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Zodpovědnost
v hospitalitě

Úvodní slovo
Milé sestry a milí bratři,
rád bych se s vámi podělil o zkušenost, kterou
právě prožívám. Byl jsem poslán do země nám
ve všech směrech dosti vzdálené a neznámé – do
Indie, abych se zúčastnil otevření našich nových
třech působišť – domova pro mentálně postižené
děti, domu pro chudé a psychiatrie. Tyto události
probíhaly v předvelikonoční době v jižní části Indie
na dvou místech, vzdálených od sebe asi 150 km.
O zážitky z cesty se s vámi rád podělím v příštím
čísle Hospitality.
Nyní bych se chtěl krátce zastavit nad myšlenkou,
která mne zde provází po celou dobu pobytu.
Touto myšlenkou míním společenství. Zažívám
zde totiž něco, co se na našem „starém dobrém
kontinentě“ pomalu vytrácí. Tím, že klademe
důležitost svých prožitých zkušeností a hlavně
i náš čas nad možnosti sdílení, ztrácíme
kontakty s okolím. Do jisté míry k tomu
přispívá i naše rozvinutá společnost a technika,
která nám umožňuje komunikovat jen s kým
chceme, jak dlouho chceme a pokud vůbec
chceme – každopádně je to jen virtuálně.
Chybí nám kontrola nad sebou samými.
Chudoba a problémy, se kterými se Indie potýká,
nepostavila lidi do jakéhosi zármutku nad tím,
že nemohou mít vše, ale naopak je sblížila.
Sdílení se o radosti a starosti každého dne posiluje
každého a každý se tímto také stává částečkou
dané společnosti, která je schopna sama se
formovat a vyvíjet. A toto sdílení je provázeno
i radostí z každé maličkosti. V naší zemi, jsem
si jist, chudobu jako takovou zažívat nemůžeme.
Jen touha po stále vyšším životním standardu
nás nutí k tomu, být stále s něčím nespokojeni.
Při problémech, které každý den musíme řešit,
ztrácíme schopnost děkovat Bohu a být vděčni
i za to, co máme, a mít z toho radost.
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Rád bych nám všem popřál, aby nás tato radost
a tento společný zájem a sdílení stále provázely.
K tomu vám všem vyprošuji zde z Indie na
přímluvu sv. Tomáše apoštola, patrona Indie,
požehnání od vzkříšeného Krista.
z Indie pro zpravodaj Hospitalita

Br. Martin Macek, OH
představený milosrdných bratří Čech a Moravy
Br. Martin Macek, OH v Indii

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 hospitality 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, náboženství, pohlaví či sociální postavení bratři
a spolupracovníci pomáhají lidem skrze hospitalitu, 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 dalšího. V každé zemi světa se tak zaměřují na nejvíce
problematickou oblast, kde je jejich práce potřeba. Charakteristickým znakem je snaha o hledání
inovativních řešení naléhavých problémů ve zdravotnictví 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 potřebným v duchu hospitality sv. Jana z Boha. Působí
zde bez mála 40 milosrdných bratří a 7300 jejich
spolupracovníků.
vp
papež František a milosrdní bratři ve vatikánské lékárně

hospitalita

1|2013

3

Zemřel P. Stanislav Jiří Fiala, sac., OH
V sobotu 2. března 2013 zemřel milosrdný bratr,
převor letovického konventu, bývalý provinciál
řádu milosrdných bratří P. Stanislav Jiří Fiala, OH.
P. Stanislav byl obdivuhodný člověk, osobnost
plná optimismu a jeho charakter mnohé naplňoval radostí a nadšením. Pro náš řád dokázal udělat mnoho dobrého. Během náročné doby obnovy
jeho působení v našich zemích stál v jeho čele.
Rozloučení proběhlo v sobotu 16. března v klášterním kostele sv. Václava v Letovicích, kde byl
také pohřben v místní kryptě.
vp
Život P. Stanislava Fialy
Narodil se 3. dubna 1930 v Lánech, okres Nymburk. V roce 1947 vstoupil do řádu milosrdných
bratří v Praze. Roku 1948 ukončil gymnázium
v Praze a roku 1949 byl přijat do noviciátu
v brněnském konventu. Současně si podal žádost
o studium medicíny a teologie. Studium medicíny
mu bylo z politických důvodů zakázáno. Začal
tedy studovat teologii, avšak v prvním semestru
skončil, protože jeho studium bylo podmíněno
vystoupením z řádu milosrdných bratří. Krátce
působil ve valtickém konventu a odtud odešel
k milosrdným bratřím do Prostějova. V letech
1951 až 1953 absolvoval vojenskou službu PTP.
V prostějovském konventu zažil mnohá pronásledování a ponižování bratří od StB, násilné
prohlídky a celonoční vyšetřování, nakonec vyhnání celé komunity. V roce 1959 byl poslán na
Velehrad, kde se staral o postižené děti. V té době
vystudoval zdravotní školu v Uherském Hradišti.
V roce 1968 obnovil studia teologie, tentokrát
v Olomouci. V roce 1972 přijal kněžské svěcení
z rukou litoměřického biskupa ThDr. Štěpána
Trochty v olomoucké katedrále sv. Václava.
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P. Stanislav Fiala, OH

Svoji primiční mši svatou obětoval v Cholini u Litovle. Mezi lety 1972 a 1982 působil ve farnostech Svitavy, Zlín, Slavičín a Ivanovice na Hané.
V roce 1982 byl jmenován děkanem ve Vyškově.
Od roku 1992 až 2004 byl provinciálem Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana
z Boha - Milosrdných bratří a od roku 2004
převorem konventu v Letovicích. Zemřel v sobotu
2. 3. 2013 v Boskovicích.

Všemohoucí a věčný Bože, děkujeme Ti za
Tvého služebníka P. Stanislava a prosíme Tě:
odměň jeho činy lásky a milosrdenství,
starost o vše, cos mu svěřil, a přijmi ho k sobě
do věčné radosti v nebi. Amen.
+++

Nový papež František a milosrdní bratři
Nově zvolený papež František doslova překvapil
celý svět a překvapovat ho nepřestává. Od první
chvíle svého zvolení, kdy se představil zástupu
na svatopetrském náměstí, z něj září hodnoty,
které dnešní společnosti často chybí. Jasně tak
světu ukázal, jaká má církev být a kde je její místo – mezi chudými a nemocnými, mezi těmi, kteří
potřebují pomocnou ruku a úsměv na tváři.

pomáhal chudým a nemocným, mluvil s prostitutkami a snažil se jim pomoci. Velice mu záleželo
na tom, aby právě v těžkostech života lidé našli
Krista uzdravujícího, posilujícího a pomáhajícího.

Děti, které líbá na čelo, nemocní, které objímá,
otevřená náruč zástupcům všech světových náboženství, kterým dokonce umývá nohy, během
svátků slouží mezi vězni a jindy se zase zdraví
na ulici s obyčejnými lidmi – to jsou obrázky,
které k nám přicházejí během posledních týdnů.
Jsou to obrázky, které jasně vypovídají o tom, že
nový papež nehodlá měnit nic ze zvyků, které žil
ještě před svým zvolením v Buenos Aires.

Věříme, že právě taková má být naše církev! Milosrdná a láskyplná, otevřená všem. Děkujeme Pánu
za papeže Františka a za příklad, který nám dává.
				
vp

To vše ve skromnosti, v jistém skrytu a s upřímnou prosbou: „Prosím, modlete se za mě. Potřebuji
vaše modlitby, moc je potřebuji.“

Provinciál našeho řádu v Jižní Americe nám zaslal
dopis, ve kterém vzpomíná na návštěvy kardinála
Bergoglia v naší nemocnici v Buenos Aires, kde
navštěvoval nemocné kněze a řeholníky, novorodičky s dětmi, ale i psychicky nemocné pacienty.
Vzpomínal, že často ho bylo možné potkat v chudinských čtvrtích města, kdy (jako kardinál) sám

papež František

vatikánská řádová lékárna
Lékárna byla formálně založena v roce 1874
bratrem Eusebiem, ředitelem lékárny milosrdných
bratří na Tiberijském ostrově v Římě, kde dodnes
provozujeme vlastní nemocnici. Kardinál Antonelli, vatikánský státní sekretář, tehdy milosrdné
bratry pozval, aby ve Vatikánu založili lékárnu
a sloužili Svatému stolci. Od roku 1929 tak lékárna sídlí v paláci Belvedere. Majitelem lékárny je
stát Vatikán, smlouva však stanovuje, že provoz

má na starosti řád milosrdných bratří.
Lékárna jistě může být považována za jednu
z nejrozsáhlejších na světě, jelikož poskytuje
služby i všem zahraničním návštěvám ve Vatikánu
a musí tak být připravena na všechny požadavky
a potřeby hostů. Lékárna je k dispozici jak Svatému Otci, tak všem zaměstnancům Svatého stolce
a Vatikánu.
				
vp
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Misijní projekty: Honduras
Klinika pro duševní zdraví
Každý rok vybírají představení našeho řádu projekt, kterému potom milosrdní bratři po celém
světě věnují zvláštní pozornost a směřují k němu
nejen finanční pomoc. V roce 2012 to byla Klinika
pro duševní zdraví San Pedro Sula v Hondurasu,
kterou náš řád sám provozuje.
Klinika v San Pedro Sula je kvůli nestabilitě
tamního politického systému financována čistě
ze zdrojů našeho řádu. S Boží pomocí a skrze
štědrost mnoha dárců se daří toto zařízení udržet
a pomáhat tak potřebným v Hondurasu. Ročně
je zde ošetřeno okolo 6000 pacientů.

budova ambulancí

I nám se podařilo na Honduras myslet nejenom
v modlitbách – připravili jsme například Koncert
pro Honduras společně se ZUŠ Františka Jílka.
Společně s dalšími dary jsme tak mohli na řádové
misijní konto poslat částku 64 658,- Kč, která
bude bezprostředně použita přímo v Klinice pro
duševní zdraví v San Pedro Sula v Honrudasu.
Všem dárcům patří velké díky!
V roce 2013 bude náš misijní projekt podporovat
další z našich zařízení, tentokrát v Ghaně. Projekt
bude představen v dalším čísle řádového zpravodaje Hospitalita.

základní zdravotní ošetření v klinice

Už dnes nám ale můžete pomoci dále pomáhat
lidem v chudých částech světa.
Naše projekty můžete podpořit zasláním finančního daru na číslo konta:

1341663309/0800
variabilní symbol:

2013

více o našich misijnich projektech
na stránkách www.milosrdni.cz
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pacientka psychiatrické kliniky v San Pedro Sula

Cesta br. Martina do indie

V březnu tohoto roku byl náš představený
br. Martin Macek, OH, pověřen, aby se účastnil
slavnostního otevření 3 nových řádových zařízení
v Indii (psychiatrická klinika, centrum pro mentálně postižené a útulek pro bezdomovce), která se
v tamní provincii podařilo vybudovat díky pomoci
bratří nejen z Evropy.
S br. Martinem do Indie cestovali bratři z Polska,
Francie, Německa, Rakouska a generální představený našeho řádu Br. Jesus Etayo, OH. Navštívil
a poznal mnohá místa, potkal zajímavé lidi, a to
v místech, která jsou turismem většinou zcela
nedotčená. Právě tam je třeba lidem pomáhat,
budovat nová zařízení, která pomohou zvýšit
životní úroveň, zabezpečí často alespoň základní
zdravotní péči v náležité kvalitě a rozšíří tak působení řádu v duchu spirituality sv. Jana z Boha.
Místní lidé si této pomoci velice váží, což bratři
mohli poznat na vlastní kůži. O dobrosrdečnosti
Indů, jejich vděčnosti za nejen naši pomoc, o hluboké chudobě, která v tamních oblastech panuje,
o všemožných místních problémech, ale i o krásné netradiční přírodě a mnoha dalších zážitcích
z cesty chce br. Martin povídat při promítáních
v našich klášterech v průběhu června.

generální představený milosrdných bratří br. Jesus Etayo
s místním biskupem při otevření nového zařízení

br. Alain-Samuel, francouzský provinciál,
s místními dětmi

Termíny těchto setkání naleznete na poslední
stránce zpravodaje a více informací k těmto setkáním a o cestě samotné brzy naleznete i na našich internetových stránkách www.milosrdni.cz.
Pro příští vydání zpravodaje Hospitalita pak
br. Martin připravuje článek, kde se o zážitky
podělí i s našimi čtenáři. Prozatím přikládáme
několik málo fotografií.
vp

polský provinciál br. Eugeniusz se členy místní kapely
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brněnská lékárna
otevřeli jsme druhou výdejnu
Naše brněnská lékárna nyní pacientům slouží
na dvou výdejních místech. K původní výdejně
s freskovou výzdobou na ulici Vídeňské se přidává
druhá ve vstupní hale Nemocnice Milosrdných
bratří při vchodu z ulice Polní.
V minulém čísle Hospitality jsme Vás informovali o stavebních úpravách v našem klášteře
a v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Interní
ambulance se tak mohly přesunout do nově
zrekonstruovaných prostor, dokončují se práce
na oddělení jednodenní chirurgie a stavba 4 nových porodních sálů v hlavní budově nemocnice.
Rekonstrukcí se dočkal i Sál Milosrdných bratří
a prostory laboratoří lékárny.
Lékárna v novém
Součástí velké rekonstrukce je i nová výdejna
naší brněnské lékárny. Podle původních plánů
měla být otevřena již na konci minulého roku,
nicméně teprve začátkem dubna se ji konečně
podařilo zprovoznit pro návštěvníky. Brněnská
Lékárna Milosrdných bratří si letos připomíná
260 let své existence, proto dokončení prací
k tomuto roku přivedl i tento historický podtext.

výdejna lékárny na ul. Vídeňské
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Nová výdejna je pak architektonicky velice zdařile
provedená, navazuje tak na umělecké zpracování
původní výdejny v kontextu moderního zpracování Pavilonu akutní medicíny NMB Brno. V současnosti jsou tedy pacientům k dispozici v rámci
naší lékárny dvě výdejny. Původní z Vídeňské ulice
s freskovou výzdobou funguje v nezměněné podobě. Nová výdejna pak pacientům slouží přímo
ve vstupní hale Nemocnice Milosrdných bratří
na ulici Polní v čekárně interních ambulancí.
Otevírací doby
Výdejna z ulice Vídeňské po-pá 7:00-18:00
Výdejna v NMB Brno po-pá 7:30-15:30
Slevy
S otevřením nové výdejny poskytujeme pacientům slevu 30,- Kč na recept (pacientům se tak
kompencuje povinnost platit povinné regulační
poplatky), dále poskytujeme 5% slevu pro držitele
Rodinných a Senior pasů.		
vp
Slavnostní požehnání všech rekonstruovaných
prostor proběhne v pondělí 24. června 2013!
Na toto požehnání jsou všichni srdečně zváni.

výdejna lékárny v NMB Brno

Afty
malý problém, velká bolest
V poslední době se na nás pacienti často obracejí
s žádostí o radu a pomoc s léčbou aftů.
Afta je malý bělavý nebo nažloutlý vřídek, který
bychom mohli označit jako celoroční potíž všech
generací. Své jméno stomatitis aphtosa si vysloužil již ve starém Řecku od Hippokrata. Snad
každý z nás již aftu ve svých ústech měl a dá nám
za pravdu, že bolest, kterou způsobuje, může být
opravdu velmi nepříjemná. Vyskytuje se na jazy‑
ku, patře (tyto afty jsou většinou nejbolestivější
při jídle; jakýkoliv kousek se o aftu otře, působí
člověku velmi silnou bolest; díky častému oděru
se tyto afty také déle hojí), dásních (afty na dásních jsou také velice nepříjemné při jídle), sliznici
tváří (afta na sliznici tváří je způsobena většinou
mechanickým poškozením – přikousnutím při
jídle, oděrem protézy nebo rovnátky).

příprava mastí v naší brněnské lékárně

Příznaky a příčny aftů
Příznaky se mohou vyskytnout už před objevením aftů, je to pálení, řezání a bolest. Hlavními
příčinami jsou oslabený organismus, trpící nedostatkem vitamínů a stopových prvků, stresy, mechanickým poškozením v dutině ústní, pojídáním
dráždivého, kořeněného a hodně soleného jídla.
Původ aftů může být i virový. Bolestivá afta může
omezovat v mluvení, při jídle a pití či používání
zubních náhrad a rovnátek.

neme. Podobným mechanismem účinkuje také
přípravek od firmy Urgo.
Kloktadla a bylinné čaje - Aloclair ústní voda,
Stopangin, Corsodyl, Parodontax, Tantum Verde, Florsalmin, Heřmánek, Šalvěj, Mateřídouška
desinfikují dutinu ústní a mají hojivý a stahující
účinek na zanícenou a bolavou dáseň.
Tinktury na afty – připravujeme v naší lékárně
už řadu let a jsou stále oblíbené a žádané. Je to
roztok smíchaný ze tří druhů lihových výtažků
z bylin, které desinfikují a urychlují léčbu aftů.
Vitamíny a stopové prvky – je důležité zvýšit
přísun hlavně vitamínů skupiny B a vitamín C.
Pastilky – rozpuštěné v ústech uvolňují účinnou
desinfekční látku, která urychluje léčení –
Septofort.

Ke zmírnění bolesti
a k vyléčení aftů pomáhají
Aloclair gel – novější přípravek, obsahující mimo
jiné výtažky z aloe vera. 1-2 kapky gelu překryjí
bolavé místo, přilnou k povrchu afty a vytvoří
ochranný film. Přináší okamžitou úlevu od bolesti
a podpoří hojení. Je opravdu účinný. Pro zájemce
o vyzkoušení preparátu máme několik bezplatných vzorků, které vám na požádání rádi poskyt-

Pro prevenci vzniku aftů doporučujeme zdravý životní styl těla i ducha. Snažte se vyhnout
stresům, uvolnit se, relaxovat, doplnit potřebné
vitamíny. Důležitá je také každodenní ústní hygiena. Přetrvávající potíže a nehojící se afty někdy
doprovázené zvýšenou teplotou, je potřeba konzultovat s lékařem.
			
Jitka Poiselová
Lékárna Milosrdných bratří Brno
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fairtrade
a zodpovědnoSt v hoSpitalitě
Hospitalita milosrdných bratří se neprojevuje
pouze na vztahu k nemocným v našich nemocnicích, ale je zaměřená na šíření principu kvality,
respektu, zodpovědnosti a spirituality – a to na
všech úrovních (lokální až globální) mezilidských
vztahů. Péče o nemocné je oblast, kde se tato
hospitalita může promítat nejintenzivněji, avšak
zvláště v dnešní době se otevírá možnost projevit tyto křesťanské zásady v běžném životě – ve
vztahu k lidem, ke společnosti a celému světu.
Ten je plný chudoby, nespravedlností a nerovností. Skutečnost, že jako řád můžeme působit
jak v rozvinutém světě, tak ve světě rozvojovém,
nám přináší úžasnou příležitost poznat tyto
rozdíly, sledovat je a přijmout za ně určitou zodpovědnost. (To je také důvod velkého důrazu na
podporu rozvoje zdravotních zařízení v chudých
částech světa.)

Nejsme v tom však sami! Pozorujeme dnes velký
nárůst počtu lidí a společností, kteří se snaží
nerovnosti vyrovnávat, nespravedlnosti potlačit
a vylepšovat životní podmínky ve světovém měřítku. V nevládních organizacích vyniká například
společnost Fairtrade, která distribuuje produkty
lidí z rozvojových zemí se zárukou náležité odměny tomu, kdo produkt vyrobil. Na náš trh se
tak dostávají unikátní, kvalitní a především férové
výrobky, u kterých můžeme mít jistotu, že nejsou
pošpiněné nespravedlností, utrpením a namáhavou prací bez jakékoli odměny.
Náš řád s touto společností spolupracuje a například v naší nemocnici ve Vídni používáme především produkty označené symbolem Fairtrade. Můžeme tak pacientům dát najíst s dobrým pocitem,
že toto jídlo nemáme na úkor druhých.
Někteří to mohou považovat za maličkost, ale
jedině skrze takové maličkosti, uvažování do
důsledků, můžeme dojít naplnění skutečně zodpovědné hospitality. Globalizovaná civilizace
je úžasný dar – ten ale musíme takto přijímat,
jelikož u něj hrozí riziko přehlížení a bagatelizace
těchto maličkostí, a to pak jenom prohlubuje
nespravedlnosti a nerovnost. Každý dar s sebou
tedy nese určitou zodpovědnost.
Věříme, že symbol granátového jablka se stane
symbolem i tohoto přístupu – zodpovědné hospitality, kterou nám zanechal sv. Jan z Boha.
Produkty Fairtrade jsou pravidelně nabízeny například při Noci Kostelů v našem brněnském klášteře. Tyto produkty společně s principem zodpovědného přístupu prezentuje společnost NaZemi.
produkty Fairtrade ve vídeňské nemocnici
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Nemocnice Milosrdných bratří
ve Vizovicích – služba lidem
Milosrdní bratři v Čechách a na Moravě jsou
součástí rakouské provincie. Naším hlavním posláním je sloužit lidem vždy takovou hospitálskou
činností, kterou po nás vyžaduje daná země či
region. Ve Střední Evropě tak provozujeme několik
desítek nemocnic s akutní péčí, domovy s péčí
o seniory, hospice, pomoc pro lidi bez domova
a další zařízení. V naší republice jsme roku
1993 zahájili činnost nemocnice ve Vizovicích.
U jejího zrodu stál P. provinciál Stanislav Fiala.
V čele vedení nemocnice stál na počátku
MUDr. Jiří Flégl a po jeho tragické smrti
MUDr. Zdislava Tělupilová. V dnešní době je
v čele vedení NMB Ing. Zdeňka Vlčková.
Právě tuto významnou událost, kdy si připomeneme znovuobnovení první křesťanské nemocnice
po 20 letech v naší republice, bychom si chtěli
připomenout v polovině června. O dobré jméno
této nemocnice se zasloužili především spolupracovníci , kteří zde každodenně pracují, setkávají
se s pacienty a jejich příbuznými a tím šíří hospitalitu milosrdných bratří. A těmto patří náš dík.
Svatý Jan z Boha, který založil náš řád, byl vděčný
lidem, kteří jeho činnost podporovali a tím
pomáhali druhým.
Jsme rádi za podporu obyvatel Vizovic, okolních
měst a vesniček, které nám dávají najevo, že
kvalita poskytované péče je na vysoké úrovni.
Především člověk a jeho důstojnost je pro náš
řád na prvním místě.
Tak jako všechny naše domy po celém světě se
setkáváme s problémy a překážkami, které musíme umět včas a rychle řešit, abychom mohli
i nadále poskytovat lidem pomoc na kvalitní
odborné i křesťanské úrovni.

Jedna z podpor, která je pro nás nejdůležitější,
je podpora modlitbou. Mše svatá a modlitba lidí,
které ani neznáme, nám pomáhá získávat sílu
pro práci s lidmi, kteří u nás pomoc hledají.
Br. Martin Richard Macek, DiS., OH
provinční delegát a 2. rádce rakouské provincie
statutární zástupce NMB ve Vizovicích

20 let NMB Vizovice
V sobotu 15. června 2013 oslavíme výročí
20 let od znovuobnovení provozu Nemocnice
Milosrdných bratří ve Vizovicích.
Ve 12:00 poděkujeme Pánu za dar hospitality
a Panně Marii za ochranu při mši svaté ve
farním kostele sv. Vavřince, poté budou všichni
hosté pozváni do zahrady nemocnice ke společenému setkání a pohoštění, kde bychom
chtěli poděkovat všem našim podporovatelům
a partnerům, bez jejichž pomoci bychom nemohli lidem sloužit v duchu hospitality sv. Jana
z Boha - zakladatele našeho řádu.
vp

hospitalita

1|2013

11

Milosrdní bratia v Bratislave
založili spoločenstvo „Angulo“
Činnosť a službu hospitality Milosrdných bratov v Európe podporujú aj laické spoločenstvá.
Takéto spoločenstvo, nesúce pomenovanie po
jednom z prvých a najvernejších spolupracovníkov
sv. Jána z Boha (volal sa Angulo), vzniklo začiatkom tohto roku aj v Bratislave.
V refektári nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave sa na ňom 14. 1. 2013 zišli dobrovoľníci
a spolupracovníci Rodiny sv. Jána z Boha. Hospitálska rehoľa chce formou mesačných stretnutí
ponúknuť záujemcom účasť na jej duchovných
dobrách a v modlitbe, dialógu a vzájomnom
zdieľaní duchovne podporiť svoje diela: nemocnicu slúžiacu pacientom v centre slovenského
hlavného mesta už vyše 340 rokov a tiež Domov
sv. Jána z Boha – denné centrum na pomoc
ľuďom v núdzi a bez domova. Na úvod prvého
stretnutia milosrdný brat Richard Jombík OH,
ktorý je vedúcim spoločenstva, najprv oboznámil prítomných s históriou Hospitálskej rehole
sv. Jána z Boha a jej pôsobením na Slovensku
i poslaním spoločenstva Angulo. Pripomenul,
že pred vyše dvadsiatimi rokmi práve obetavý
milosrdný brat Fabian Mačej O.H. pripravil cestu,
aby sa rehoľa za pomoci spolupracovníkov mohla
rozvíjať u nás aj po páde komunizmu.
Brat Richard informoval aj o snahe Angula rozvíjať sa ako rodinné spoločenstvo, modliť sa za
diela milosrdných bratov – napr. aj obetovaním
svojej práce, radostí i ťažkostí, čo predstavuje
duchovnú spoluúčasť na diele hospitality. O účasť
na stretnutiach spoločenstva Angulo prejavil záujem aj riaditeľ bratislavskej nemocnice milosrdných bratov JUDr. Michal Tinák, ktorý pripomenul,
že cez takéto spoločenstvo môžeme žiť dokonalejšie charizmu sv. Jána z Boha a napĺňať lepšie
jeho odkaz: „Robiť dobro a robiť ho dobre“.
Prior bratislavského konventu milosrdných bra12
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Bratislavský komplex Milosrdných bratov
nemocnica, kostol a kláštor

tov Ján Karlík OH vo svojom príhovore zdôraznil
potrebu stretávať Pána Ježiša v chorých a iných
ľuďoch a deliť sa o takéto svedectvo pre povzbudenie ďalších. Jednotliví účastníci sa potom
podelili o informácie o svojej motivácii týkajúcej
sa snahy zapojiť sa do činnosti Angula. Stretnutie
ukončili modlitbou k sv. Jánovi z Boha a k sv. Archanjelovi Rafaelovi. Ďalšie stretnutia spoločenstva sa potom konali 12. februára, 11. Marca
a 8. apríla. Jeho účastníci na nich viac rozobrali
tému samotnej podstaty spoločenstva a cieľov
Angula. Pripojili sa aj niektorí noví záujemcovia,
ktorí nepracujú priamo v nemocnici Milosrdných
bratov. Brat Richard Jombík O.H. vyzval k potrebe sprevádzania zomierajúcich počas nočných
služieb v nemocnici, o čo prejavili záujem hneď
dve dobrovoľníčky: Janka a Eva. Pán Ondrej, ktorý
slúži ako kostolník v kostole Milosrdných bratov
a zároveň ako údržbár v Domove sv. Jána z Boha
v Bratislave, poinformoval o jeho dotykoch s ľuďmi s vážnym ochorením. Prior komunity bratov
brat Ján Karlík O.H. hovoril o potrebe modliť sa
za spoločenstvo a chorých, modlitbu prirovnal
k stavaniu mostov. Dobrovoľníčka Janka pripojila
skúsenosť duchovnej pomoci svojej priateľke,

ktorú nečakane prekvapila skorá smrť 62-ročného otca. Zdôraznila nutnosť viac spropagovať
dobrovoľnícku službu medzi pacientmi. Námestníčka nemocnice pre ošetrovateľstvo PhDr. Marta
Gažiová objasnila, čo znamená sprevádzanie
pacientov v praxi. Pani Darinka, ktorá v nemocnici
pracuje pri príjme a registrácii pacientov na rtg
vyšetrenie, pripojila cennú skúsenosť z prvého
kontaktu s nimi po ich návšteve nemocnice, kde
im vľúdny prístup pomáha sprostredkovať jednu
zo základných hodnôt Hospitálskej rehole sv. Jána
z Boha a tou je hospitalita – čiže pohostinná
láska voči blížnym. Na aprílovom stretnutí sa
hovorilo najmä o tom, ako pomôcť v činnosti
mobilnej ošetrovne Milosrdných bratov určenej

pre ľudí bez domova a jedna z dobrovoľníčok navrhla pomoc pastorálnej psychológie pre klientov
Domova sv. Jána z Boha. Ďalšie stretnutia budú
pokračovať v ďalších mesiacoch. A dovetok na
záver: na marcovom stretnutí sa prítomní poďakovali Milosrdným bratom za ich službu a vedenie
nemocnice a Domova sv. Jána z Boha v Bratislave
pri príležitosti sviatku sv. Jána z Boha. Ocenili
vklad bratov do služby chorým a na pomoc odkázaným, ako aj ich obetavosť a hodnoty priateľstva
šírené cez ich diela. Je to o to cennejšie, že bratov
v Bratislave nepôsobí veľa a napriek tomu
vo svojom poslaní nepoľavujú, nešetria silami.
Andrea Eliášová, Br. Richard Jombík, OH

Jubileum riaditeľa JUDr. Michala Tináka
Koncom r. 2012 sme si v Univerzitnej nemocnici
s poliklinikou Milosrdných bratov v Bratislave
pripomenuli 60 rokov života jej riaditeľa
JUDr. Michala Tináka, ktorý je aj čestným členom
rehole. Na slávnostnej bohoslužbe, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Mons. S. Zvolenský
s viacerými kňazmi, bolo prítomných mnoho
spolupracovníkov nemocnice i rehole Milosrdných
bratov, ako aj mnoho priateľov pána riaditeľa.
Prior slovenskej komunity Milosrdných bratov
Ján Karlík OH v príhovore k jubilantovi a prítomným uviedol: „ JUDr. Michal Tinák sám prešiel
náročnou školou života... Tí, ktorí ho poznáme,
vieme, že pôvodne prišiel do našej nemocnice

pred rokmi pomáhať na jednu hodinu týždenne
a Božia réžia chcela, aby už zostal natrvalo, začo
sme nesmierne vďační. Stál pri dôležitých etapách
návratu nemocnice a jej majetkovej správy po
páde komunizmu do rúk rehole spolu s bratom
Fabiánom Mačejom, ako aj pri dôležitých etapách
transformácie a rekonštrukcie našich zariadení.
Reholi Milosrdných bratov venoval nielen kus
svojho života, ale najmä svoje srdce a to všetko
s podporou rodiny i priateľov...V mene chorých
a chudobných ľudí, ktorých nám Cirkev zverila
cez sv. Jána z Boha zo srdca ďakujem Pánu Bohu
za dar Michala Tináka. Je nám veľkou cťou mať
pri sebe takéhoto spolupracovníka, ktorý svojou
prácou, nasadením a hĺbkou svojej viery robí za
každých okolností česť Cirkvi, reholi i nemocnici
Milosrdných bratov a je príkladom, inšpiráciou
i oporou pre mnohých, ktorí s ním prichádzajú
do kontaktu.“ Po ďakovnej sv. omši sa v refektári
rehole stretlo mnoho gratulantov, ktorí nášmu
jubilantovi osobne poblahoželali. Slovami vďaky
v príhovoroch nešetrili ani členovia vedenia nemocnice, ani hostia- fr. Paulus Kohler OH i
A. Inzinger, generálny riaditeľ apoštolských diel
Rakúskej provincie rehole.
Andrea Eliášová

hospitalita

1|2013

13

Noc kostelů 2013

motiv13 czech_curves:noc kostelu 12.10.2012 07:59 Seite 2

Stejně jako v minulých letech, i letos se chystáme
otevřít dveře některých z našich kostelů v rámci
Noci kostelů, která nabízí návštěvníkům možnost
poznat sakrální prostory z jiné perspektivy, s neobvyklým programem a v netradičním čase.
Brno a kostel sv. Leopolda
V Brně se k akci připojujeme již popáté a snažíme
se program obměňovat tak, aby nejenom kostel,
ale i klášterní prostory poznali ještě hlouběji.
V kostele tak připravujeme hudební vystoupení,
komentované prohlídky s povídáním o spiritualitě
řádu milosrdných bratří, prohlídky varhan a další.
Navštívit bude možné i Sál Milosrdných bratří,
který původně sloužil jako nemocniční sál pro
ošetřování pacientů. V tiché adoraci bude možné
setrvat v klášterní kapli sv. Benedikta Menni.
Obohacením programu letos budou prostory Kavárničky Granátové jablko, kde v současnosti sídlí
Rodinné centrum Benjamin zaměřující se na práci
s dětmi a rodinami. Vedle různých výstav zaměřených na práci našeho řádu či promítání filmu
o milosrdných bratřích připravujeme programy
pro děti, rodinnou hru nebo fairtradový stánek

motiv13 czech_curves:noc kostelu 12.10.2012

se společností „NaZemi“. Zajímavým programem
bude divadelní vystoupení o P. Antonínu Huvarovi
a jeho boji s komunistickou mocí.
Valtice a kostel sv. Augustina
Možnost navštívit letos bude oba místní kostely.
V našem klášterním kostele sv. Augustina bude
možnost prohlídky, navštívit bude možné nemocniční kapli sv. Jana Grande, klášterní chodby, kde
bude promítán film o milosrdných bratřích nebo
kůr, kde se představí Spergerův spolek pro rekonstrukci místních varhan.
(pro další informace sledujte www.milosrdni.cz
a www.nockostelu.cz)		
vp

milosrdní bratři v době komunismu
„Panno Maria, pomocnice žalářovaných…
oroduj za nás!“ (br. Celestýn Šulc)
Při procházení osobních dopisů a poznámek milosrdných bratří, kteří byli vězněni a umučeni při
výsleších 50. let minulého století, běhá člověku
mráz po zádech. Obdivujeme pevnost jejich víry
a povolání. Období komunismu zcela změnilo
náš řád. S obdivem vzpomínáme na bratry, kteří
za své povolání milosrdenství položili život (a to
nejen v období komunismu).
14
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Na podzim 4. října plánujeme návštěvu některé
z věznic, kde byli týráni mnozí z našich bratří,
a kde někteří z nich položili svůj život. Den poté,
5. října v sobotu, v brněnském kostele sv. Leopolda uctíme památku těchto mučedníků mší svatou.
Následovat bude setkání pamětníků v Sále Milosrdných bratří.
Více v dalších číslech Hospitality a na internetové
stránce www.milosrdni.cz. 			
				
vp

Plánované akce
~ červen
1. 6. 2013

sobota

setkání u příležitosti 820 let založení valtic + promítání br. martina

		klášter a kostel sv. Augustina ve Valticích (podrobný program na www. milosrdni.cz)
13. 6. 2013

čtvrtek 18:00 Adorace před Nejsvětější Svátostí

		kostel sv. Leopolda v Brně, Vídeňská 7
15. 6. 2013

sobota 12:00 Slavnost 20 let od znovuobnovení NMb ve Vizovicích

		Nemocnice Milosrdných bratří, Vizovice
17. 6. 2013

pondělí 19:00 Promítání z cesty br. Martina do Indie

		Sál Milosrdných bratří v Brně, Vídeňská 7
22. 6. 2013

sobota 19:00 Promítání z cesty br. Martina do Indie

		klášter milosrdných bratří v Letovicích
24. 6. 2013

pondělí

Slavnostní požehnání zrekonstruovaných prostor

		kostel milosrdných bratří v Brně, Vídeňská 7 - NMB Brno, Polní 3

		

akce pravidelně aktualizujeme v kalendáři na www.milosrdni.cz

Pomozte nám vydávat Hospitalitu!
Zpravodaj Hospitalita vychází zdarma pro všechny 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 nejkvalitnější 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!

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, významných 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.
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„Per corpus ad animam“
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