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zpravodaj milosrdných bratří č. 23

VÝSLEDKY
PROVINČNÍ
KAPITULY

„Per corpus ad animam - tělem k duši“
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400 LET
MILOSRDNÝCH
BRATŘÍ VE VÍDNI

ÚVODNÍ SLOVO
Milé čtenářky a milí čtenáři!
Výročí 400 let naší vídeňské nemocnice
je dobrou příležitostí ohlédnout se za jejím
původcem: za zakladatelem našeho řádu, jehož
slavnost slavíme 8. března. Svatý Jan z Boha
žil hospitalitu spolu se spiritualitou. V tom
je pro nás příkladem. „Svatý Jan věnoval celý
den rozmanitým skutkům milosrdenství, lásky
k bližnímu, a i když se večer vracel domů
unavený, nešel spát dřív, než navštívil všechny
nemocné a zeptal se jich, jaký měli den,
co potřebují, než srdečným a přívětivým slovem
povzbudil jejich tělo i duši“ (Castro XIV).
Blízkost k lidem svatého Jana poznamenal jeho
vztah k Bohu. Skrze modlitbu se mu zbystřoval
pohled na to podstatné a opakovaně zakoušel
slova: Bůh mě vede! Stejnou zkušenost i my
dnes někdy prožíváme, když pracujeme pro
druhé – ve vděčném pohledu člověka,
který potřebuje naší pomoc.
K vytvoření takového vztahu k našim bližním
bratřím a sestrám není potřeba žádného
mimořádného nadání, stačí si najít čas třeba
jen na krátkou návštěvu, otázku s projevem
upřímného zájmu, a otevřené uši. Prosíme
proto svatého Jana z Boha o jeho milující
pohled, aby lidé kolem nás našli útěchu
a naději.
Se srdečným pozdravem

Frater Ulrich Fischer, OH
provinciál rakouské řádové provincie
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Fr. Ulrich Fischer, OH
provinciál milosrdných bratří v rakouské provincii
sídlo provincialátu na Taborstrasse ve Vídni

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 pomáhají bratři a spolupracovníci lidem
skrze hospitalitu, která ukazuje milosrdného
Krista všem, kteří hledají pomoc. Starají

sv. Jan z Boha - zakladatel řádu milosrdných bratří

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.
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PROVINČNÍ KAPITULA
& NOVINKY V RAKOUSKÉ PROVINCII
Ve dnech 13. až 17. ledna proběhla ve Vídni
rakouská provinční kapitula vedená řádovým
generálním představeným br. Jesús Etayem
Arrondo, OH.
Společně s generálním představeným se kapituly účastnil br. Rudolf Knopp, OH, generální
rádce pro Evropu, provinční delegáti Čech
a Moravy, Slovenska a Maďarska, magistři
noviců a dalších 15 milosrdných bratří,
kteří v rakouské řádové provincii působí.
Úkolem provinční kapituly bylo vyhodnotit
období od poslední kapituly, vyjasnit pozici
řádu v dnešním světě, jeho vývoj a působení
v rakouské provincii, která obsahuje i českomoravskou, slovenskou a maďarskou delegaturu.
Dalším úkolem bylo stanovit postupy a cíle,
kterých by milosrdní bratři a spolupracovníci
měli dosáhnout do další kapituly – jsou to cíle
náboženského života a formace, ale i apoštolských děl, jako jsou nemocnice a další zařízení,
které řád milosrdných bratří provozuje.
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Jedním z důležitých úkolů kapituly bylo zvolit
nové řádové vedení, které by rozhodnutí kapituly a nový program mělo realizovat. Pro volbu
provinciála je pak klíčový její duchovní rozměr,
kterému předchází modlitba, slavení eucharistie a prosba za dobré vedení Duchem Svatým.
Podle slov generálního představeného je právě
tato část kapituly stěžejní – čas mluvit
s Pánem, ptát se a zjistit, co od nás očekává
v našem povolání hospitality, v naší věrnosti.
NOVÉ ŘÁDOVÉ VEDENÍ
provinciál: Fr. Ulrich Fischer, OH
1. definitor: Fr. Richard Binder, OH
2. definitor: Fr. Matthias Meczywor, OH
3. definitor: Fr. Paulus Kohler, OH
4. definitor: Fr. Martin Macek, OH
(pozn. definitor = rádce)
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nové vedení řádu s generálním představeným
Br. Jesus Etayo Arrondo, OH uprostřed

PROVINČNÍ KAPITULA
& NOVÝ PŘEDSTAVENÝ NA SLOVENSKU
Provinční kapitula měla mimo jiné za úkol
ustanovit vedení delegatur provincie, tj. představené v Čechách a na Moravě, na Slovensku
a v Maďarsku). V Čechách a na Moravě byl
jmenován představeným br. Martin Macek, OH.
Zůstává také představeným konventů v Brně,
v Letovicích a ve Valticích. Překvapením však
bylo jeho jmenování do ještě jedné funkce,
a to představeným milosrdných bratří
na Slovensku.
Obě delegatury, z nichž každá má vlastní personální strukturu, jsou na sobě zcela nezávislé.
Obě delegatury se však budou moci vyvíjet souběžně pod společnou koordinací. Věříme,
že tento model prohloubí spolupráci Čechů
a Slováků a to hned v několika rovinách.

Nemocnice Milosrdných bratří v Bratislavě

představených. Působení v těchto konferencích
tak bude dobrým nástrojem ke sjednocování
postojů církve a stmelování věřících
v obou zemích.

V prvé řadě na rovině zdravotnictví a sociálních
služeb, kde bude možné otevřít hlubší dialog
mezi řádovými nemocnicemi v České republice
a na Slovensku. V Čechách a na Moravě to jsou
nemocnice v Brně a ve Vizovicích, na Slovensku
Univerzitní nemocnice v Bratislavě. Vzájemné
setkávání a předávání zkušeností patří ke klíčovým prvkům rozvoje zdravotnictví v dnešní
době. Považujeme za důležité dívat se, jak stejné případy a problémy řeší naši bratři a spolupracovníci v zahraničí, učit se od nich, a stejně
tak mít schopnost a moc zkušenosti předávat,
abychom vytvořili jednotnou síť poskytující
zdravotní péči. Užší spolupráce českých a slovenských bratří je v tomto velkým přínosem.

OD VIZE K ČINŮM
Tento stav trvá teprve chvíli, ale už nyní můžeme sledovat výsledky. Příkladem může být
připravovaná mezinárodní konference Současná
biomedicína, zdravotnictví a důstojnost člověka, kterou milosrdní bratři připravují společně
se sestrami Alžbětinkami a Konferencí biskupů
Slovenska. I čeští bratři a spolupracovníci na
konferenci budou mít své zastoupení.
Více ke konferenci, včetně možnosti účasti
naleznete na stránkách:
www.milosrdni.cz/kalendar/bioetika2014
www.kklz.sk

Druhou, neméně významnou, úlohu sehraje
br. Martin v rovině spirituální. Stává se totiž
představeným ve dvou zemích a je tak nyní
členem dvou konferencí vyšších řeholních

Br. Martinovi vyprošujeme Boží požehnání
a dobré vedení ve vůli Pána Ježíše Krista
pod ochranou Panny Marie, Matky Dobré Rady,
do všech jeho rozhodování a veškeré jeho práce
v obou zemích.
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PROVINČNÍM DELEGÁTEM NA SLOVENSKU
Rakouská provincie má tři provinční delegatury.
V nastávajícím období 2014 - 2018 jsem byl
pověřen P. provinciálem Ulrichem Fischerem,
OH, vedením Českomoravské a Slovenské provinční delegatury.

i když nepříliš velká, si dokázala za dobu jedné
generace na Slovensku vytvořit dobré jméno
a vybudovat svou pozici nejen v církvi. Milosrdní bratři se stali pojmem a lidé se tak měli možnost seznámit s naší činností dříve i nyní.

Slovenskou provinční delegaturu vedl do provinční kapituly, která se konala letos v půli
ledna ve Vídni, br. Ján Karlík, OH. Od března
však nastoupil do letovického konventu, aby
tam posílil komunitu. Pro mne je převzetí odpovědnosti za Slovensko výzva. Od roku 1990
vybudovali bratři na Slovensku celou řadu
skvělých projektů, s nimiž jsme vás postupně
v Hospitalitě seznamovali. Komunita bratří,

I když se neustále potýkáme s problémy na různých úrovních, neodrazuje nás to rozvíjet dále
činnost v duchu hospitality, stejně jako to dělal
náš zakladatel sv. Jan z Boha. Ani on neměl
na růžích ustláno, denně vkládal malé či velké
problémy spojené s ošetřováním potřebných do
svých modliteb. Modlitba je i dnes pro nás tím
motorem pro řešení každodenních starostí.
V uplynulých měsících jsem se seznámil podrobněji s chodem jednotlivých zařízení na
Slovensku (Bratislava, Skalica a Spišské Podhradie). Činnost bratří, která byla násilně v období
komunismu přerušena, se tak může dále rozvíjet v různých směrech.
Kvalita ošetřovatelské péče, která je postavena
na duchovních základech, je zvláště dnes
ve společnosti velmi potřebná. Milosrdní bratři
vždy jednali v duchu hesla Tělem k duši. Proto se snažíme vidět člověka v jeho celistvosti.
V rámci potřeb každého jedince pak dbáme
na zajištění jak tělesných tak duchovních potřeb. Proto je pro nás spolupráce s každým,
kdo zachovává toto kritérium, přínosem.
V neposlední řadě si chceme vyměňovat zkušenosti v rámci řádu na mezinárodní úrovni.

Br. Martin Macek, OH, předtsavený milosrdných bratří
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Br. Martin Macek, OH
představený v Čechách a na Moravě
a na Slovensku

DO LETOVIC PŘICHÁZÍ
NOVÝ MILOSRDNÝ BRATR
Milosrdní bratři v Letovicích, ale i v celé
českomoravské delegatuře, přivítali nového
milosrdného bratra br. Jána, který k nim
přišel ze Slovenska.
28. března 2014 byla letovická komunita
rozšířena o dalšího milosrdného bratra. Rok
po úmrtí převora P. Stanislava Fialy, OH se do
kláštera přestěhoval br. Ján Karlík, OH. Pochází
ze středního Slovenska. Do řádu vstoupil na
začátku 90 let. Působil v oblasti formace jako
submagistr v noviciátu v rakouském Grazu,
byl subpřevorem vídeňského konventu
a v posledním období pracoval v Bratislavě
jako delegát Slovenské provinční delegatury
a převor bratislavského konventu.
Během svého působení na Slovensku se významně zasloužil o otevření Domova sv. Jana
z Boha v Bratislavě, čímž posunul činnost
milosrdných bratří s lidmi bez přístřeší do nové
roviny. Tito lidé nyní mají k dispozici zařízení,
ve kterém jim bratři s pomocí spolupracovníků
pomahají řešit ty nejzákladnější životní potřeby,
a navracet se do normálního života. Následoval
tak odkaz sv. Jana z Boha, který ani na tyto lidi
v nouzi nezapomínal.

Br. Ján Karlík, OH

Do Letovic přichází po provinční kapitule,
aby posílil komunitu v Letovicích. Bratr Ján
svým příchodem zvyšuje i počet řeholních bratří
v Českomoravské provinční delegatuře. V letovické komunitě zůstává na další 4 roky představeným br. Martin Macek, OH.

Br. Martin Macek, OH
převor letovického konventu
letovický klášterní kostel sv. Václava
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KLÁŠTERY V PROSTĚJOVĚ
A V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
Je smutnou pravdou, že po staletích obětavé
péče o nemocné a potřebné byli bratři v období
komunismu perzekuováni a šikanováni, byl jim
odebírán majetek a nebyla jim umožněna práce
u pacientů. Kláštery v Novém Městě nad Metují
a v Prostějově bohužel patří k těm, kde se po
listopadu roku 1989 již činnost řádu obnovit
nepodařilo. Oba kláštery byly řádu navráceny
na začátku devadesátých let tzv. výčtovými
zákony. V té době využíval areál v Prostějově
tehdejší ÚSP (Domov důchodců milosrdných
bratří) Prostějov a areál v Novém Městě nad
Metují. Vzhledem k faktu, že počet přeživších
bratří nebyl dostatečný na to, aby se mohla
v těchto klášterech obnovit řeholní komunita,
zůstaly oba kláštery v pronájmu a sloužily i po
revoluci k jiným než původním účelům. V klášteře v Prostějově byl až do roku 2006 umístěn

domov důchodců, v Novém Městě působila
internátní Ústřední škola Nové Město nad Metují do roku 2009, kdy se přestěhovala
do nových prostor.
Desítky let socialistického hospodaření se na
stavu zejména kláštera v Prostějově citelně
podepsaly. Je velké štěstí, že byla v 90. letech
spolu s pomocí města a státu pod vedením
tehdejšího provinciála P. Stanislava Fialy, OH
provedena rekonstrukce krovu a střechy na
celém objektu, takže do budovy alespoň nezatéká. Jinak je však stav celého objektu značně
neutěšený. Prakticky všechny stavební konstrukce jsou dávno za svou životností a vyžadují celkovou rekonstrukci. Kromě nedostatečné
údržby se na budově kláštera více než kde jinde
projevila také necitlivost socialistických správců
k historickým hodnotám. Budovy jsou zmrzačeny nejrůznějšími novodobými zásahy, jako
jsou různé stavební otvory zcela nerespektující
historický ráz budovy, plyn a další inženýrské
sítě vedené na nosnících po historických fasádách apod.
O mnoho lépe na tom není ani rozsáhlá klášterní zahrada, kterou se daří udržovat alespoň
tak, aby dále nezarůstala náletovými dřevinami
a plevelem. Po bývalé úpravě zahrady parkového typu se záhony bylinek, kterými bratři kdysi
léčili své pacienty, však již není ani památky.

řádové kláštery dříve byly centry společenského
života, dnes mnohé z nich zejí prázdnotou
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Klášter v Novém Městě měl na správce větší
štěstí. Pod vedením ředitelky školy paní Mgr.
Klementiny Kubičíkové byla budova kláštera
po léta řádně spravována a průběžně udržována, takže její stav je o mnoho lepší, než v případě Prostějova.

Bohužel je budova kláštera od roku 2009 nevyužitá, takže i zde dochází k postupnému zhoršování stavebnětechnického stavu.
Je nad síly řádu oba kláštery řádně spravovat
a udržovat v situaci, kdy je k naplňování svého
poslání již nepotřebuje. Pouze drobná údržba
nejkřiklavějších problémů a havarijních stavů
ohrožujících bezpečnost lidí či statiku objektů
vyjde ročně na mnoho desítek až stovek tisíc.
Proto se generální vedení řádu a představení
provincie rozhodli dát k dispozici oba areály
k jiným účelům, a to formou jejich prodeje
nebo dlouhodobého pronájmu.
Stále probíhají jednání, která by měla směřovat
k naplnění tohoto cíle. Prioritou při těchto
jednání není cena, ale způsob budoucího využití klášterů tak, aby bylo v souladu s misí řádu
v co největší míře. Zdá se, že je pryč doba, kdy
se z historických objektů stávaly hotely a rezidence. Nyní by mohly přijít ke slovu sociální
projekty např. na startovací bydlení či různé
modely péče o seniory. Vedení řádu přistupuje
k jednání s vědomím, že využití dispozice budov není z hlediska dnešních měřítek snadné,
zvláště když jsou památkově chráněné.
Oba kláštery se však nacházejí v centrech svých
měst na dostupných místech a jsou obklopeny
zelení. To jejich potenciál naopak posiluje.

kostel a klášter sv. Jana Nepomuckého v Prostějově

Je jisté, že jednání budou ještě dlouhá a náročná. Nezbývá však než věřit, že se podaří nalézt
takové využití obou areálů, které bude citlivé
k jejich prostředí a okolí, a které napomůže
naplňování odkazu sv. Jana z Boha i v situaci,
kdy se přítomnost bratří stane minulostí.

Ing. Jan Švorc, MBA

klášter a kostel Narození Panny Marie
v Novém Městě nad Metují
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NA PRVNÍM MÍSTĚ JE VŽDY ČLOVĚK
Ráda bych se touto cestou podělila se čtenáři o své osobní a profesionální zkušenosti
s Nemocnicí Milosrdných bratří ve Vizovicích.
Troufám si tvrdit, že tato nemocnice se dlouhodobě vymyká z řady jiných obdobných zařízení, a to především tím, že její zaměstnanci,
a to od vedení, přes zdravotnický personál, lidi
odpovědné za chod nemocnice po ekonomické
a technické stránce, až po personál v kuchyni či
paní uklizečky, svým svěřeným pacientům poskytují nejen kvalitní a profesionální péči,
co se týká jejich zdravotního stavu, ale především lidskou část sama sebe, úctu a náležitý
zájem o osobu každého jednotlivce. Mohu říci,
že letitá výborná spolupráce a komunikace
zdravotnického personálu a pracovníků sociálního odboru našeho úřadu je na mimořádné
úrovni, o čemž svědčí např. i to, že já osobně
jsem byla jen v roce 2013 přizvána k řešení
Nemocnie Milosrdných bratří ve Vizovicích

složitých osudů pacientů a pacientek nejméně
ve 22 případech, z toho 21 bylo z 1. patra (kde
leží pacienti méně pohybliví nebo zcela imobilní), 1 paní byla z 2. patra (kam přicházejí pacienti chodící a v podstatě soběstační). Společně
se zdravotně sociální pracovnicí, se sestřičkami
i s panem primářem jsme hledali, a ve všech
uvedených případech také našli, řešení situace
u pacientů po jejich propuštění z nemocnice,
což, jak přiznávám, nebylo vždy právě snadné.
Jelikož jsem s mnoha lidmi ve spojení i po
jejich propuštění z hospitalizace, mohu směle
říci, že u převážné většiny z nich měla péče,
která jim byla poskytována v nemocnici, jednoznačně pozitivní vliv na kvalitu jejich života
i po propuštění, a to nejen po stránce fyzické,
ale i psychické. Za všechny mohu jmenovat
aktuální příběh mladé ženy – matky, která po
náhlé a nečekané mozkové cévní příhodě, která
ji velmi zaskočila a zcela ochromila, byla přijata
do vizovické nemocnice jako v podstatě ležící,
na péči jiných osob zcela závislá osoba, kdežto
nyní, po tříměsíční intenzivní rehabilitaci a celkové péči ze strany zdravotníků a dalších pracovníků nemocnice, se mohla vrátit domů, mezi
své blízké, jako někdo úplně jiný. Její zdravotní
stav sice ještě není úplně ideální, stále musí
rehabilitovat, ale je schopna chůze, i když
s dopomocí a oporou a jen na krátkou vzdálenost, dorozumí se však, sama se nají a napije,
zajímá se znovu o svou rodinu, o své okolí,
ze smutné a nekomunikující bytosti je rázem
pozitivně naladěný člověk, plný naděje
a příslibů do budoucna.
Běžnou realitou je i to, že se na sociálním
odboru setkáváme nejen s pacienty vizovické
nemocnice, ale i s jejich příbuznými a známými, kteří za námi přicházejí (mnohdy na přímé
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doporučení ze strany zdravotníků) se žádostí
o konzultaci a pomoc, co a jak dál s jejich
blízkými – kam zavolat, jaké dávky vyřídit,
do kterého domova pro seniory podat žádost
o umístění apod.
Přitom v případě většiny pacientů, kteří to potřebují, poskytuje velmi kvalifikované a odborné
sociální poradenství přímo sociálně zdravotní
pracovnice nemocnice bez naší přímé účasti
či přítomnosti.

Ráda bych zdůraznila, že si vzájemné spolupráce velmi vážím, protože ze zkušenosti vím,
že takový zájem o pacienta ze strany nemocnice, tedy o to, co bude pak, až přestane být
pacientem, není jev zcela běžný a do jisté míry
se vymyká ustáleným zvyklostem. Sama za
sebe chci vyslovit poděkování a víru v to, že
půjdeme společnou cestou i nadále. Jde nám
totiž o totéž – aby byl na prvním místě vždycky
člověk, jeho zájem a blaho.

Marie Šlahařová, DiS.
sociální pracovnice MěÚ Vizovice

NOVÉ ODDĚLENÍ REHABILITACE
VE VIZOVICÍCH
Ambulantní rehabilitační část nemocnice byla
zcela přesunuta do nově zrekonstruovaných
prostor bývalé lékárny. Nové prostory nám dovolují sjednotit veškerou ambulantní péči,
což poskytuje našim klientům komfort, kdy
mohou využít veškerou potřebnou péči na
jednom místě. Vybaveny jsou klimatizací a moderními pomůckami. Dále kromě klasické fyzioterapeutické péče poskytujeme také komerční
služby, jako jsou např. klasická masáž, lymfodrenáž, rekondiční léčebná tělesná výchova,
dárkové poukazy, rehabilitační pomůcky apod.
Novinkou je také možnost vyšetření rehabilitačním lékařem. Tuto službu nabízíme každé
druhé úterý v měsíci po předchozím objednání.
V blízké budoucnosti plánujeme zahájit skupinová cvičení pro veřejnost ve večerních hodinách. Cvičení budou zaměřená na seniory
a lidi s bolestí páteře.
Na lůžkovém oddělení naší nemocnice se
o rehabilitaci pacientů starají dva fyzioterapeuté a jeden rehabilitační pracovník. Naši práci
zakládáme na důvěře, pevné a vytrvalé spolupráci pacienta a terapeuta.

vedoucí fyzioterapeut
v novém rehabilitačním oddělení

Bc. Ĺubomír Mišút
vedoucí fyzioterapeut NMB Vizovice
Více na webu nemocnice:
www.nmbvizovice.cz/ambulance/rehabilitace
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VŠICHNI SE NĚCO UČÍME…
ANEB PRVNÍ ROK BENJAMÍNKU
Začíná léto, školáci pomalu vyhlížejí poslední
školní zvonění a s ním přicházející tolik očekávané volno a lenošení, a my v Benjamínku,
školce, která se v minulém roce narodila v klášteře milosrdných bratří v Brně, se ohlížíme zpět.
Hodnotíme první rok provozu nového apoštolského díla. Služby, která vnesla dětské výskání
a mnoho důvodů k úsměvu do starodávných
prostor brněnského kláštera.
První děti přivítala školka v říjnu 2013. V současné době ji navštěvuje již 18 vesměs tříletých
a čtyřletých kluků i holčiček, dětí zcela zdravých i takových, které potřebují něco speciálního v přístupu dospělých i svých malých kamarádů. Dětí, které se vyvíjejí zcela zdravě či u kterých jde vývoj kupředu trochu pomaleji nebo
jinak a ve školce mají možnost učit se novým
věcem pod odborným vedením paní učitelek

ve spolupráci se specialisty, logopedy či psychology z odborných pracovišť. Potíže, které v naší
školce děti mají, se týkají vývoje řeči a chování.
Díky přítomnosti asistentů můžeme v tomto
roce podporovat dítě s poruchou autistického
spektra, se syndromem ADHD, opožděným
vývojem řeči, mnohočetnou vývojovou dyslalií
a smíšenou dysfázií. Protože máme menší počet
dětí ve třídě a velkou pomoc od stážistů - studentů Masarykovy univerzity, můžeme všem
dětem, těm zdravým i těm, které potřebují něco
navíc, věnovat systematickou individuální podporu, sledovat jejich pokroky a radovat se spolu
s nimi a jejich rodiči z jejich úspěchů.
Když jsme v říjnu školku otevřeli, byli jsme
opravdu vděčni za to, že nenastoupilo hned
všech 18 dětí v jednu chvíli. Museli jsme
postupně natrénovat, jak to ve školce chodí,

školku občas navštěvují i samotní milosrdní bratři - stala se tak místem setkávání mladých a starých lidí,
všichni se zde mohou vzájemně obohacovat, staří předávají moudrost života a mladí nadšení a žitovní sílu

12

hospitalita

1|2014

jaká jsou pravidla, jak se k sobě chováme a co
můžeme jeden od druhého čekat. V současné
době, po necelém roce každodenního života
pod freskovým stropem s anděly, už můžeme
říct, že jsme se lecčemu naučili. A není to tak,
že se učení týkalo jen dětí. Učíme se všichni – my paní učitelky, studenti, co k nám chodí
na praxi a možná i všichni ostatní, kteří v klášteře žijí a pracují. Děti se kromě výše zmíněných
pravidel a nových poznatků o světě i o sobě
učí, co znamená láskyplné přijetí. Dostává se
jim jej nejen od těch, kteří s nimi pracují, ale
také od paní magister v sousední lékárně a od
celé komunity bratří, která v klášteře má svůj
domov. Děti obdarovávají okolí svou důvěrou,
vyprávějí svoje zážitky a zkušenosti a dospělí
v klášteře jim radostně naslouchají, vítají je
a v neposlední řadě jim žehnají a vyprošují Boží
ochranu a vedení. Děti objevují, že každý je
jiný, někdo starý, jiný mladý, někdo se už něco
naučil a jiného to samé teprve čeká. Děti se
rrespektují, pomáhají si a povzbuzují se. Někdy
jsme až zaskočeni tím, jak jsou některé z nich
zdatné v podpoře druhých, jak chápou a dovedou se vcítit do jejich potřeb. Dokážou vycítit,
že kamarádovi je zrovna smutno po mamince
a obejmou ho, dovedou chytit druhého za
ruku, když je třeba trénovat chození a ne běhání. Zvládnou být velkorysé, když druhý nedokáže něco, co on už dělat musí. Dokážou jít po
klášterní chodbě velmi potichu, protože bratři
možná právě obědvají nebo se modlí.
Tohle je něco, co se učíme my dospělí o dětech a od nich. Při každodenním životě s nimi
vidíme, jak je každé jiné, ale jak mají srdce na
správném místě a chybí jim jen pojmenování,
zkušenost nebo znalost souvislostí. Učíme se,
že děti jsou poklad, který byl jejich rodičům
svěřen, a my jsme byli obdarování tou možností
je chvíli doprovázet na jejich cestě k dospívání.

hlavní náplní dne ve školce jsou hry, které děti
připravují na radostný a zodpovědný život

Když se ohlédneme za prvním rokem existence
Benjamínku, vidíme útulné prostory nové školky uprostřed kláštera, které ještě stále voní novotou a vyzařují pohodu a rodinnou atmosféru.
Vidíme pokroky u dětí, s nimiž denně sdílíme
jejich životy. Vidíme odvahu, kterou na začátku
neměly, trpělivost, které se naučily. Vidíme nové
dovednosti a schopnost vycházet vstříc jeden
druhému. A v neposlední řadě vidíme důvěru
v očích dětí, když se za nimi každé ráno zavírají
veliké klášterní dveře a rodiče zůstávají za nimi
na ulici. Věříme, že jednou, až budou velké
a klášter budou míjet cestou do školy či do
zaměstnání, budou vědět, že v tomto domě je
Láska, kterou jako malí poznali a ona je provází
jejich životem dál.

Bc. Petra Škrdlíková
Více o školce na webu
rodinnecentrum.milosrdni.cz
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400 LET PŮSOBENÍ
MILOSRDNÝCH BRATŘÍ VE VÍDNI
Vídeňská Nemocnice Milosrdných bratří si letos
připomíná velké výročí 400 let od svého založení. Před 400 lety byla nemocnice založená jako
druhé řádové zařízení severně od Alp a následovala tak příklad založení nemocnice
ve Valticích. I přes to, že vídeňská nemocnice
má tak dlouhou a bohatou historii, za celou
dobu jejího působení nebyl provoz nikdy přerušen, a to ani v dobách válek, nacistické nadvlády, ani hospodářských úpadků či epidemií, jak
tomu bylo u jiných velkých nemocnic. Naopak,
milosrdní bratři se snažili provoz udržet právě
v těchto náročných obdobích, aby se lidem
dostala nejnutnější zdravotní a sociální péče.
V roce 1614 do Vídně přišel P. Gabriel Ferrara,
milosrdný bratr, který byl původně povolán do
Valtic, aby zde zahájil působení řádu na panství
rodu Liechtensteinů. Po deseti letech práce
ve Valticích, a zanedlouho i na dalších místech

jako jsou Krakow (zde činnost zahájil v roce
1609) a Zebrzydowice (1613) inicioval rozšíření působení o Vídeň a odsud se pokračovalo
dál do Grazu, Prahy a dalších míst v dnešním
Rakousku, České republice, v Německu, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Tyto země
v té době tvořili velkou germánskou provincii.
Vídeňská Nemocnice Milosrdných bratří si brzy
získala velikou oblibu lidí v okolí a tuto popularitu si zachovala do dneška. Bylo to dáno
přístupem řeholníků k nemocným a sociálně
slabým, nezištnou pomocí ve všech dobách,
a milosrdní bratři za tuto službu byli oceňováni
jak vděčností obyčejných lidí, tak politických
zastupitelů.
V roce 1614 měla nemocnice 12 postelí, dnes
má 411 lůžek na 9 specializovaných odděleních,
obsahuje řadu ambulancí v mnoha oblastech
medicíny, včetně speciální všeobecné ambulance pro neslyšící. Součástí nemocnice je lékárna.
Významnou součástí nemocnice je Akademie
ošetřovatelství, kde jsou zdravotní sestry a ošetřovatelé připravováni na svoji profesi. Nemocnice je také univerzitní, svoji praxi tak zde získávají mladí i mladí lékaři.
Nemocnice je specifická také svým přístupem
k rovnosti pacientů. Jako jediná ve Vídni totiž
přijímá všechny nemocné a potřebné bez rozdílu. Tato rozdílnost je především ve hrazení
péče. 4% ošetřených totiž nejsou zdravotně
pojištění. Milosrdní bratři přijímají každého
a u těch, kterým péče není hrazena pojišťovnou, hradí péči z vlastních prostředků. Naprostá
většina těchto pacientů potřebuje pouze ambulantní ošetření, každý rok však 4-5 těchto
pacientů musí být hospitalizovaných a případně
i operovaných.
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V těchto případech je pobyt pacienta opravdu
velmi nákladný, i přesto jsou milosrdní bratři
schopni z darů jejich podporovatelů tuto péči
uhradit.
Vídeňskou nemocnicí za dobu jejího působení
prošlo také mnoho významných osobností,
mezi nimiž vyniká například br. Celestýn Opitz,
který v půlce 19. století v pražské Nemocnici
Milosrdných bratří, dnes Nemocnici Na Františku, provedl první operaci v narkóze v Evropě.
Odsud byl povolán právě do Vídně, kde pokračoval v operování pod narkózou. Byl také lékařem císařské rodiny, za což si vysloužil státní
vyznamenání. Státní vyznamenání si vysloužilo
i mnoho dalších milosrdných bratří. Posledním

byl br. Paulus Kohler, OH, který na konci minulého roku státní vyznamenání dostal za své
působení v době, kdy byl převorem ve Vídni.
Nemocnice funguje v duchu hospitality sv. Jana
z Boha. Pod dohledem a ve spolupráci s řádem
milosrdných bratří, pod hesly kvalita, respekt,
zodpovědnost a spiritualita, zde pracují stovky
jejich spolupracovníků. Vídeňská nemocnice
je pro nás příkladem naplňování slov sv. Jana
z Boha dělejte dobro a dělejte ho dobře.
Nemocnice ve Vídni připravuje Den otevřených
dveří, který proběhne 6. září 2014. K prohlídce
nemocnice jste všichni srdečně zváni.
				
vp

JUBILEJNÍ KONGRES
U příležitosti výročí 400 let od založení Nemocnice Milosrdných bratří ve Vídni bratři a jejich
spolupracovníci připravili řadu setkání a slavnostních událostí. Jednou z nich byl mezinárodní kongres milosrdných bratří.
Ve dnech 12. a 13. května proběhla konference
pod názvem Nemocnice budoucnosti. Konference byla rozdělena do několika tematických
bloků. V prvé řadě to byl blok věnovaný ošetřovatelství Výzvy v ošetřovatelství 21. století. Tato
část sloužila ošetřovatelům, zdravotním sestrám
a dalším, kteří poskytují tuto péči nemocným.
Diskutovaly se problémy konkrétní, jako dekubity, inkontinence, etika ošetřovatelství, ale
i teoretické jako vztah pacienta, příbuzných
a zdravotního personálu. Druhá část konference
byla medicínská pro lékaře. Témata byla Interdisciplinární léčba bolesti, včetně osteoporózy,
BEST-Meeting oční kliniky, Fascinace mozkem
a Interdisciplinární onkologie. Poslední část
byla pro vedení nemocnic a spolupracovníky
zajišťující jejich chod a provoz Nemocnice

budoucnosti. V této části vystoupilo mnoho
významných osobností z celé Evropy a předávali své zkušenosti s financováním či vztahem
k politickým reprezentacím zemím EU, IT technologiemi a informačními systémy a databázemi pacientů, ale i architektonickým řešením
zdravotních zařízení, aby léčba a péče byly co
nejefektivnější a nejpříjemnější jak pro pacienty,
tak personál.
Bylo patrné, že v každé zemi, ale i v každé
jednotlivé nemocnici, se řeší rozdílné problémy,
ale některé jsou společné a je možné hledat
řešení společně. Tato výměna zkušeností tak
byla velmi podnětná a jsme přesvědčeni, že
i přínosná všem účastníkům. Z České republiky se konference účastnili zástupci Konventu
Brno, Nemocnice Milosrdných bratří v Brně
a Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích.
I v Čechách tak budeme moci využít zkušenosti
našich kolegů v zahraničí.
				
vp
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140 LET MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
V KATOWICÍCH
Katowická Nemocnice milosrdných bratří pod
ochranou andělů strážných si letos připomíná
140 let od svého založení. Letošní první dubnový den jsme se účastnili slavnostního setkání
k této příležitosti. Na programu byla konference
o historii, současnosti a budoucnosti nemocnice a mše svatá s místním arcibiskupem
v nemocniční kapli.
Milosrdní bratři v Polsku prožili podobný osud
jako bratři v České republice, jejich zařízení
byla zestátněna v době komunismu, obnova
působení ale trvá dodnes. Katowická nemocnice
byla do rukou řádu plně převedena až v roce
2009, letos si tedy připomíná také 5 let obnovení čistě řádové nemocnice. Za těchto 5 let
se podařilo nemocnici částečně rekonstruovat
a vybudovat tak moderní zařízení, které nabízí
služby odpovídající nejnáročnějším potřebám
současnosti.
Vedle ambulantní péče nabízí i péči lůžkovou
pro asi 150 pacientů. Součástí nemocnice jsou
oddělení chirurgie, interní, gynekologickoporodní a novorozenecké, ortopedie, kardiologie, gastroenterologie, obrazové diagnostiky
a další. Samozřejmostí je ústavní lékárna.
Nemocnici, ale i milosrdným bratřím v Polsku,
přejeme vše dobré do jejich práce, požehnání
od Pána a ochranu Panny Marie a andělů strážných, aby vytrvali ve své službě, a aby jejich
práce byla přijímána s vděčností a uznáním.
MILOSRDNÍ BRATŘI V POLSKU
Původ působení řádu v Polsku je spojený
i s historií řádu v Čechách a na Moravě.
I polští bratři totiž mají jako svůj mateřský
16
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Nemocnice Milosrdných bratří v Katowicích

konvent klášter a nemocnici ve Valticích.
Odsud se milosrdní bratři rozšířili i do Polska.
V současnosti řád provozuje 5 nemocnic,
hospic, několik lékáren se zvláštní specializací
na přípravu čajových směsí a mnoho další zdravotní a sociálních zařízení. Dohromady spravují
díla v 16 městech a obcích.
Vedle práce v Polsku provozují milosrdní bratři
Stanici sociální pomoci v Drohobycz na Ukrajině a působivým dílem je i Nemocnice Svaté
rodiny v Nazaretu v Izraeli, kterou zřizují polští
bratři. Tato nazaretská nemocnice v Izraeli
je jedinečná v tom, že poskytuje zdravotní péči
všem lidem bez rozdílu pohlaví, sociálního
postavení a především náboženského vyznání.
				
vp

PAMĚŤ ŘÁDU
BR. DISMAS JOSEF VRBÍK, OH
Stejně jako v předešlích číslech zpravodaje
Hospitalita, i nyní nabízíme příspěvek s popisem
života a působení milosrdného bratra perzekuovaného v době komunisku, tentokrát
br. Dismase Vrbíka, OH.
Narodil se v Příkosicích, do noviciátu vstoupil
7. března 1930, první sliby skládal 1. května
1931 a slavné 8. prosince 1934. Od roku 1948
byl převorem ve Valticích.
Br. Vrbík už za války materiálně podporoval
a léčil partyzány. Po nástupu komunismu
a po svém prvním zatčení a procesu v kauze
br. Josefa Hartla, OH v září 1948, ve kterém byl
nakonec pro nedostatek důkazů po šestiměsíční
vazbě v dubnu 1949 propuštěn (v procesu byl
obviněn z plánování pokusu o převod osob
za hranice), odešel do pražského konventu
a dnešní Nemocnice Na Františku.

švagrová br. Dismase pokládá růže
u pomníku obětem komunismu na Mírově

I zde však pokračoval v aktivitách pomoci
potřebným. Zatčen byl podruhé v listopadu
1950 společně se dvěma spolubratry Celestýnem Šulcem a Longinem Hányšem a se dvěma
dalšími laiky. Byl souzen za neúspěšný pokus
o odchod do emigrace (v říjnu 1949 byl zatčen
v hraničním pásmu u Kadyně, ale díky obratné obhajobě svého pobytu v blízkosti hranic
byl propuštěn) a za zprostředkování přechodu
hranic dvěma studentkám Gertrudě Mickeové
a Věře Šulcové, které byly vyloučeny z vysokoškolských studií po únoru 1948, a které
za milosrdnými bratry poslal P. Václav Mrtvý
s prosbou o pomoc. Dalším obviněním bylo
předávání informací na západ přes svého známého P. Vohradskému. Jednalo se o informace
z tajné návštěvy centralizačního tábora
v Broumově jeho spolubratra Hányše.
Státní soud br. Vrbíka odsoudil na 12 let za
vyzvědačství a velezradu. Byl vězněn na Borech,
ve Valdicích a v Leopoldově. Během vyšetřování
na něj byl nasazen konfident StB, Adolf Ducháček, vydávající se s oblibou za kněze. Br. Vrbík
byl nakonec po 9 letech propuštěn na amnestii
v květnu 1960. Zemřel v červenci 1980 v Praze.
PAMĚŤ ŘÁDU 2014
V letošním roce hodláme pokračovat v tradici,
která byla zahájena v minulém roce setkáním ve
věznici na Mírově a v Brně. Letos připravujeme
další setkání, tentokrát v Nemocnici u sv. Anny
v Brně, kde zemřel milosrdný bratr Celestýn
Šulc na následky výslechů a zacházení ve vazbě
v 50. letech 20. století. Setkání proběhne v měsíci říjnu a budeme vás o něm ještě informovat
v dalším čísle zpravodaje Hospitalita a na internetových stránkách.
				
vp
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MISIJNÍ PROJEKT 2014 - BOLÍVIE
MILOSRDNÍ BRATŘI V BOLÍVII
Poprvé byli milosrdní bratři do Bolívie pozváni
už v roce 1613, ale až do půlky 20. století neměla jejich činnost stabilní zázemí. Až v roce
1953 se podařilo získat povolení ke stavbě
neuropsychiatrické kliniky ve čtvrti Cala Cala
města Cochamba.
Péče na Psychiatrické klinice sv. Jana z Boha
byla v počátku působení hrazena z vlastních
prostředků řádu a z darů. Později se však podařilo uzavřít smlouvu s místní vládou o financování ze sociálního systému, a to především
u nemajetných a nezabezpečených pacientů.
Centrum má v současnosti k dispozici
200 lůžek na odděleních akutní péče a dlouhodobé hospitalizace, zařízení pak obsahuje mimo
jiné i oddělení pro drogově závislé. Péče je zde
poskytována v oborech psychiatrie, psychologie,
funguje zde zdravotní a sociální poradenství,
pracovní terapie a mnohé další.
REKONSTRUKCE ŽENSKÉHO ODDĚLENÍ
& ZALOŽENÍ PSYCHO-PEDAGOGICKÉHO
ODDĚLENÍ PRO DĚTI
PROJEKT 2014
V rámci splnění podmínek hrazení základní
zdravotní péče z veřejných zdrojů je nutná
rekonstrukce a modernizace zařízení. Jelikož
pacienti chudí a ti, kteří nejsou sociálně zabezpečení, nejsou ve státních zařízeních k léčbě
přijímání, je existence řádové kliniky nezbytná. Tito lidé většinou nemají rodinné zázemí
a jejich špatná sociální situace se dále prohlubuje s nedostatkem pracovních míst a celkové
finanční nestability v zemi.

Ženské oddělení bylo otevřeno v půlce
20. století, dnes je zastaralé. Jeho rekonstrukce
se tak stala prioritou. Ročně oddělením projde
na 4000 pacientů. Dále v zařízení chybí dětské
psycho-pedagogické oddělení. Nejbližší zdravotní zařízení pro děti je v městě Sucre vzdáleném 363 km, což je nejméně 5 hodin cesty.
V akutních případech jsou tak děti ve velkém
ohrožení. Většina rodičů na léčbu ani nemá
prostředky. K hospitalizaci jsou přijímány stále
častěji děti už dnes, i když k jejich péči nejsou
adekvátní prostředky a zdroje.
V těchto souvislostech se stavba dětského
oddělení jeví nejen jako rozumné, ale jako
naléhavé. Již dnes 22% ambulantní péče je
poskytována právě dětem a dospívajícím
mladším 20 let. Tato skupina představuje
1700 pacientů ročně.
POTŘEBNÁ ČÁSTKA: 298 649 EURO

Br. Alfons M. Höring, OH, Vít Pospíchal
Více na řádovém webu generalátu:
www.hsjd.org

děti z centra milosrdných bratří v Cala Cala
(Cochamba - Bolívie)
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obyvatelé Bolívie září barvami

POUŤ NA VRANOV
Letos, stejně jako v minulých letech, milosrdní
bratři podnikli se svými spolupracovníky
a přáteli pouť na Vranov u Brna. Každý rok
na pouti prosí o uzdravení nemocných,
duchovní povolání a vyprošují požehnání všem
jejich dílům jak v Čechách a na Moravě a na
Slovensku, ale i v rakouské provincii a na celém
světě. Tradiční zastávkou k růženci byl klášterní
kostele sester klarisek v Soběšicích. Mší svatou
pouť zakončili v poutním kostele Panny Marie
na Vranově, kterou celebroval P. Vojtěch Vácelav Málek, OH. Všem účastníkům děkujeme
za podporu a modlitby!

poutní kostel na Vranově
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SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
A MILOSRDNÝ SAMARITÁN
Nemocným a lidem jakkoliv trpícím věnuje
papež František hodně pozornosti, klade důraz
na správné pochopení péče o nemocné a duchovní služby u nemocných z pohledu křesťana.
Nabízíme vám jeho slova k pomazání nemocných, které je jako svátost často vystavována
nepochopení a nedůvěře nevěřících lidí. Je však
třeba pochopit, že se jedná o nezastupitelnou
pomoc v nemoci, při léčbě nemocí a ošetřování.
Svátost dává duši klid, který se přenáší na tělo,
pacient se tak může lépe zotavovat.

Celou hloubku tajemství pomazání nemocných
vyjadřuje biblické podobenství o milosrdném
Samaritánovi v Lukášově evangeliu (10,3035). Pokaždé, když se vysluhuje tato svátost,
přibližuje se Pán Ježíš v osobě kněze k tomu,
kdo trpí, je těžce nemocný nebo pokročilého
věku. Podobenství říká, že milosrdný Samaritán

MODLITBA V NEMOCI
Nebeský Otče, není snadné přijmout tuto
nemoc. Netrpělivě čekám, až budu zase zdravý.
Pomoz mi, abych došel klidu, abych poznal,
že je to pro mě čas spásy. Mohu na tebe v klidu
myslet a tázat se, co se mnou zamýšlíš. Ukaž
mi, co naplňuje neklidem mé vlastní srdce
a pomáhej mi to překonat. Daruj mi svůj pokoj.
Dej, ať mám opět naději a skrze ni rozdávám
odvahu druhým. Ať v radosti prožívám, jak jsem
pro své nejbližší i pro tvé království užitečný
a potřebný svou modlitbou a obětí.
Amen
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pečoval o trpícího člověka a do jeho ran nalil
olej a víno. Tento olej připomíná olej pomazání nemocných, který každoročně biskup světí
při ranní mši svaté na Zelený čtvrtek právě ve
vztahu k této svátosti. Víno je zase znamením
Kristovy lásky a milosti, která proudí z Jeho
života darovaného za nás a která se vyjadřuje
v celém svém bohatství svátostným životem
církve. Strádajícího člověka pak Samaritán svěřil
hostinskému, aby se o něho dále staral a nehleděl přitom na výdaje. Kdo je však oním hostinským z evangelního podobenství? Je to církev,
křesťanská obec, jsme to my, kterým denně Pán
svěřuje ty, kteří jsou sužováni na těle i na duchu, abychom je mohli dále a hojně zahrnovat
Jeho milosrdenstvím a Jeho spásou.
vp
zdroj: www.radiovaticana.cz

VÝSTAVA „BÝT NABLÍZKU“
U MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
Ve čtvrtek 22. května byla vernisáží zahájena
putovní výstava fotografií Filipa Fojtíka, proslulého a oceňovaného fotografa, věnovaná
službě nemocničních kaplanů. Výstavu, kde
jsou na snímcích zachyceni nemocniční kaplani
při jejich službě u nemocných, si bude možné
prohlédnout v brněnské Nemocnici Milosrdných
bratří do 9. června 2014.
Výstava obsahuje kolekci 25 černobílých fotografií, které přibližují práci nemocničních
kaplanů. Dle slov Zity Havlenové z asociace
nemocničních kaplanů výstava zachycuje jejich
empatické naslouchání a snahu porozumět
pacientům, ohleduplnost a takt, úctu a respekt k prožívání nemocných. Přibližují je jako
průvodce nemocných v úzkostech, v hledání
naděje a odpovědí na otázky po smyslu života,
v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti.
Filip Fojtík práci kaplanů u nemocných, seniorů
a umírajících zachycoval v nemocnicích, hospicích a dalších zdravotních a sociálních zařízeních v Brně, Rajhradě, Olomouci, Holešově,
Kroměříži, Praze a Ostravě.

Jsme přesvědčeni, že putovní výstava, stejně
jako nově založená Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice, pomůžou
osvětlit pozici a význam kaplanů ve zdravotních
a sociálních zařízeních, kteří poskytují nedílnou
součást péče o nemocné a slabé – péči o duši,
jak je to obsaženo v hesle milosrdných bratří
Per corpus ad animam – tělem k duši.
				
vp
Doporučujeme tyto odkazy:
www.ado.cz/kaplan
www.kaplan-nemocnice.cz

Pořadatelem výstavy je Arcibiskupství olomoucké a Fakultní nemocnice Olomouc ve spolupráci
s NMB Brno a s podporou Katolické asociace
nemocničních kaplanů v České republice.
Po skončení výstavy v NMB Brno bude přesunuta na další místa, např. na Svatý Hostýn,
Velehrad, do ostravských nemocnic, na biskupství v Ostravě a v Hradci Králové, anebo
do Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského v Praze či do Hospice sv. Alžběty
v Červeném Kostelci.
fotografie z výstavy „Být nablízku“
autor: Filip Fojtík
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PROSBY O MODLITBY
Milosrdní bratři jako řeholníci věnují vedle práce s nemocnými a potřebnými velkou část dne
modlitbě. Děkují Pánu za dary a milosti, kterých se jim dostává, a také stále prosí o požehnání jejich práce, modlí se za jejich nemocné,
povolání, za vše, v čem je potřeba zásah Boží
moudré ruky.
Nabízí také lidem možnost svěření jejich starostí, problémů či proseb do modliteb milosrdných
bratří. Svůj úmysl tak i vy můžete milosrdným
bratřím předat emailem info@milosrdni.cz

(do předmětu napište Prosba o modlitbu),
telefonicky na čísle 543 165 319, anebo
můžete využít jednoduchého formuláře na
www.milosrdni.cz/modlitby.
Intence jsou anonymní. Vedle nabídky modliteb
milosrdní bratři také nabízí možnost sloužit
mši svatou na váš úmysl. O to je možné kněze
požádat osobně v sakristii brněnského kostela
sv. Leopolda po pravidelných bohoslužbách.

vp
br. Ladislav u pravidelných modliteb
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PLÁNOVANÉ AKCE

akce pravidelně aktualizujeme v kalendáři na www.milosrdni.cz

~ KVĚTEN
23. 5. 2014

pátek

NOC KOSTELŮ - BRNO, VALTICE, LETOVICE, PRAHA

		programy naleznete na www.milosrdni.cz a www.nockostelu.cz
28. 5. 2014

středa 15:30

MÁJOVÁ POBOŽNOST S NEMOCNÝMI

		u sochy Panny Marie v areálu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, Polní 3
		V měsíci květnu jsou májové pobožnosti v pondělí a pátky

		

~ ČERVEN
6. 6. 2014

pátek

v 17:30 přede mší svatou v klášterním kostele sv. Leopolda, Vídeňská 7.

MEZINÁRODNÁ KONFERENCIA

		Súčasná biomedicína, zdravotníctvo a dôstojnosť človeka - více na www.kklz.sk
12. 6. 2014

čtvrtek 18:00 ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ

		kostel sv. Leopolda, Vídeňská 7, Brno

~ ČERVENEC
10. 7. 2014

čtvrtek 18:00 ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ

		kostel sv. Leopolda, Vídeňská 7, Brno

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 velmi 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 řádu, o jeho 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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