
Cena Celestýna Opitze 
laureáti pro rok 2012

hospitalita 4|2012
zpravodaj milosrdných bratří č. 18

„Per corpus ad animam - tělem k duši“

265 let  
milosrdných 
bratří v brně

ZD
AR

MA



Milé sestry a milí bratři, 
velkou část podzimu jsem letos strávil na 
generální kapitule v portugalské Fatimě, kde 
lidé prožívají skutečně hlubokou úctu k Panně 
Marii. Příklad Matky Ježíše Krista, která přijímala 
vše, co jí v životě potkalo, s velikou oddaností 
k Bohu a s důvěrou ve svého Syna Ježíše. Je nám 
obrovským příkladem, kdy asi každý z nás je 
zklamán svými neúspěchy či neochotou bližních. 
Ona stále věřila ve skutky Ježíšovy, i když jim všem 
asi hned nerozuměla. Bezvýhradná oddanost 
Božímu vedení. Dnešní doba je poznamenána tím, 
že chceme vědět vše a mít ve všem jistotu. Není 
pro nás nic problém - najdeme to na internetu. 
Ztrácí se však moment, který je pro náš život velmi 
důležitý. Moment, kdy se dokážeme spolehnout 
jeden na druhého a v neposlední řadě na Boha. To, 
že jdeme jen „do jistoty“, nás ale na druhou stranu 
velmi omezuje a nedovolí nám rozvíjet se v oblasti, 
které se říká VÍRA. Panna Maria nepotřebovala 
internet a neměla žádného poradce, jen svého 
Syna. A jemu vložila veškerou důvěru. Dejme 
mu důvěru i my a svěřme mu svoji budoucnost 
a své plány. Jen tak budeme moci překročit 
hranice, které nás v dnešním světě omezují.

Přeji vám všem požehnané zimní měsíce  
a svěřuji vás do ochrany Panny Marie

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.

milosrdní bratři ve světě
Po vzoru sv. Jana z Boha dnes ve službě hospita-
lity pracuje ve více než 50 zemích světa přibližně 
1200 milosrdných bratří. Provozují bez mála 400 
zařízení se zaměřením na oblast zdravotnictví 
a sociálních služeb. Společně se zhruba 53000 
spolupracovníky pracujícími na plný úvazek 
a 7000 dobrovolníky ošetří okolo 20 milionů 
lidí ročně. Bez ohledu na původ, národnost, ná-
boženství, pohlaví či sociální postavení bratři 
a spolupracovníci pomáhají lidem skrze hospita-
litu, která ukazuje milosrdného Krista všem, kteří 

hledají pomoc. Starají se o pacienty přestárlé, se 
zdravotním postižením, umírající, věnují se lidem 
s drogovou závislostí, hledají způsob, jak pomoci 
bezdomovcům, a samozřejmě dělají mnoho další-
ho. V každé zemi světa se tak zaměřují na nejvíce 
problematickou oblast, kde je jejich práce potře-
ba. Charakteristickým znakem je snaha o hledání 
inovativních řešení naléhavých problémů ve zdra-
votnictví a v sociálních oblastech. 

milosrdní bratři ve střední evropě
Původní Česko-moravská řádová provincie se 
v minulých letech stala součástí Rakouské řádové 
provincie, která reprezentuje milosrdné bratry 
v celé střední Evropě. Na více než 30 místech 
Rakouska, Maďarska, Slovenska a České republiky 
tak bratři a jejich spolupracovníci slouží potřeb-
ným v duchu hospitality sv. Jana z Boha. Působí 
zde bez mála 40 milosrdných bratří a 7300 jejich 
spolupracovníků. vp

granátová jablka - tradiční symbol milosrdných bratří
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3. ročník Ceny Celestýna Opitze byl udělen  
3. prosince 2012 v 19:30 v pražském kostele 
sv. Šimona a Judy u Nemocnice Na Františku.  
Toto ocenění je udělováno za vzor v péči o ne-
mocné – hospitalitu, tak jak ji založil sv. Jan 
z Boha a jak ji dodnes žijí milosrdní bratři.

Před dvěma lety jsme si připomínali 200. výročí 
narození Celestýna Opitze, milosrdného bratra, 
lékaře, který toužil ulehčit svým pacientům od 
bolesti a provedl tak první operaci v narkóze v Ev-
ropě za použití éteru, čímž se do dějin medicíny 
zapsal jako zakladatel anesteziologie. Tuto ope-
raci provedl na jaře roku 1847 v Nemocnici Na 
Františku, tehdejší nemocnici milosrdných bratří.

 

LAuReáTi CeNy CeLeSTýNA OPiTZe 2012:

p. František lízna, sJ
Katolický kněz, jezuita a proslulý poutník Franti-
šek Lízna se narodil v roce 1941 v Jevíčku, v roce 
1968 vstoupil do řádu jezuitů a v roce 1974 byl 
vysvěcen na kněze. Při primiční mši svaté žehnal 
všem přítomným estébákům ve jménu Ignáce 
z Loyoly a na přímluvu Panny Marie, ať se stanou 
bojovníky pro Krista, načež nedostal státní sou-
hlas s kněžskou službou. Zákaz platil až do roku 
1990. Během této doby vystřídal řadu manuálních 
zaměstnání, včetně oblasti zdravotnictví. Staral 
se o lidi mentálně a tělesně postižené a přede-
vším o ženy s roztroušenou sklerózou. Nemohoucí 
ženy musel jako celibátník každý den umývat 
a převlékat. Během života byl třikrát vězněn 
z politických důvodů. Je signatářem Charty 77. 
Po revoluci se začal věnovat pastoraci Romů, ze 
solidarity dokonce dobrovolně přijal romskou ná-
rodnost, staral se o bezdomovce a vězně, se kte-
rými pracoval jako kaplan ve věznici na Mírově. 
Je držitelem Ceny Františka Kriegela za obětavou 
práci s odsouzenými, Řádu Tomáše Garrigua Ma-
saryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská 
práva, a nyní Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči 
o nemocné a všechny jinak potřebné.

Jaromíra machovcová
Více než 10 let se stará o P. Filipa M. A. Stajnera 
ve svém domě, když nebyl nikdo, kdo by se o něj 
postaral v jeho nemoci, a kvůli nutné nepřetržité 
péči se vzdala velmi dobrého zaměstnání. To 
všechno obětovala proto, aby nemusel umírat 
někde v nemocnici nebo v ústavu. Jeho prudce se 
zhoršující zdravotní stav vyžadoval obsluhu kaž-
dou hodinu ve dne v noci, takže nemohla pořádně 
spát a k tomu se starala o své tři studující děti.

milosrdný bratr, lékař, Celestýn Opitz

CenA CelestýnA OpitZe 
ZA vZOR v péči O neMOCné A pOtřeBné 
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V letošním roce uběhlo 65 let od prvních slibů  
P. Vojtěch Málka, OH a br. Ladislava Kronicha, OH.

p. vojtěch Málek, OH se narodil v roce 1927 
a Nemocnici Milosrdných bratří navštívil poprvé 
v Praze roku 1946, zde pracoval do roku 1960, 
kdy byl pověřen jako rehabilitační pracovník do 
severních Čech. Od roku 1968 studoval teologii 
a v roce 1973 přijal kněžské svěcení. Byl admi-
nistrátorem tří farností a po pádu komunismu se 
vrátil k milosrdným bratřím do Letovic. V letech 
2004 a 2007 byl provinciálem Česko-moravské 
provincie, dnes žije v brněnském konventu.

Br. ladislav Kronich, OH se narodil v roce 1921, 
během 2. světové války byl nasazený v Breslau. 
Do řádu milosrdných bratří vstoupil společně s  
P. Málkem, v Praze působili do roku 1960. Poté 

byl poslán do Broumova jako údržbář šicích stro-
jů, avšak roku 1968 se mohl vrátit k milosrdným 
bratřím do Brna. Mezi lety 1980 a 1992 byl pro-
vinciálem, poté převorem brněnským a valtickým.  
              vp

65. výročí slibů  
br. ladislava a p. voJtěcha

P. Vojtěch Málek a br. Ladislav Kronich

Dokud byl schopen sedět, vozila ho na poutní 
místa a po návštěvách. Když mu ochrnuly po-
lykací svaly, trpělivě mu dávala hrnek polévky 
třeba několik hodin, přičemž ho několikrát musela 
dát hlavou dolů, když mu zaskočilo, protože už 
nemohl vykašlávat. Několikrát mu zachránila 
život umělým dýcháním, až mu před sedmi a půl 
lety dýchací svaly ochably natolik, že se udusil 
a došlo k zástavě srdce. Jaromíra Machovcová 
bojovala za jeho život i v nemocnicích a dosáhla 
toho, že ho získala zpět do domácí péče s plicním 
ventilátorem a sondou do žaludku. Velmi důležité 
je, že se naučila jeho komunikaci očima a věnuje 
mnoho času zapisování diktátů, ať to jsou dopisy, 
duchovní rady, články, kázání nebo překlady ce-
lých knih. (ze slov P. Filipa M. A. Stajnera)

vp P. František Lízna a paní Jaromíra Machovcová
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Dne 16. listopadu 2000 jsem se v Praze Na Ho-
molce dozvěděl, že se můj život výrazně změní 
kvůli diagnóze ALS, která v mém těle pracovala již 
několik měsíců a způsobovala ochabování a úby-
tek svalové hmoty, nejdříve zejména na rukou. 
Moji známí lékaři mi řekli: „ALS je to nejhorší, co 
může neurologie nabídnout. Počítej, že to bude 
mít rychlý průběh.“ To jinými slovy znamenalo, že 
třeba za rok zemřu. Jak řekli, na nedostatečnou 
ventilaci nebo na nedostatečnou výživu. Nemoc 
s sebou nese i ochrnutí dýchacích a polykacích 
svalů. A neskončím na vozíku, ale rovnou na 
lůžku, protože nebudu schopen ani sedět.  
Musím přiznat, že jsem se vlastně zaradoval, že si 
mě Pán Bůh všiml, protože „koho Bůh miluje, toho 
křížkem navštěvuje“. Aspoň si budu moci odpykat 
očistec na zemi, což jsem si vždycky přál. Ovšem 
úlek a strach tu také byly. Vzpomněl jsem si na 
sv. Terezičku z Lisieux, jak se lekla, když krátce 
před smrtí u ní nastalo chrlení krve. Ale na svou 
nemoc jsem příliš myslet nemohl, protože ještě 
půl roku jsem musel sloužit jako farář, než přišel 
nový kněz. Kromě toho jsem měl plné ruce práce 
s likvidováním své pozůstalosti, aby po mně nikdo 
nemusel uklízet.

Je pravda, že ve svých 36 letech jsem měl docela 
jiné plány a představy o svém kněžském životě, 
ale když jsem tolikrát kázal a promlouval k ne-
mocným o oběti a umírání, teď jsem si to všechno 
měl vyzkoušet na vlastní kůži. 
My bezmocní a odkázaní na pomoc druhých 
býváme netrpěliví, nespokojení a protivní. Chce-
me se uzdravit nebo rychle a bezbolestně zemřít, 
abychom se vyhnuli dalšímu tělesnému i psychic-
kému trápení. Já jsem aspoň ticho, protože ne-
mohu mluvit, jen komunikovat očima. Navíc mám 
obrovskou výhodu, že jsem se dostal do domácí 
péče k sestře Jaromíře Machovcové, která se o mě 

už deset let stará na plný úvazek nebo spíše na 
čtyři plné úvazky ve dne v noci, neboť potřebuji 
nepřetržitou péči, přinejmenším každé dvě nebo 
tři hodiny odsávat, když jsem napojen na plicní 
ventilátor. 
Ovšem sestra Jaromíra dělá mnohem více: dlouhé 
hodiny sedává u mého lůžka a drží mi před očima 
dopisy, které mi lidé často píší, knihy, časopisy 
a jiné texty. Pak trpělivě zapisuje mé oční diktáty, 
ať to jsou odpovědi na dopisy, články nebo pře-
klady celých knih. Tak mám tolik práce, že zapo-
mínám dělat pacienta.

Popravdě řečeno, mám i dost času na přemýš-
lení o své lidsky bezvýchodné situaci, hlavně 
za bezesných nocí. Tu začínám s modlitbou za 
církev, za diecézního biskupa a za mnoho potřeb 
jednotlivých duší i celých národů. A abych něco 
nevynechal, odříkávám v duchu růžence zkrátka 
na úmysly Panny Marie. Nedovedu si představit 
své trápení, kdybych neviděl jeho smysl a neměl 
před očima Ukřižovaného. To bych neměl důvod 
nepomoci si už dávno na onen svět, v který bych 
ostatně nevěřil. Panna Maria v Lurdech řekla 
Berdardetě: „Neslibuji ti štěstí na tomto světě, ale 
na onom.“ 
Také pomáhá, že jsem v katolickém prostředí 
v péči někoho, kdo vyznává učení Ježíše Krista 
a má Ho na paměti jako Toho, kdo nezištně slouží 
potřebným. Vskutku nelze pečovat o nemocné 
pouze z lidského soucitu. Takový ošetřovatel by 
časem otupěl a začal by hledat pro sebe hmotné 
nebo psychologické výhody, nebo by vyhořel, 
protože by mu chyběl oheň Ducha Svatého, dává 
i charisma milosrdné služby. 
Díky Bohu, že existují lidé, kteří berou vážně po-
dobenství o milosrdném Samaritánovi jako o tom, 
kdo věrně plní Kristovu vůli. 
             P. Filip M. Ant. Stajner

p. staJner neJen o své nemoci 
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Generální kapitula ve Fatimě

Na 68. generální kapitule, která proběhla mezi  
22. říjnem a 9. listopadem 2012 ve Fatimě, se se-
šlo 80 bratří a 21 spolupracovníků z celého světa, 
jako zástupci všech provincií.

Klíčovým tématem setkání byla „Rodina sv. Jana 
z Boha ve službě hospitality“. To je také název 
dokumentu, který byl na této kapitule vytvořen. 
Ten se snaží zachytit stav řádu v dnešním světě 
a osvětlit a uklidnit možné obavy z budoucnosti, 
které se v posledních letech objevovaly.

Řád milosrdných bratří do značné míry působí 
ve formě tzv. Rodiny sv. Jana z Boha, tedy spole-
čenství bratří samotných a všech jejich spolupra-
covníků na poli hospitality – práce s nemocnými 
a potřebnými. Vzhledem ke vzrůstající odpověd-
nosti těchto spolupracovníků k zařízením, které 
řád provozuje, bylo nutné pozvat k jednacímu 

stolu i je. Poprvé se tedy generální kapituly účast-
nili i zástupci těchto spolupracovníků.

Důležitým úkolem kapituly byla i volba nového 
generálního představeného a vedení řádu.

nový Generální představený
Generální představený řádu milosrdných bratří, 
br. Jesus Etayo Arrondo, OH se narodil 26. května 
1958 ve městě Fustiñana (Pamplona) ve Španěl-
sku. První sliby složil 29. září 1977 a věčné  
12. října 1983. 21. září 1985 byl vysvěcen  
na kněze.

Během posledních šesti let působil jako druhý 
generální rada řádu milosrdných bratří. Na sta-
rosti v této funkci měl oblast řádového života 
a povolání, práce se spolupracovníky, vzdělávání 
a bioetiku.             vp

generální představený br Jesus etayoslavné poutní místo ve Fatimě,
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Letošní rok byl vyhlášen Evropským rokem aktiv-
ního stárnutí a mezigeneračního soužití. Nehledět 
na generační rozdíly a trávit co nejvíce času 
se svou rodinou by mělo být cílem nás všech. 
V dnešní uspěchané době se často zdá, že mladší 
generace se té starší odcizuje a vzdaluje. Jihomo-
ravský kraj postupně zřídil dva projekty na pomoc 
mladým rodinám i starší generaci a každoročně 
pořádá spoustu akcí, které jsou určeny jak pro 
nejmladší, tak i pro jejich babičky a dědečky.

Na podporu rodin s dětmi vznikl v roce 2006 
projekt Rodinné pasy a v září roku 2010 začal 
fungovat projekt podporující obyvatele starší  
55 let - Senior pasy.

Rodinné pasy poskytují slevy a další výhody 
rodinám, i neúplným, pečujícím alespoň o jedno 
dítě do věku 18 let. Držitelé Rodinného pasu 
mohou využívat nejen slevy na nákupech, ale také 
v oblasti volnočasových aktivit – kultury a sportu, 
ale i ostatních služeb např. ubytování, restaura-
ce, dovolená. Slevy se poskytují v rozmezí 5 % 
- 20 %, někdy až 50 %, např. muzea, koupaliště, 
divadla, památky atd.

senior pasy nabízejí slevy občanům starším  
55 let opět ve výši 5 % - 50 % a jsou zaměřeny 
na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování, 
ubytování, vzdělávání, muzea, galerie i spotřeb-
ní nákupy.

Zapojení do obou projektů je zdarma, nutná je 
registrace, buď on line nebo vyplněním jedno-
duchého formuláře přímo v centru na Mendlově 
náměstí 1a v Brně. Podmínkou je trvalé bydliště 

v Jihomoravském kraji. Po registraci obdržíte 
slevové karty – pasy. Platí na území celé České 
republiky, Slovenské republiky a v oblasti Dolního 
Rakouska. Oba projekty vydávají katalogy posky-
tovatelů slev a nejbližších akcí.

naše lékárna Milosrdných bratří se v srpnu 
připojila k oběma projektům.

poskytujeme slevu 5 % na veškeré volně pro-
dejné léky, potravinové doplňky a zdravotnický 
materiál všem, kteří předloží Rodinný pas či Seni-
or pas. Využijte tedy nabízených slev. Nevlastní-
te-li doposud žádnou z těchto karet a splňujete-
-li podmínky k jejich vydání, zažádejte si o její 
vydání. U nás vám rádi poradíme, jak postupovat. 
Nabídneme vám také informační letáčky s po-
drobnějším popisem.

Jitka Poiselová 
lékárnice lékárny Brno

lékárnice naší brněnské lékárny

využiJte v naší lékárně slevy  
na rodinné pasy a senior pasy
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Již 265 let působí milosrdní bratři v Brně. Toto 
výročí jsme si připomněli v rámci oslav patrona 
brněnského kláštera a nemocnice sv. Leopolda. 
Součástí bylo i otevření nově zrekonstruovaných 
prostor ambulancí Nemocnice Milosrdných bratří.

Nemocnice a klášter milosrdných bratří letos slaví 
již 265 let své existence. Toto významné jubileum 
připadlo na 15. listopadu (svátek sv. Leopolda, 
patrona milosrdných bratří v Brně), kdy moravský 
hrabě Jan Křtitel Leopold z Ditrichštejna pozval 
milosrdné bratry do Brna a slavnostně založil 
nemocnici milosrdných bratří v Brně. Tak vznikla 
jedna z prvních nemocnic na území Moravy. Při-
pojila se tak ke zdejším nemocnicím milosrdných 
bratří ve Valticích a v Prostějově. Oslavu výročí si 
připomněla v rámci akcí, konaných pod záštitou 
primátora Statutárního města Brna pana  
Romana Onderky.

Důležitou součástí oslav bylo otevření nově zre-
konstruovaných ambulančních prostor nemoc-
nice, kterou v současnosti provozuje Statutární 
město Brno. Řád milosrdných bratří, jakožto 
majitel pozemků a budov, kde nemocnice fun-
guje, a který je poskytuje za symbolickou roční 
částku, si nesmírně váží spolupráce s politickou 
reprezentací města Brna. To bylo také řečeno 
z úst provinciála milosrdných bratří Rakouské 
řádové provincie fr. Ulricha Fischera, který se 
oslav osobně zúčastnil. Podle původního plánu 
měla být otevřena i nová výdejna lékárny přímo 
ve vstupním prostoru nemocnice z Polní ulice, 
kvůli technickým problémům stavby však bude 
otevřena v nejbližší době. Stejně tak pokračují 
práce v dalších částech nemocnice, kde se buduje 
zázemí a pokoje pro nové oddělení jednodenní 
chirurgie a také 4 nové porodní sály.

sál milosrdných bratří
V roce 2011 se necelých deset let po celkové 
rekonstrukci historické části kláštera milosrdných 
bratří v Brně objevily nedostatky, které bylo třeba 
akutně řešit. I když si návštěvníci sálu během 
posledních dvou let nemuseli změn vůbec všim-
nout, logistické řešení technického zázemí sálu 
(např. kanalizace, ale i mnohé další) prodělalo 
velké změny. V letošním roce práce pokračovaly 
a díky důsledným postupům se podařilo zajistit to 
nejnutnější pro bezproblémový chod sálu. Oprav 
se dočkaly také některé estetické prvky, přede-
vším cihlová podlaha ve vstupní hale či schodiště 
vedoucí do předsálí.

Práce pochopitelně nekončí, budou pokračovat 
i nadále. Jak již však bylo zmíněno, provoz sálu 
tyto opravy nijak neomezují, je tedy možné si po 
domluvě uspořádat jakoukoli akci.  
(více na sal.milosrdni.cz) 
              vp

OtevíRáMe nOvé pROstORy  
neJen pRO pACienty 
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Slavnostní přípitek u nových prostor v NMB Brno  
(zleva: Roman Onderka, primátor města Brna, 

br. Martin Macek, představený v Čechách a na Moravě, 
a fr. ulrich Fischer, provinciál milosrdných bratří)
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Po několika měsících je kostel sv. Jana Nepomuc-
kého v klášteře milosrdných bratří v Prostějově 
opět otevřený. Kvůli restaurátorským pracím, 
o kterých jsme vás informovali v minulém čísle 
hospitality, musel být pro veřejnost uzavřený, 
jelikož lešení bránilo vstupu do kostela, či slouže-
ní mše svaté.

Bohoslužby v kostele probíhají dle tradičního 
pořádku – v pátek v 7.15 a v sobotu  
v 17.00 hodin s nedělní platností.

Milosrdní bratři byli do Prostějova pozváni rodem 
Liechtensteinů po zázračném uzdravení Jana 
Nepomuka z Liechtensteina, který se později stal 
knížetem. Trpěl v mládí vážnou nemocí. Během 
léčení u milosrdných bratří ve Valticích jeho mat-
ka slíbila, že pokud se uzdraví, zřídí v Prostějově 
špitál jako poděkování. To se také stalo a vznikal 
tak svým charakterem, ale i výzdobou tamního 
kostela, jeden z nejkrásnějších klášterů našeho 

řádu v celé Evropě. Po revoluci se však kostel 
dostal zpět do rukou řádu v dezolátním stavu, 
během posledních let zde probíhají neustálé 
opravy. Díky městu Prostějov, Olomouckému kraji 
a Ministerstvu kultury ČR, ale i obětavé práci 
místních příznivců, se z programů spolufinanco-
vání daří postupně restaurovat interiér kostela, 
aby i v dnešní době mohl oslovovat návštěvníky 
svou nevšední krásou.            vp

bohoslužby v nemocnici v brně

Od listopadu je obnovená pravidelná nedělní mše 
svatá v 10:00 v nemocniční kapli sv. Richarda 
Pampuri v Nemocnici Milosrdných bratří Brno.

Na jaře tohoto roku jsme byli nuceni po domluvě 
s biskupem naší diecéze do odvolání zrušit tuto 
pravidelnou bohoslužbu ze zdravotních důvodů 
jednoho z našich bratří, který ji vždy sloužil. 
Podařilo se nyní sehnat kněze, který bude v této 
službě vypomáhat. Od listopadu 2012 bude pro-
gram v kapli sv. Richarda Pampuri v Nemocnici 
Milosrdných bratří Brno následující: 

pOnDĚlí 12:00 polední modlitby 
střeDA 12:00 polední modlitby 
 15:00 svatý růženec 
 15:30 mše svatá 
neDĚle 10:00 mše svatá  
Přede mší svatou je možná svatá zpověď. Kaple 
sv. Richarda Pampuri je stále otevřena, naleznete 
ji v 2. patře staré budovy u porodního oddělení 
a gynekologie. Služby podání svátostí a návštěva 
duchovního přímo u lůžka je po domluvě možná. 
Obrátit se můžete na zdravotní sestry, případně 
přímo na duchovní službu nemocnice.           vp

prostějovský kostel sv. Jana Nepomuckého

prostěJovský kostel Je opět otevřený
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z nemocnice ve vizovicích

Tento rok byl na většině míst v republice, kde 
náš řád působí, ve znamení rekonstrukcí a ne-
zbytných oprav. I ve Vizovicích se tedy pustili do 
práce a mnohé se zde změnilo k lepšímu. Ná-
vštěvníci nemocnice tak mohou mít příjemnější 
pocit z pobytu například díky nové fasádě, anebo 
vstupní hale.

První církevní nemocnice v České republice se 
tedy po dvaceti letech dočkala další generální 
opravy. Naši vizovičtí spolupracovníci si jsou 
vědomi, že mají na starosti významnou kulturní 
památku města Vizovice. Správa této nemocnice 
je jistě náročná, neboť je třeba skloubit dva důle-
žité faktory. Nejnovější trendy v medicíně a oše-
třovatelství, které je nutné přijímat, abychom 
dostáli stále se zvyšujícím požadavkům na kvalitu 
poskytovaných služeb, avšak právě v tomto dě-
dictví historie, které je znát na charakteru budovy 
a celého objektu. 

Před dvěma lety jsme úspěšně dokončili moderni-
zaci všech lůžek v nemocnici. Společně s probíha-
jícími rekonstrukcemi a díky výbornému kolektivu 
personálu nemocnice je pacientům poskytována 
ošetřovatelská péče skutečně v duchu kvality 
s lidskou tváří.

V roce 2013 Nemocnice Milosrdných bratří Vi-
zovice oslaví 20 let od svého obnovení po pádu 
komunismu, kdy nebylo řádu dovoleno se o ne-
mocné starat. Řád zde svou činnost opět zahájil 
v roce 1993, v roce 1996 mu byla vrácena ne-
mocniční budova. V roce 1999 bylo interní oddě-
lení restrukturalizováno a nemocnice tak funguje 
jako Léčebna dlouhodobě nemocných s 65 lůžky. 
              vp 
(více o Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích 
na www.nmbvizovice.cz)

revitalizace fasády nemocnice  
(nahoře secesní část, dole barokní část)

ředitelka nemocnice MuDr. Zdislava Tělupilová  
u restaurovaného čelního štítu fasády nemocnice

hospitalita 4|2012        11 



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.

Vedenie nemocnice spolu s darcom predviedli 
jeho používanie v kardiologickej ambulancii 
aj novinárom. Prístroj, dnes najcitlivejší a naj-
presnejší na trhu, umožní presnejšie hodnotenie 
funkcií myokardu a jeho osobitá funkcia, tzv. 
tkanivový doppler, umožní aj odlíšenie srdcovej 
príčiny dušnosti od iných príčin. Ďalšou výhodou 
je možnosť uchovávať výsledky vyšetrení na digi-
tálnom nosiči a porovnať nálezy pacienta s pre-
došlými vyšetreniami.

Toto moderné zariadenie dnes ešte stále nie je 
úplne štandardnou súčasťou vybavenia všetkých 
nemocníc na Slovensku - aj vzhľadom na jeho 
finančnú nedostupnosť. V Univerzitnej nemocnici 
s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave 
budú prístroj využívať traja lekári v kardiologickej 
ambulancii. Podľa slov ekonomickej námestníč-
ky nemocnice ing. Ingrid Slezákovej, prístroj je 

unikátny tým, že umožňuje vyšetrenia prostred-
níctvom zapojenia troch sond, okrem kardiologic-
kých vyšetrení je ním možné robiť aj ultrasono-
grafické vyšetrenia brucha, v prípade potreby ho 
môže využívať aj interné či chirurgické oddelenie. 
Tento prístroj dnes na Slovensku majú k dispo-
zícii najmä špecializované kardiologické ústavy 
a ambulancie. 

Samotný darca sa priznal, že bratislavskú nemoc-
nicu Milosrdných bratov sa rozhodol podporiť aj 
vďaka jeho dlhoročnému priateľstvu s jej súčas-
ným riaditeľom JUDr. Michalom Tinákom. 

„Videl som, čo všetko sa už v oblasti investícií 
a prístupu k pacientom v nemocnici Milosrdných 
bratov urobilo. Zdravotníctvo má málo peňazí, 
tak som sa ho snažil trošku podporiť“, uviedol 
ing. Rudolf Csomor, profesiou poľnohospodár. 
Pán Csomor mohol investovať svoje peniaze aj 
do iných zariadení, ale pan ředitel si myslí, že 
pokiaľ ide o jeho dar pre nemocnicu Milosrdných 
bratov, motivovala ho aj dôvera tých, ktorí pra-
cujú v tejto nemocnici, že jeho prostriedky budú 
zodpovedne využité, pripomenul na odovzdávaní 
daru nemocnici jej riaditeľ JUDr. Michal Tinák. 
Ďalej uviedol, že pacienti – klienti nemocnice 
ju v posledných rokoch v prieskumoch verejnej 
mienky zaradili na popredné miesto v ohodnotení 
jej kvality – stalo sa tak napríklad aj v ankete 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne.  
„Nie vždy sme boli vítaným dieťaťom v spektre 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, cítili sme 
sa aj odsúvaní, ale napokon aj ostatní poskytova-
telia museli priznať to, čo odzrkadlili pacientske 
prieskumy. A to je aj signál pre tých, ktorí môžu 
sponzorsky podporiť zdravotníctvo: obyčajne 
financie poskytujú tým, ktorí dokážu poskytované 
služby posúvať a rozvíjať ďalej“, dodal M. Tinák. ing. Rudolf Csomora s manželkou

bratislavská nemocnica milosrdných 
bratov dostala unikátny dar
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Prior slovenskej komunity Hospitálskej rehole 
sv. Jána z Boha brat Ján Karlík, ktorá je zria-
ďovateľom uvedenej bratislavskej nemocnice, 
poďakoval za cenný dar a informoval, že v kostole 
Milosrdných bratov bude odslúžená ďakovná 
bohoslužba za darcu, ako aj tých, ktorí podnikajú 
a dokážu sa deliť s tými, ktorí to potrebujú. „Práve 
zakladateľ našej rehole - svätý Ján z Boha spájal 
tých, ktorí mali otvorené srdce pre druhých a jeho 
heslo bolo: Čo srdce káže. Našou úlohou je to, čo 
dostávame, všetky dary a prostriedky svedomite 
spravovať a využívať nato, načo sú určené, uvie-
dol.“ Zároveň vyzdvihol šľachetné srdce a úmysel 
darcu. Nech vám to Pán Boh vynahradí láskou, 
porozumením v rodine a hlavne zdravím, zaželal 
prior Ján Karlík darcovi a jeho manželke po pod-
pise darovacej zmluvy. Nemocnicu Milosrdných 
bratov v Bratislave ročne navštívi vyše 217 000 
pacientov, certifikát manažérstva kvality získala 
vôbec ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie 
u nás už v r. 2006. Jej hlavným cieľom je spájať 
vysokú medicínsku profesionalitu so sociálnym 
cítením a charizmou hospitality, teda pohostinnej 
lásky k blížnym v rámci poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti. Pred desiatimi rokmi prešla rekon-
štrukciou a za posledné roky získala hospodársku, 
organizačnú a personálnu stabilitu. Vzhľadom na 
svoj špecifický charakter zabezpečuje aj duchov-
nú službu a to pacientom rôznych vierovyznaní. 
V nemocničnom bufete, ktorý je chránenou diel-
ňou, zamestnáva aj inak obdarených (hendike-
povaných) ľudí a vo svojich priestoroch prichýlila 

aj Kresťanské centrum pre nepočujúcich. V jej 
objekte nechýba ani ambulancia pre sluchovo 
postihnutých. V Hospitalite sa k jej činnosti ešte 
vrátime. V niektorom z ďalších čísiel prinesieme 
k tejto téme ešte príspevok.

Andrea eliášová,  
foto: archív rehole MB

slávnostný prípitok zo salónikax

milosrdní bratia v bratislave

lekár a p. primár Špaček pri odskúščaní sonografux

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Milosrdní 
bratia poskytuje zdravotnícke a sociálne služ-
by už skoro 500 rokov. V Bratislave je Rehoľa 
prítomná od polovice 17. storočia, v júni 2002 
sme slávnostným posvätením nových pavilónov 
dostavby oslávili 330. výročie otvorenia Nemoc-
nice Milosrdných bratov v Bratislave na terajšom 
námestí SNP.

Počnúc 1. januárom 1995, na základe povolenia 
Ministerstva zdravotníctva SR, obnovila Nemoc-
nica s poliklinikou Milosrdní bratia spol. s r.o. 
svoju činnosť v priamej zriaďovateľskej pôsob-
nosti Rehole ako prvá neštátna nemocnica na 
Slovensku po roku 1989.

zdroj: www.milosrdni.eu
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výstava betlémů ve valticích

Výstava více jak 60 betlémů, kterou připravuje 
Muzejní spolek Valtice ve spolupráci s řádem 
milosrdných bratří, jejíž dominantou je betlém 
z valtického kostela a kláštera milosrdných bra-
tří sv. Augustina z roku 1911 - 1912. Ve všední 
dny bude otevřeno od 15 do 18 hodin, v sobotu 
a neděli od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin, případ-
ně pro skupiny po telefonické domluvě na čísle 
733535810, anebo přes Turistické informační 
centrum Valtice (TIC) - tel. 519352978,  
e-mail: tic@valtice.eu. Celá výstava nebude mít 
zvláštní zahájení, avšak všichni jsou srdečně zváni 
na slavnostní zakončení výstavy a koncert 6. 
ledna na Tři krále. 

(pro další informace sledujte www.milosrdni.cz) 
              vp

chrámový sbor od sv. leopolda  
přiJímá nové členy!

Hudba vždy patřila k nedílným součástem li-
turgie, oslavy Boha. Není náhodou, že největší 
umělci historie věnovali mnohdy převážnou část 
své práce právě kostelním kůrům. I u milosrdných 
bratří se vždy prováděla velice kvalitní hudba.

Chrámový sbor sv. Leopolda zkouší pod vede-
ním sbormistryně Mgr. Ludmily Loubové v kapli 
sv. Richarda Pampuri, ve 2. poschodí hlavní budo-
vy Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, každou 
středu od 18:30 do 20:00. Sbor přijímá nové čle-
ny do všech hlasových skupin. Neváhejte a přijďte 
zpívat! kontakt: 543 165 319, info@milosrdni.cz 
             vp

betlém kostela sv. Leopolda v Brně
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plánOvAné AKCe

~ prosinec

 24. 12. 2012 - 1. 1. 2013   BetléMy - KřesťAnsKé vánOCe  více na www.krestanskevanoce.cz 

  kostel sv. Leopolda v Brně, Vídeňská 7

 13. 12. 2012 - 6. 1. 2013   výstAvA BetléMů            více na str. 14 

  kostel a klášter sv. Augustina ve Valticích, Petra Bezruče 184

~ leden

 10. 1. 2013   čtvrtek 18:00  ADORACe ZA neMOCné A DuCHOvní pOvOlání 

  kostel sv. Leopolda v Brně, Vídeňská 7

~ Únor

 6. 2. 2013   středa  svĚtOvý Den neMOCnýCH         pro více informací sledujte www. milosrdni.cz 

  Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, Polní 3

 14. 2. 2013   čtvrtek 18:00  ADORACe ZA neMOCné A DuCHOvní pOvOlání 

  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“


