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není každý den jako jiný. Od letošní zimy bychom očekávali, 
aby se pořádně projevila svým mrazivým chladem 
a nádhernou bílou peřinou, která vše na pár měsíců 
přikryje, aby se to znovu objevilo v novém v dalším roce. 
Ledový krunýř rybníků by lákal k zimním radovánkám. 
Jenže systém řízení počasí funguje na vyšších principech, než jsou naše zkušenosti 
a předpoklady observatoří. Stále je zde Někdo, kdo vše, co stvořil, dokáže i udržovat v jakémkoli 
stavu. Bůh je jediný, kdo zná přesné důvody nejen klimatických změn. My zůstáváme jen 
u dohadů. Neodpustím si toto přirovnání. Tak jako nejsme schopni orientovat se, pochopit 
a předpovídat do detailu chování počasí, tak nejsme ani schopni posuzovat jeden druhého. 
Tolerance má jít za hranice našich představ a požadavků. Myslím, že máme tendenci si neustále 
klást hranice, kam až člověk může zajít, a potom naše tolerance k druhým rapidně mizí. 
A známe důvody toho, proč se druhý chová zrovna tak? Ježíš přišel na tento svět a stal 
se člověkem proto, aby zde byl i pro toho největšího hříšníka. Pro toho, kterého my z našeho 
úhlu pohledu nejvíce nechápeme. Důvody jeho chování zná jen on sám a Bůh.

Přeji nám všem požehnaný začátek roku 2015, který můžeme začít bez předsudků 
a s větší důvěrou. S důvěrou v Boha, Pannu Marii a v naše bližní.

V modlitbách s vámi

Br. Martin Macek, OH
představený milosrdných bratří 

v Čechách na Moravě a Slovensku

Milé sestry a milí bratři,

ÚVODNÍ SLOVO

 

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 1 200 milosrdných bratří. 
Provozují bez mála 400 zařízení se zaměřením 
na oblast zdravotnictví a sociálních služeb. 
Společně se zhruba 53 000 spolupracovníky 
pracujícími na plný úvazek a 7 000 
dobrovolníky ošetří okolo 20 milionů lidí 
ročně. Bez ohledu na původ, národnost, 
náboženství, pohlaví či sociální postavení 
pomáhají bratři a spolupracovníci lidem skrze 
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MILOSRDNÍ BRATŘI VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Původní Českomoravská řádová provincie 
se v minulých letech stala součástí Rakouské 
řádové provincie, která sdružuje 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 7 300 jejich 
spolupracovníků.

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. 

ZEMŘEL BR. LADISLAV KRONICH
* 3. ÚNORA 1921 - † 20. PROSINCE 2014

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 
v sobotu 20. 12. 2014 zemřel náš spolubratr 
Ladislav Kronich.

„Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, a kdo pro 
mne ztratí svůj život, nalezne jej.“ Mt 10, 39

Narodil se 3. února 1921 v Želechovicích na 
Moravě. Pocházel z 6 dětí. V roce 1943 v době 
národního socialismu byl poslán do tábora 
nucených prací do továrny na opravu letadel 
v Breslau (dnešní Wroclav). Zde se poprvé 
setkal s komunitou milosrdných bratří. 
Po 2. světové válce a návratu do vlasti 
vstoupil 11. července 1946 do řádu 
milosrdných bratří v Praze. 8. prosince 1947 
složil své první sliby a po studiu na zdravotní 
škole působil v Nemocnici Milosrdných bratří 
v Praze jako ošetřovatel, anesteziolog 
a instrumentář na operačním sále. V roce 
1960 musel na příkaz komunistického režimu 
se svými spolubratry nemocnici a konvent 
opustit. V letech 1960 – 1968 byl 
komunistickým režimem přidělen do tábora 

nucených prací v Broumově jako údržbář 
v textilním závodě. Roku 1968 se vrátil 
ke komunitě v Brně a pracoval u nemocných 
ve velkém (dnes koncertním) sále. V letech 
1980 – 1992 byl po čtyři období zvolen 
provinciálem Českomoravské provincie řádu 
milosrdných bratří a dále v letech 1992 – 
1997 převorem valtického konventu. Roku 
1999 odešel zpět do Brna a mezi roky 2004 
a 2007 působil jako převor brněnského 
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konventu. Zemřel v sobotu 20. prosince 2014 
ve svém pokoji v brněnském klášteře v kruhu 
milosrdných bratří posílen svátostmi. Za jeho 
život a dílo jsme Pánu poděkovali při mši 
svaté v sobotu 27. prosince 2014 v brněnském 
klášterním kostele sv. Leopolda. Br. Ladislav 
je pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.

vp 
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Všemohoucí a věčný Bože, děkujeme Ti 
za Tvého služebníka br. Ladislava 

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.

V MONROVII OPĚT OTEVŘENO!

Nemocnici Milosrdných bratří (Katolickou 
nemocnici sv. Josefa) v Libérii se po dlouhlých 
měsících podařilo znovuotevřít. Lidem se zde 
dostane základní zdravotní péče, ale 
především je zde k dispozici mateřská 
jednotka s provozem 24 hodin denně. 
V nejbližších dnech bude opětovně 
zprovozněna pediatrie. Zázemí v zařízení 
najde i Mezinárodní výbor Červeného kříže. 

Co se epidemie eboly týče, zařízení se nebude 
věnovat přímo nemocným ebolou, ale 
primárně všem ostatním, kteří potřebují 
zdravotní péči. Monrovie totiž trpí především 
tím, že mezinárodní pomoc je cílena na ebolu, 
ale zapomíná se na to, že se ve městě 
nedostává základní zdravotní péče týkající se 
běžných zdravotních problémů. Lékaři bez 
hranic už několik měsíců upozorňují právě 
na to, že rodičky chodí do ebolových center 
a prosí o pomoc, tam je však nemohou 
přijmout. Dle poslání řádu tedy činnost 
směřujeme tam, kde je to nejvíce potřeba.

I tak ale jedince s podezřením na nákazu 
ebolou můžeme přijmout a až 48 hodin 
mohou být pod naším dohledem. 
Pro pokračování péče a léčby však 
z bezpečnostních důvodů svěřujeme nemocné 
specializovaným zařízením.

„Znovuotevření znamená otevření dveří 
naděje pro Libérii, protože v nemocnici 
budeme poskytovat péči v mateřství, v oblasti, 
která je zde velmi zanedbaná, ale je prioritou 
v úsilí o zlepšení zdraví a života lidí ve středu 
epidemie eboly,“ konstatoval José M. Viadero, 
ředitel nadačního fondu sv. Jana z Boha, 
který se na obnově nemocnice podílel.  

Nemocnici jsme museli zavřít na přelomu 
července a srpna, kdy viru ebola podlehlo 
několik bratří a zaměstnanců. Zařízení bylo 
nutné sterilizovat, protože kvůli strachu 
a hrozbě nakažení nemohli naši 
spolupracovníci pracovat. Po celou dobu, kdy 
museli zůstat doma, jim však byla vyplácena 
normální mzda, aby jejich rodiny neupadly do 
existenčních problémů. Jsme rádi, že se naši 
zaměstnanci mohou do nemocnice opět vrátit 
a po boku milosrdných bratří pečovat o ty, 
kteří pomoc potřebují.
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Děkujeme za modlitby a především za dary, 
díky kterým se provoz nemocnice podařilo 
obnovit. O podporu, duchovní a materiální, 
však prosíme nadále!

Do konce roku 2014 se v České republice 
a na Slovensku podařilo na obnovu nemocnic 
milosrdných bratří v Monrovii a v Lunsaru 
v Sierra Leone vybrat bezmála 900 000,- Kč. 
Všem dárcům ze srdce děkujeme!

Cena Celestýna Opitze je každoročně 
udělována vybraným osobnostem za jejich 
příklad v péči o nemocné a starost o jakkoli 
potřebné. Symbolizuje poděkování a obdiv 
jejich práci, která inspiruje mnohé další 
v životě hospitality - křesťanské péče 
o nemocné a potřebné.

Marie Ovesná

Laureátka se narodila ve Valašských 
Kloboukách. Pochází ze sedmi dětí a vedle 
vlastních sourozenců měla doma ještě 
sestřičku, kterou její rodiče přijali do 
pěstounské péče. Dnes žije s manželem, který 
pracuje jako hasič na Zlínsku, kde spolu 
vychovávají devět dětí. Mezi sedm sourozenců 
se nádherně začlenila dvě děvčata 
v pěstounské péči. Věkový rozptyl dětí je 
od dvou do dvaceti let. Nedílnou součástí této 
rodiny je babička, se kterou sdílí společnou 
domácnost. Babička, maminka otce rodiny, 
které je nyní 83 let, onemocněla 
Alzheimerovou nemocí asi v roce 2009. Díky 
laureátce se dokázala celá rodina dostat do 
režimu, který nikoho neomezuje, nesvazuje 
a přitom je velmi výhodným i pro babičku. 
Pravidelné podávání stravy, vycházky,  
posezení na zahradě a jiné aktivity bravurně 
zvládají i ti nejmenší. Rodina je velmi aktivní 

ve farnosti – chlapci ministrují, děvčata 
zpívají a jsou hybnou silou v duchovních 
aktivitách. Vždycky je ale někdo, kdo zrovna 
slouží u babičky. Jak připomínají lidé žijící 
v jejich okolí, z celé rodiny čiší láska, úcta 
a obětavost pro druhé. Marie Ovesná byla 
nominována za to, že dokázala celou rodinu 
strhnout ku pomoci druhým a sobě navzájem.

CENA CELESTÝNA OPITZE 2014

Laureáti Ceny Celestýna Opitze 2014 
Marie Ovesná a P. Mgr. Petr Hruška, Th.D.

VZKAZ Z LIBÉRIE

Vzkaz br. Pierra Chardey, který pracuje 
ve znovuotevřené nemocnici v Monrovii: 
„Jsem nyní v Liberii, modlete se za nás ve dne 
i v noci, protože ebola je reálná a je zde! 
Děkujeme!“

vp
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P. Mgr. Petr Hruška, Th.D.

Druhý laureát je významná osobnost církve 
v západních Čechách. Vyrůstal v rodině 
Luboše Hrušky, českého politického vězně 
komunistického režimu a tvůrce proslulé 
Meditační zahrady v Plzni, proto má v krvi 
potřebu nezištně řešit společenské problémy. 
V roce 1994 se stal katolickým knězem a poté 
odešel studovat do Irska. Po návratu v roce 
2004 se stal kaplanem v Chebu a v roce 2010 
byl jmenován místním farářem a zároveň 
ředitelem Farní charity. Je spoluzakladatelem 
a předsedou správní rady obecně prospěšné 
společnosti Hospice svatého Jiří, jediného 
mobilního hospice pro nevyléčitelně nemocné 
v Karlovarském kraji. Zároveň slouží jako 
duchovní u nemocných ve zdravotnických 
zařízeních v Chebu a jeho okolí. Zaštiťuje 
projekty dobrovolnictví u nemocných, 
chudých – těch, kteří jsou odkázáni na pomoc 
druhých. V těchto aktivitách se snaží rozvíjet 
potenciál mladých lidí. Kromě pastýřské 
služby vyniká v analytické práci a sepisování 
všelijakých textů, baví ho běhání, jízda 
na kole či geocaching. Dle slov jeho farníků je 
ale především člověkem s dobrým srdcem. 
Ti ho také nominovali za jeho dlouholetou 
pomoc mnoha lidem, za zásluhy o rozvoj 
chebské farnosti, která je díky němu doslova 
otevřená široké veřejnosti včetně lidí 
nevěřících, kteří však věří ve správnost 
a dobro jejího díla.

Mimořádná Cena Celestýna Opitze byla 
udělena osobnostem, které svým přístupem 
k lidem v těžké nouzi daleko překročili 
hranice vztahu a lásky k bližnímu. Sedmnáct 
zaměstnanců těchto nemocnic od ředitele, přes 
zdravotní personál až po studentku zdravotní 
školy se staralo o hospitalizované pacienty 
v době, kdy západní Afrika čelila sílící 
epidemii eboly. Přes téměř stoprocentní jistotu 
nákazy zůstali u nemocných až do poslední 
chvíle. Kéž jsou nám všem příkladem a kéž je 
i Bůh přijme pro jejich zásluhy do svého 
království.

vp
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P. Manuel Garcia Viejo

a spolupracovníci Nemocnice sv. Jana 
z Boha v Lunsaru, Sierra Leone

IN MEMORIAM

br. Patrick Nshamdze, 
br. Georges Combey, 

s. Chantal Pascaline, P. Miguel Pajares 

a spolupracovníci Nemocnice 
sv. Josefa v Monrovii, Libérie

IN MEMORIAM

MIMOŘÁDNÁ CENA
CELESTÝNA OPITZE

PEČENÍ PERNÍČKŮ 
V NEMOCNICI

Stalo se již tradicí, že před Vánocemi 
pečeme s našimi pacienty perníčky. 
Voňavé těsto připravily naše šikovné 
kuchařky. Válení, vykrajování 
a  zdobení  se zvládlo 
s úsměvem a v pravé předvánoční 
atmosféře a pohodě.

Martina Krajčová, 
NMBVizovice
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Varhany klášterního kostela milosrdných 
bratří ve Valticích jsou velmi cennou 
památkou řádu milosrdných bratří i města, 
proto není lidem ve Valticích jejich osud 
lhostejný. Pár místních nadšenců tedy založilo 
Spergerův spolek - vypůjčili si jméno 
J. M. Spergera - skladatele, narozeného 
v roce 1750 ve Valticích. 

Spolek pořádá časté kulturní akce svépomocí 
svých členů prakticky po celý rok. 
V adventním období uspořádal například 

ADOPTUJTE SI VARHANNÍ PÍŠŤALU!
 

výstavu betlémů, která trvala od konce 
listopadu do Tří králů. Hlavním úkolem každé 
akce je, aby výtěžek z ní přispěl 
na restaurování varhan. 

Jedna z dalších možností, jak finančně 
pomoci, je adopce píšťal. Za poplatek 
200 – 1000 Kč si adoptujete píšťalu, 
na památku dostanete certifikát a budete 
zapsáni na listinu, která bude po opravě 
vložena do varhan. Stačí jenom vstoupit na 
web Spergerova spolku, vyplnit krátký 
formulář a zástupce spolku se Vám ozve 
a domluví detaily k adopci. Stačí asi pět minut 
Vašeho času a i díky těmto minutám bude 
zajištěna obnova a fungování varhan pro další 
generace. Pokud chcete někoho potěšit, tak 
mu můžete adoptovat píšťalu také jako dar. 
Více informací naleznete na internetové 
stránce spolku  spergeruv-spolek.webnode.cz
nebo své dotazy můžete zasílat na e-mail 
spergeruvspolek@email.cz.

Tomáš Kolár
Spergerův spolek

„Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal 
vzrůst...“ 1 Korintským 3, 6

V listopadu 2014 proběhlo ve Vranově u Brna 
pracovní setkání ředitelů církevních škol 
z celé České republiky. Poprvé se takové akce 
zúčastnila i zástupkyně z brněnského 
konventu, protože i tam se nachází jedna 
z církevních škol. Je to tedy škola oproti 
jiným malá, vzdělává se v ní jen 17 dětí, 
ale zato se tam dějí velké věci. 

O službách, které se v brněnském klášteře 
začaly poskytovat rodinám s dětmi, jsme už 
v našem časopise psali. Začalo se s nimi 
v roce 2012, a to několika klubovými 
aktivitami určenými maminkám s dětmi. Tato 
setkání se konala v „Kavárničce“, místnosti 
přilehlé kostelu a určené především pro 
setkávání farníků po nedělní mši. Během 
prvního pololetí 2013 došlo k rekonstrukci 
několika místností patřících do té doby 

BŮH DAL VZRŮST
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k lékárně, a tím k vytvoření herny s přilehlým 
příslušenstvím. Od října 2013 začaly tyto nově 
vybudované prostory pomalu sloužit rodinám 
s dětmi 
a v září 2014 v nich zahájila svoji činnost 
Mateřská škola Milosrdných bratří. Jde 
o církevní mateřskou školu zřízenou řádem 
a registrovanou v rejstříku škol MŠMT. 
Milosrdní bratři otevřením svých klášterních 
dveří udělali radost rodinám s dětmi, které 
nyní mohou školku navštěvovat, ale také se 
zasloužili o vznik nového zařízení 
poskytujícího předškolní vzdělávání v duchu 
křesťanských hodnot. 

Školku od samého začátku jejího vzniku 
provází řada jednání na úřadech, mnoho 
překážek, které se musejí překonat, spousta 
trpělivé práce, ale také velké požehnání.  
Prostory, v nichž dnešní školka sídlí, jsou 
překrásné. Bratři dětem žehnají a modlí se za 
rodiny, v nichž děti žijí. Nedávno nám 
dokonce jeden z bratrů opravil pokažený 
jeřáb! Požehnání se školce dostává ovšem 
i z míst, které jsou za zdmi kláštera. 
Pod školkovým stromečkem se o Vánocích 
například objevila spousta dárků, které 
postupně dostáváme od rodičů i našich přátel, 
jež chtějí naše snažení nějak podpořit. Velký 
dík patří všem, kdo nám takto pomáháte, 
a kdo se stáváte na chvíli „andělem“ naší 
školky. Dík patří také firmám – LEGU 
za velikou krabici kostek, Brněnským 
komunikacím za potisk reflexních vestiček, 
panu M., který nás pozoruje na prolézačkách 

u nedaleké Bakalky, a rozhodl se nám věnovat 
svůj krásný ručně vyřezávaný betlém, panu 
primáři z naší nemocnice, který zajistil 
dostatek odrážedel na nádvoří a stále 
monitoruje, co ještě potřebujeme, aby nám 
práce s dětmi šla snadněji.

Dík patří také našim kamarádům z odborných 
kruhů, kteří pro maminky vedli semináře 
s tematikou zdravotní či duševní péče o děti 
a první pomoci. Důležitá jsou i slova 
povzbuzení, kterých se nám dostává nejen 
z úst rodičů našich dětí, ale i z úst úředníků 
na Jihomoravském kraji či Magistrátu města 
Brna a MŠMT či lidí, které potkáváme na ulici 
a jež dávají zpětnou vazbu jak nám dospělým, 
tak našim dětem. 

Na konferenci ředitelů církevních škol, o které 
byla zmínka na samém začátku tohoto 
zamyšlení, byl hostem také pan biskup 
František Lobkowitz. Během svého úvodního 
slova, patrně v souvislosti s blízkostí výročí 
Sametové revoluce, se zamýšlel nad realitou 
dnešní doby, kterou vyjádřil těmito slovy: 
„Před revolucí se spousta věcí dělat nesměla 
a dělala se tajně, nyní se spousta věcí dělat 
smí, ale nedělá se.“ Jsme vděčni za dílo, které 
vzniklo v konventu milosrdných bratří v Brně, 
za bratry, kteří dali k dispozici svoje prostory 
a jsou nám modlitební oporou a za tu velkou 
skupinu lidí, kteří stojí této práci v zádech, 
a kteří pomáhají.  S vděčností a při vědomí, 
že jedni sázejí, druzí zalévají, ale vzrůst dává 
Bůh, vám děkujeme, že s námi zaléváte!

Petra Škrdlíková
ředitelka MŠMB
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KONFERENCE HOSPITALITY

První ročník Konference Hospitality proběhl 
i v Brně, kde se ve spolupráci řádu s NMB 
Brno a Katolickou asociací nemocničních 
kaplanů v ČR podařilo vytvořit milé 
a přínosné setkání lidí, kteří k péči o nemocné 
přistupují s křesťanskou láskou.

Sto dvaceti účastníkům konference – 
zdravotním sestrám, pečovatelům a všem, 
kterým je péče o nemocné blízká – přednášely 
výjimečné osobnosti. Profesorka Munzarová 
o celostním pojetí člověka, sestra Tobia 
Matějková o duchovních potřebách 
v ošetřovatelství, otec Zachoval o přínosu 
duchovní služby a br. Martin, představený 
milosrdných bratří, o hodnotách přístupu 
k člověku.

Brněnská konference byla pořádána v rámci 
širšího projektu, opakovala obdobnou 
konferenci pořádanou na podzim ve 
Vizovicích. Zároveň byla úvodní konferencí 
k desetiletému plánu, kdy se konference 
v Brně a ve Vizovicích budou v podzimních 
měsících pořádat.

Vedle zisku kreditních bodů pro zdravotní 
sestry je ale důležitá skutečnost setkávání lidí 
s podobnou zkušeností a upevnění 
v přesvědčení přistupovat k člověku 
s křesťanskými hodnotami, které se snažíme žít.

vp

Popis obrázku

OCENĚNÍ VÝJIMEČNÝCH OSOBNOSTÍ 
BRNĚNSKÉ NEMOCNICE A KONVENTU

Před začátkem vánočních svátků jsme 
pořádali koncert pro naše spolupracovníky 
v areálu brněnského kláštera a nemocnice. 
Koncert se stal již tradicí a jeho součástí je 
i poděkování výjimečným lidem, díky kterým 
se daří nést poslání hospitality ve staletém 
odkazu práce milosrdných bratří na tomto 
místě.

Byly předány 4 pamětní medaile jako 
poděkování za výjimečnou práci. 

Za konvent dostal ocenění dlouholetý 
spolupracovník doktor Petr Smejkal, právník, 
který zajišťuje administrativní záležitosti 
fungování řádu a nemocnice a jejich právní 
správnost. Dále manželé Svobodovi, kteří 



dlouhá léta doplňují liturgii v klášterním 
kostele sv. Leopolda a v nemocniční kapli 
sv. Richarda Pampuri hudbou, hrou na 
varhany a zpěvem. Stali se tak nedílnou 
součástí koloritu kláštera milosrdných bratří.

Pan ředitel Drbal ocenil dva taktéž dlouholeté 
zaměstnance nemocnice. Zdravotní sestra 
Dagmar Ryšavá, která obětavě a vzorně slouží 
u nemocných na LDN a pan Libor Škrabal, 
vedoucí stravovacího provozu nemocnice. 
Jak ředitel Drbal připomněl, nemocní si vedle 
práce lékařů a zdravotních sester všímají 
především dobré stravy. Kvalitní personál 
v kuchyni tedy patří k základům kvalitní péče 
nemocnice.

vp

DVE TONY POTRAVÍN OD DOBRODINCOV 
PRE DOMOV SVÄTÉHO JÁNA Z BOHA

Společná fotografie oceněných se zástupci Konventu 
Milosrdných bratří a Nemocnice Milosrdných bratří. 
Zleva: Br. Martin Macek, OH, Libor Škrabal, 
Bc. Dagmar Ryšavá, JUDr. Petr Smejkal, manželé 
Svobodovi a MUDr. Josef Drbal 

113, 29 eur a zopár stravných lístkov 
v hodnote 23, 90 eur. V záverečný deň 
zbierky ešte podporili starostlivosť 
o núdznych a ľudí bez domova na Hattalovej 
ulici v Bratislave tým, že venovali 980 kíl 
potravín v sume 1 511 06 eur, do pokladničky 
vložili 330, 40 eur a pridali stravné lístky 
v hodnote 15 eur. Získaná pomoc pomôže 
na viac ako pol roka zabezpečovať pre ľudí 

V dňoch 10. – 15. novembra 2014 realizovala 
Bratislavská arcidiecézna charita pod záštitou 
Slovenskej katolíckej charity a v spolupráci 
s obchodným reťazcom Tesco už druhý ročník 
potravinovej zbierky pre núdznych. Konal sa 
priamo v oddelení potravín obchodného 
domu, kde mohli dobrodinci darovať do 
pristaveného košíka trvanlivé potraviny či 
drogériu pre jedno z konkrétnych zariadení.  
Milosrdní bratia získali pre svoje zariadenie 
pre núdznych v Bratislave až dve tony 
potravín!

Vlani  v takejto dobročinnej zbierke získali pre 
Domov sv. Jána z Boha  tonu potravín, 
s ktorou  dokázali pomáhať ľuďom v núdzi 
a bez domova teplým jedlom až tri mesiace 
v roku. Aj tentoraz boli dobrodinci štedrí. 
V jeden deň zbierky venovali pre spomínané 
zariadenie milosrdných bratov na Hattalovej 
ulici v Bratislave 1034,8 kíl trvanlivých 
potravín a drogérie v hodnote 1609, 40 eur, 
pričom ešte do pokladničky vložili okrem toho 

Jeden zo zachytených momentov zbierky
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v núdzi najmä teplú stravu. Pritom, v rámci 
celého týždňa zbierky sa vyzbieralo až vyše 
5 ton trvanlivých potravín i drogérie, ľudia 
takto podporili okrem rehole milosrdných 
bratov ešte aj ďalšie zariadenia a organizácie, 
ktorú slúžia núdznym. Prior slovenskej 
komunity Milosrdných bratov brat Joachim 
Mačejovský OH k zbierke uviedol: „Je to veľmi 
povzbudzujúce, že najmä mladí študenti 
a dôchodcovia darovali najviac. Pán Boh 
zaplať každému, kto prispel. Ľudia opäť 
dokázali, že sociálna pomoc im nie je 
ľahostajná a že sú napriek neľahkej 
ekonomickej situácii veľmi štedrí.“ Riaditeľ 
Bratislavskej arcidiecéznej charity Ing. Alojz 
Marek ocenil dobrú spoluprácu s rehoľou 
milosrdných bratov. Dodal: „Buduje sa istá 
tradícia spolupráce s rehoľou Milosrdných 
bratov v rámci tejto zbierky.“  

Podobne pochvalne sa vyjadril aj správca 
nadácie Tesco a manažér pre externé vzťahy 
Michal Dyttert:  „Hľadali sme nejaký spoločný 
projekt, ktorý by fungoval vo všetkých 

krajinách, kde Tesco pôsobí a pomáhal by 
rovnako lokálnym komunitám. Zhodli sme sa 
na tom, že najlepšie by bolo urobiť 
potravinovú pomoc pre ľudí v núdzi. Jednak 
preto, že sme primárne obchod s potravinami, 
jednak aj preto, že vieme, že v krajinách, kde 
podnikáme, je istá časť ľudí sociálne 
odkázaných. Potravinovú pomoc núdznym už 
máme odskúšanú vo Veľkej Británii, kde to 

funguje desaťročia. Vlani sme teda 
zrealizovali pilotný projekt a hľadali sme 
partnerov, ktorí by boli ochotní pomôcť nám 
na úrovni celého Slovenska. Katolícku charitu 
sme spomedzi potencionálnych subjektov 
považovali za prioritného partnera, pretože je 
schopná pomáhať globálne na území celého 
Slovenska. Minulý rok sa podarilo projekt 
zrealizovať v tridsiatich obchodoch na celom 
Slovensku, tento rok už v 67 obchodoch, čo je 
viac ako dvojnásobok. Mali sme na to veľmi 
pozitívne ohlasy od samotných spotrebiteľov, 
ale i zapojených organizácií. Každé darované 
kilo múky, či ryže alebo strukovín predstavuje 
4-5 porcií, čo je obrovská pomoc, takže aj 
za 50 centov ľudia dokážu veľmi pomôcť.“
Rehoľa milosrdných bratov by sa do projektu 
rada zapojila aj na budúci rok, lebo ako 
povedal sám Pán Ježiš v evanjeliu: 
„Chudobných budete mať vždy medzi sebou.“ 
K starostlivosti o nich nabáda aj pápež 
František slovami: „Cirkev nemôže existovať 
bez milosrdnej lásky a Charita je inštitúciou 
tejto lásky. Je pohladením, ktoré Cirkev dáva 
svojmu ľudu. Spiritualita Charity je 
spiritualitou nehy. A neha je jadrom, 
ku ktorému sa musí vzťahovať spiritualita 
Charity.“ 

Andrea Eliášová, 
foto: autorka 

Dobrovoľnícka služba brata Petra v sklade, kde sa 
zhromažďovali dary od dobrodincov

Lízanky pre deti
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CTIHODNÝ
BR. FORTUNATUS THANHÄUSER, OH

 

22. listopadu 2014 byl v Kattappaně (Kerala, 
Indie) prohlášen za „služebníka Páně“ 
milosrdný bratr Fortunatus Thanhäuser. 
Od nynějška je tak označován za ctihodného, 
což je další krok na cestě k jeho blahořečení. 

Bratr Fortunatus, křestním jménem Bernard, 
se narodil 27. února 1918 v Berlíně. Byl 
nejstarším ze tří dětí a své dětství a mládí 
prožil ve Volpersdorfu, malém městečku ve 
Slezku, dnešní městské části polského města 
Wolibórz. V roce 1935 byl přijat do noviciátu 
v klášteře milosrdných bratří v Breslau, dnešní 
Wroclawi. 

První sliby složil v roce 1936, kvůli druhé 
světové válce však slavné sliby mohl složit 
až v roce 1946.

Do té doby se vyučil  zdravotníkem 
a ošetřovatelem. Roku 1950 musel s dalšími 
německými bratry opustit Slezsko, které po 
válce připadlo Polsku, a odejít do Německa.

V následujících letech se stal důležitou 
postavou při vzniku a rozvoji rýnské řádové 
provincie, která se později začlenila do 
provincie bavorské. Jedním z misijních 
projektů rýnské provincie byla služba 
nemocným a chudým v Indii. Projektem 
zahájení činnosti v Indii byl pověřen 
br. Fortunatus ve svých 51 letech spolu 
s dalšími dvěma bratry. Díky jejich úsilí byla 
založena Nemocnice Milosrdných bratří 
Pratheeksha Bhavan v Kattappaně ve státě 
Kerala, dnes jednoho z nejdůležitějších 
zdravotních zařízení v regionu.

V roce 1977 přenechal správu nemocnice 
jednomu z bratří a sám se začal naplno 
věnovat dalšímu projektu stavby domu pro 
chudé, který se podařilo vybudovat 
v nemocničním areálu. Ve stejném roce pak 

založil řeholní společenství Milosrdných 
sester sv. Jana z Boha, které bylo diecézním 
biskupem uznáno v roce 1994 a dnes čítá 
90 řeholních sester.

Bratr Fortunatus byl iniciátorem mnoha 
dalších akcí a programů pro ty nejchudší 
z chudých a položil základy činnosti dnešní 
indické řádové provincie. Už za svého života 
byl označován za „otce chudých“. Zemřel 
21. listopadu 2005 ve věku 87 let.

http://www.barmherzige-brueder.at/

bratr Fortunatus Thanhäuser
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výstava přesunuta do brněnského kláštera 
milosrdných bratří. Během letních měsíců 
pak bude k dispozici návštěvníkům našeho 
valtického kláštera.

vp

Dílu milosrdných bratří v Indii se věnuje 
výstava fotografií z cesty br. Martina do 
tamních zařízení. Navštívil je v roce 2013, 
kdy se slavnostně otevírala tři nová řádová 
zařízení – psychiatrická klinika, centrum pro 
mentálně postižené a útulek pro bezdomovce. 
Tato zařízení se v indické provincii podařilo 
vybudovat především díky pomoci bratří 
z Evropy ve spolupráci s Milosrdnými 
sestrami sv. Jana z Boha. Několik řeholnic 
z tohoto společenství se zúčastnilo i první 
vernisáže těchto fotografií na začátku 
prosince v brněnské Nemocnici Milosrdných 
bratří.

Od 11. února 2015 bude ke zhlédnutí 
v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích. 
Na Noc kostelů v pátek 29. května 2015 bude 

V současnosti má kongregace 8 klášterů s 8 
zdravotními zařízeními. Sestry se věnují péči 
v mnoha oblastech – zdravotnictví, sociální 
práce, rodinného apoštolátu, poskytování 
vzdělání pro chudé, práce se zdravotně 
postiženými a mnohému dalšímu.

Více na www.scjg.in

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z INDIE

MILOSRDNÉ SESTRY SV. JANA Z BOHA

Řeholní společenství vzniklo v roce 1977 díky 
bratru Fortunatovi Thanhäuserovi, který 
sestrám dokázal zprostředkovat přijetí 
spirituality řádu milosrdných bratří dle 
odkazu sv. Jana z Boha.

Roku 1976 dostali bratři několik dopisů 
od mladých dívek, které chtěly žít stejným 
životním způsobem jako milosrdní bratři. Díky 
tomu začal br. Fortunatus hledat řešení, jak 
vyhovět jejich přání. Oslovil místního biskupa, 
který souhlasil se založením řeholního 
společenství. 8. září 1977 na svátek Narození 
Panny Marie tak byla založena řehole s 8 
dívkami. Ta mohla fungovat za silné podpory 
řádu milosrdných bratří v Porýní, Bavorsku 
a Rakousku. Roku 1994 pak společenství 
splnilo kapacitní podmínky Kongregace pro 
východní církve při Svatém stolci pro založení 
samotné diecézní kongregace řeholních sester.
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MISIJNÍ PROJEKTY 2014

V uplynulém roce jsme věnovali mnoho 
pozornosti našim dílům v misijních oblastech 
a tam, kde lidé prožívají náročnou 
společenskou či bezpečností situaci.

V prvé řadě to byla ebola, ke které jsme 
přistupovali prioritně – představovala velkou 
hrozbu nejen pro lidi v postižené oblasti 
západní Afriky, ale rizikem bylo i její možné 
šíření do jiných částí světa včetně Evropy. 
Několik našich bratří bylo nakaženo 
a převezeno k léčbě do Španělska, tato 
významná událost se objevila ve všech 
světových médiích. Zásadní ale bylo zapojit se 
do boje s ebolou a převzít tak díl 
zodpovědnosti, kterou za obyvatele Afriky 
máme díky dvěma řádovým nemocnicím, 
které v oblasti působí. Do těchto dvou 
nemocnic jsme z ČR díky našim dárcům 
poslali bezmála 900 000,- Kč.

Každý rok ale generální představený řádu 
v Římě vybírá zařízení, kam je cílena pomoc 
a podpora všech milosrdných bratří a jejich 
spolupracovníků ve světě. V roce 2014 to byla 
Nemocnice Milosrdných bratří v Cochabamba 
v Bolívii. Jedná se o psychiatrickou kliniku 
disponující 200 lůžky na odděleních akutní 
péče a dlouhodobé hospitalizace, zařízení 
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 mnoho dalšího. V rámci splnění 
podmínek hrazení základní zdravotní péče 
z veřejných zdrojů byla nutná rekonstrukce 
a modernizace tohoto zařízení. Jelikož chudí 
pacienti a ti, kteří nejsou sociálně 
zabezpečení, pak nejsou ve státních zařízeních 
k léčbě přijímání, je existence řádové kliniky 
nezbytná. 

Rekonstrukci vyžaduje především ženské 
oddělení, kterým ročně projde na 4000 
pacientek. Dále v zařízení chybí dětské 
psychologicko-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 nemá 
na léčbu ani 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 jevila nejen jako rozumná, ale jako 
naléhavá. Již dnes je 22 % ambulantní péče 
poskytována právě dětem a dospívajícím 
mladším 20 let. Tato skupina představuje 
1700 pacientů ročně.

Díky pomoci dárců v České republice se 
podařilo tento projekt podpořit částkou 
bezmála 20 tisíc korun. 

Papež František často připomíná 
zodpovědnost lidí v bohatých částech světa za 
obyvatele částí chudších. Jsme rádi, že lidé 
v České republice solidaritu skutečně projevují 
a nezavírají před utrpením druhých oči. 
Nadšení Čechů je v tomto obdivuhodné. 
Všem dárcům patří náš velký dík!

vp
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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  nebo na adresu: hospitalita@milosrdni.cz
Milosrdní bratři, Vídeňská 7, 639 00 Brno. Nezapomeňte uvést počet výtisků, které chcete odebírat. 

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.

 
-
-

PLÁNOVANÉ AKCE
akce pravidelně aktualizujeme v kalendáři na www.milosrdni.cz 
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Své příspěvky můžete posílat na konto: 

1341663309/0800 
variabilní symbol: 

Za jakékoliv dary budeme velmi vděční!

1111

NEDĚLE 10:00

NEDĚLE 18:00

PONDĚLÍ 13:45

ČTVRTEK 18:00

ČTVRTEK 17:30

PÁ-SO

7. 3. 

7. 3. 

 

9. 3. 

12. 3. 

26. 3. 

27. – 28. 3.

SLAVNOST SV. JAN Z BOHA - MŠE SVATÁ
kostel sv. Leopolda, Brno

SLAVNOST SV. JAN Z BOHA - MŠE SVATÁ
klášterní kostel sv. Václava, Letovice 

SLAVNOST SV. JAN Z BOHA - MŠE SVATÁ
nemocniční kaple Panny Marie, Matky Dobré Rady, Vizovice

ADORACE PŘED NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ
kostel sv. Leopolda, Brno

VERNISÁŽ VÝSTAVY MALÍŘKY LEDY PEŠATOVÉ
Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno

KONGRES O HISTORII ŘÁDU MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
Sál Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno
více na www.milosrdni.cz
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„Per corpus ad animam“


