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12. – 18. dubna 2016 4. neděle velikonoční

Diecézní zpravodajství 16

Kalendář
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
� Sobota 16. 4.: 13. ročník 
velikonočního putování Od 
křížku ke křížku. Start od 8 do
10 h u kostela sv. Jana Křti-
tele. Za poznáním a krásou 
kraje nad řekou Oslavou pěš-
ky nebo na kole, trasy jsou 
dlouhé 10, 15 nebo 20 km. 

ZNOJMO
� Kostel sv. Kříže, 22. 4. 
v 17 h: páteční pouť ke Sva-
té bráně pro zemědělce, vi-
naře a včelaře. Mši sv. slouží 
P. Jindřich Čoupek, poté set-
kání v sále kláštera s před-
náškou Jak se vede včelám?

KŘTINY
� Neděle 24. 4.: XV. hasičská 
pouť. V 10 h slavnostní prů-
vod od koupaliště ke koste-
lu i s historickou technikou. 
V 10.30 poutní mše svatá, 
slouží P. Pavel Rostislav No-
votný OPraem., pověřený du-
chovní správou hasičských 
sborů. Poté na náměstí další 
program s ukázkami činnos-
ti hasičů.

Kontakt: staud@katyd.cz

Na Cyrilometoděj-
ském gymnáziu 
a střední odborné 
škole pedagogické 
v Brně zažili mimo-
řádně rušný začátek 
týdne. Přijeli k nim 
hosté – ze Slovenska. 

Jako první sklidily potlesk tři 
slovenské dívky v krojích za 
zpěv lidových písní. „Připravil 
jsem pro vás kvíz o tom, jak dob-
ře znáte Slovensko,“ pozdravil 
přítomné Lukáš, jeden ze stu-
dentů. Pro studentstvo z české 
strany hranice zazněla možná 
překvapivá novinka, že národní-
mi patrony Slovenska jsou stej-
ně jako u nás svatí Cyril a Meto-
děj. Nebo že slovem „bandúrky“ 
označují sousedé brambory. 

Proč přijeli právě sousedé 
ze Slovenska, vysvětlil ředitel 
hostitelské školy Štěpán Poli-
cer: „Deklarace o spolupráci 
s partnerskou školou v Levoči 
byla podepsána loni v Brně bě-
hem Dne církevních škol. Český 

a slovenský národ spolu žily po 
dlouhá desetiletí a máme mno-
ho společného. Chceme svoje 
přátelství prohlubovat, kultur-
ně se inspirovat a podporovat 
i znalost jazyka. To vše v duchu 
křesťanských hodnot. Udržovat 
mezinárodní přátelství je pro 
studenty  nesmírně obohacují-
cí,“ uzavírá Štěpán Policer. 

Skupina deseti  studentů 
a dvou učitelů přijela do Br-

na v rámci výměnných poby-
tů s Gymnáziem sv. Františka 
Assiského v Levoči. Ubytová-
ní našli v rodinách a Brňané 
pro ně připravili zajímavý pro-
gram. Nejbližší návštěva z cyri-
lometodějské školy do Levoče 
je naplánována na červenec při 
příležitosti vyhlášené poutě na 
Mariánskou horu. 

MONIKA BAUCHNEROVÁ

Studenti: Máme tytéž patrony

Zpěv slovenských studentek se žákům partnerské školy v Brně velmi 
líbil.  Snímek autorka

Hospic sv. Alžběty v Brně je mís-
tem, kde se denně odehrává bez-
počet příběhů Božího i lidského 
milosrdenství. V uplynulém 
týdnu tu uspořádali Den ote-
vřených dveří a představili svou 
práci. 

Kromě lůžkového hospicu 
provozují i ten domácí, který 
umožňuje nemocným pobývat 
v kruhu nejbližších. K tomu po-
máhá také hospicová poradna 
a půjčovna pomůcek.

„Chceme lidem ukázat, jak 
to tu vypadá a komu a čím slou-
žíme. Pro mnoho lidí jsme stále 
tajemné a podvědomě odsou-
vané zařízení, neboť připomíná 
nezbytnost smrti. Ale smrt je 
přece součástí života a nikdo ne-

udělal chybu, kdo byl na odchod 
z tohoto světa dobře připraven,“ 
připomíná koordinátorka akce 
Šárka Marčíková. Za dvanáct 
let trvání se pracovníci hospi-
cu postarali o více než tři tisíce 
pacientů. Většina pokojů je jed-
nolůžkových a blízkým osobám 
zde umožňují přicházet za ne-
mocnými bez omezení. Týká se 
to i dětí, pro které v hospicu zří-
dili koutek plný hraček. 

Na prohlídku přišla také 
skupina pracovníků domo-
va důchodců, který v klášte-
ře alžbětinek působil do roku 
1997. Zejména bývalá vrchní 
sestra Marie Vejtasová dáva-
la nepokrytě najevo svůj obdiv. 
„Jsem nadšená vším, co tu do-
kázali a jak se klientům věnují. 
I my jsme se před léty snažili 
o své svěřence dobře pečovat, 
ale srovnávat to nelze. V těch-

to prostorech bylo namačkáno 
174 seniorů. Dnes slouží jen 
22 nemocným. Nejvíc se mi ale 
líbí krásná, teprve před rokem 
dokončená bezbariérová kaple, 
kam mohou nemocní přijít ne-
bo i s lůžkem přijet pro duchov-
ní posilu prakticky kdykoliv. 
Navíc jim při tom pomáhá řada 
dobrovolníků,“ chválí pamětni-
ce Vejtasová.

V budově kláštera na Kamen-
né ulici v Brně jsou každý týden 
slouženy dvě mše svaté. V pon-
dělí v nové kapli hospicu a v úte-
rý v původní barokní kapli ses-
ter, které daly k dispozici svůj 
dům a samy zde jako zdravotni-
ce slouží nemocným. 

VÁCLAV ŠTAUD

V brněnském hospici se postarali už o tři tisíce pacientů

Při první dubnové pouti ke Svaté bráně Roku milosrdenství zapl-
nili minulý čtvrtek katedrálu v Brně lidé vyššího věku a vážně ne-
mocní. Desítky z nich pak přijaly svátost pomazání nemocných. 
Mši svatou sloužil generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, který 
zdůraznil, že branou Božího milosrdenství se pro druhé může stát 
každý trpící člověk.


