnila sa 
odovzdávania - prezentácie pouličnej (mobilnej) 
ambulancie určenej pre ľudí bez domova, odká-
zaných na cudziu pomoc, ktorú slovenskí Milo-
srdní bratia dostali darom z Mníchova. Samotné 
zasadnutie provinčnej rady sa konalo v knižnici 
bratislavského kláštora, po ňom nechýbal spoloč-
ný obed a po večerných modlitbách aj spoločná 
večera pre celú slovenskú komunitu bratov. Ako 
po stretnutí zhodnotil brat Joachim Mačejovský 
OH, najväčšiu výzvu v otázke pastorácie povo-
laní vidí dnes rehoľa v oslovovaní mladých ľudí. 
„Našou charizmou sú ľudia v staršom veku, chorí, 
trpiaci, zomierajúci, ľudia na okraji spoločnosti. 
Aj do našich kostolov prichádzajú väčšinou starší 
ľudia. Keďže nespravujeme školy, farnosti, centrá 
voľného času či vzdelávacie strediská, ťažšie sa 
dopracujeme k mladým ľuďom - okrem aktivít, 
ktoré sú organizované za tým cieľom, 

Spoločná fotografia MIlosrdných bratov v Bratislave 
s hosťom z Mníchova - bratom Karlom

Počas stretnutia v kláštornej knižnici
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v spolupráci s diecézami či inými rehoľnými spolo-
čenstvami. Najťažšie na pastorácii je, že neexistu-
je žiaden recept, podľa ktorého sa dajú získať nové 
povolania do zasväteného života. Niekedy stačí 
málo, či azda nejaké osobné stretnutie s rehoľ-
níkom a jeho osobné svedectvo (podmienkou je 
autenticita dotyčného rehoľníka) a tá druhá osoba 
sa cíti byť nadchnutá a oslovená a niekedy nepo-
máhajú ani aktivity najväčšieho rozmeru. Trpezli-
vosť, neúnavnosť v konaní, neutíchajúca modlitba 
k Bohu, ktorý je hlavným Povolávateľom sú devízy 
neskutočne potrebné pre prácu v pastorácii 
povolaní hlavne v dnešnej dobe, keď pozornosť 
spoločnosti je upriamená úplne iným smerom a jej 
hodnoty sú priam postavené na hlavu,“ uviedol 
brat Joachim. Podľa jeho slov je bratislavská ko-
munita Milosrdných bratov jednou z najmladších 
komunít v celej provincii - aj s delegatúrami, ale 
všetci jej členovia sú aktívni pri vykonávaní cha-
rizmy rehole. „Prichádzajú do kontaktu s rôznymi 
ľuďmi a ich osudmi, hlavne vďaka Domovu sv. Jána 
z Boha na Hatalovej ulici v Bratislave slúžiacom 
ako denné centrum pre núdznych ľudí a ľudí od-
kázaných na cudziu pomoc.  Zo zabudnutia sa 
bratom v Bratislave postupne podarilo vyjsť na 

svetlo a za  svoje meno sa dnes nemusia hanbiť. 
Zariadeniami v Bratislave a tiež v Spišskom Pod-
hradí (kde v ich priestoroch roky funguje Domov 
sociálnych služieb sv. Jána z Boha- pozn. aut.) 
ukazujú smer, akým by sa starostlivosť o človeka 
na Slovensku mala uberať, o čom istotne svedčí 
aj spokojnosť ľudí, ktorým tam bratia spolu so 
spolupracovníkmi slúžia,“ dodal brat Joachim. 
Prior slovenskej komunity bratov Ján Karlík OH  
ešte doplnil: „Uvedená návšteva bola zameraná 
predovšetkým na výchovu „dorastu“ v našej reholi. 
Pastorácia povolaní je aj o tom, čo sme „zdedili“. 
Na Slovensku máme  úžasných ľudí, krásne rodiny, 
kňazov, veľa vzácnych ľudí vo verejnom živote 
a všetci boli vychovaní v konkrétnych farnostiach. 
Vidno, že „ovocie rodiny“ bolo „bohato zakvitnu-
té.“ Ale treba myslieť i na budúcnosť a to je úloha 
pastorácie povolaní – vzbudzovať v ľuďoch hod-
noty, ako  čestnosť, spravodlivosť, lásku, pokoru, 
pravdivosť, pomoc iným, treba ich podporovať, či 
už v rodinách alebo v duchovnom živote.“

Andrea Eliášová,  
foto: archív rehole MB

bratislaVská neMocnica Milosrdných 
bratoV dostala unikátny dar

Univerzitná nemocnica s poliklinikou  Milosrdní 
bratia pôsobiaca už 340 rokov v centre Bratislavy 
dostala  darom nový, unikátny, plne digitalizovaný 
celotelový ultrazvukový prístroj najvyššej triedy 
s farebným dopplerovským mapovaním zn. Aloka  
ProSound alfa 6, ktorý získala vďaka neobvyklému 
finančnému daru ing. Rudolfa Csomora s manžel-
kou z Dunajskej Lužnej. 

K daru se vrátíme v dalším čísle Hospitality. 
Více informací o působení milosrdných bratří  
na Slovensku naleznete na www.milosrdni.eu. Ing. Rudolf Csomora s manželkou
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Nový film TV Noe „Milosrdní bratři v Čechách  
a na Moravě“ popisuje nejen historii řádu u nás, 
ale především obsahuje úžasná a často dechbe-
roucí osobní svědectví bratří, kteří svůj život 
věnovali nemocným, všem potřebným. V dnešních 
nemocnicích se často setkáváme s vážnými tvá-
řemi zaměstnanců, lékaři protestují, ale přitom 
vytvořit vztah s pacientem, věnovat mu úsměv 
a podat pomocnou ruku je něco natolik radost-
ného, naplňujícího a inspirujícího, že snad není 
místo, kde by se Boží láska mohla projevit více. 
Životy milosrdných bratří jsou skutečně naplněny 
touto láskou a radostí. 

Film byl připravován několik let. Najdete v něm 
unikátní záběry z míst, kde se po staletí vykoná-
vala hospitalita sv. Jana z Boha skrze péči o ne-
mocné a potřebné. Bohatá historie se tak dostává 
do přímého kontrastu s následky, které na tomto 
díle zanechalo komunistické období. Filmem 
provází br. Martin Macek, představený řádu.

Máte-li o film zájem, napište nám zprávu na 
info@milosrdni.cz, nebo telefonem na 543 165 
319, a poznejte, že se zdravotnictví, péče o ne-
mocné, dá dělat i jinak, než na co jsme dnes 
zvyklí. Může být s radostí a nadšením! 
              vp

filM o Milosrdných bratřích od tV noe 

br. Michael v hovoru s br. Ladislavem
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PlánovAné Akce

~ srPen

 9. 8. 2012   čtvrtek 18:00  ADorAce ZA neMocné A DucHovní Povolání 

  kostel sv. Leopolda v Brně, Vídeňská 7

 28. 8. 2012   úterý 18:00  Poutní Mše svAtá                 po mši svaté jste zváni na drobné pohoštění 

  kostel sv. Augustina ve Valticích, Petra Bezruče 184

~ září

 13. 9. 2012   čtvrtek 18:00  ADorAce ZA neMocné A DucHovní Povolání 

  kostel sv. Leopolda v Brně, Vídeňská 7

~ říjen

 kAžDý čtvrtek  15:30  růžencová PoBožnost s neMocnýMi 

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

 6. 10. 2012   sobota 17:00  koncert - BAcH-collegiuM PrAHA                      vstupné dobrovolné 

  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!
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hospitalita
vydává konvent Hospitálského řádu sv. jana z Boha – Milosrdní bratři (pro svoji vnitřní potřebu)
Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 15531678, registrace MK ČR E 20257
b. ú. 1341663309/0800
tel./fax.: 543 165 319, www.milosrdni.cz, e-mail: hospitalita@milosrdni.cz 
foto: archiv OH, tisk: Arch polygrafické práce spol. s.r.o.

„Per corpus ad animam“


