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Bylo to naprosté bláznovství
Když ji biskup Jan Baxant v dospělém věku křtil, přidal ji 
nečekaně i jméno Jana z Arku s tím, že se jí v jejím poslání 
právě taková patronka bude hodit. A nemýlil se!  
Před osmi lety založila do té doby řadová zdravotní sestra 
Jana Sieberová institut domácí hospicové péče s názvem 
Domácí hospic Duha. Za osm let si prošla nadšením, 
zoufalstvím, nadějí, zklamáním i vítězstvím. Ti, kteří její 
snaze na počátku nevěřili a házeli jí klacky pod nohy, včetně 
institucí od kterých by se to nečekalo, ti všichni museli 
kapitulovat! Boží dílo, se totiž zastavit nedá…

„ Vzpomenete si ještě na úplně prv-
ní impuls a podnět k založení domácí 
hospicové péče?

Někdy v roce 1985 si jedna má pacientka 
s pokročilou rakovinou přála jít domů. 
Opakovaně mi prosbu říkala při nočních 
službách. Po celou dobu její nemoci jí 
nebyla pravdivě sdělena diagnóza a při 
každodenní visitě jí lékař ujišťoval, že se 
vyléčí. Zdravotní stav se prudce zhoršo-
val. Napsala roztřesenou rukou lékaři pár 
řádků, protože už nemohla mluvit: „Pro-
sím, pusťte mne domů.“ Lékař se od ní oto-
čil a řekl: „Doufám, že už to brzo skončí“. 
Umírala opuštěná, na jednotce intenzivní 
péče, za plentou, ve velkém neklidu. Nikdy 
na tento obraz utrpení nezapomenu. Je to 
jedna z mých nejbolestivějších vzpomínek. 
Bylo mi 20 let a kladla jsem si otázky, jak 
je možné, že se běžně umírajícím lidem lže. 
Že nikoho nezajímají jejich pocity, bolesti, 
smutek. Čí to byla chyba? Nemocnice? 
Vlády? Společnosti? Kdo byl za utrpení lidí 
zodpovědný? Chtěla jsem všechny překáž-
ky odstranit nebo prostě z tohoto prostředí 
utéct. Zároveň jsem rozpoznávala, že utr-
pení umírajících lidí mi není lhostejné. 

„ Měla jste z rodiny zkušenost s do-
provázením?

V mých šestadvaceti letech umírala 
má babička s nádorem tlustého střeva. 

Byla jsem s ní v době sdělení diagnózy, 
při operaci, v pooperační péči, a v době 
rekonvalescence jsem si jí vzala domů. 
Věděla jsem, že si přeje vrátit se do své-
ho rodiště. Odešla v lásce svých blízkých 
a zesnula v náručí své nejmladší dcery za 
devět měsíců od zjištění diagnózy. 

„ Vždy jsem rostla díky 
svým potížím a výzvám, 
které se přede mne 
postavily. A teprve 
z toho, co mi nevyšlo, 
jsem se doopravdy 
něco naučila…

Rodina se v tomto období silně semkla, 
pomáhala si vzájemně a také se s babič-
kou dokázala rozloučit. Rakev s jejím 
tělem byla vystavená doma celý den, při-
cházeli přátelé, sousedi. Z domu vychá-
zel smuteční průvod, byla uložena do ro-
dinného hrobu. Rozloučení pokračovalo 
doma, kde vyhrávala kapela a vzpomí-
nalo se na dobré i zlé časy. V tom smutku 
a loučení bylo i kus ště***stí.

„ Sv. Terezie z Avily napsala knihu 
O zakládání. Týká se zakládání nových 
klášterů karmelitek. Co by v podobné 

knize nesmělo chybět o zakládání do-
mácí hospicové péče?

Ujasnit si cíle. Pochopit a popsat naše 
povolání. Učit se ho dobře žít. Vrůstat do 
něho. Nejde jen o založení hospice, ale 
o poctivou službu, o naslouchání život-
ních příběhů našich pacientů, o vnitřní 
práci, která se nevejde do žádné kolonky 
zdravotní pojišťovny a sociální péče. Mu-
síme se ale také učit žít realitu každoden-
nosti mezi sebou. Bude trvat ještě mno-
ho let, než dokážeme dobře představit 
toto naše povolání ve společnosti, která 
je nastavená na výkon a honosí se krité-
riem úspěchu. Žijeme v době, která má 
problém integrovat domácí hospice do 
systému zdravotních a sociálních služeb. 
Hospicové sdružení Duha prožila své po-
četí, zrod hospice a růst. Prožila a prožívá 
ohromnou radost z hospicové služby, ale 
také zažívá své krize a pády. V těchto obtí-
žích se ale zrodil týmový duch, rozpozná-
vají se dary jednotlivých zaměstnanců, 
kteří přebírají stále více kompetencí. Za-
kladatel musí nastavit strukturu a zajistit 
chod organizace, ale především v určitém 
období se musí stáhnout do pozadí. Musí 
dát prostot zaměstnancům rozvíjet dary 
přirozené a duchovní. Dalším úkolem je 
poctivou službou dostat se k pochopení 
v církvi, Charitě, kraji, městech, obcích, 
nemocnicích a sociálních službách. Ale 
k tomu potřebujeme dostatek svobody, 
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pokory a řád, jak říkával kněz Ladislav 
Kubíček, který byl jedním z duchovních 
otců hospicového hnutí.

„ V čem vidíte jednoznačnou výhodu 
oproti kamenným hospicům?

Mnoho let jsem měla na nástěnce větu 
zakladatelky hospiců v ČR MUDr. Ma-
rie Svatošové z roku 2008: „Jsme někde 
v půlce cesty.“ V ČR máme patnáct lůžko-
vých hospiců a je třeba jí doplnit hustou 
sítí domácích hospiců. Je to jako být bez 
jedné půlky plic, jedna bez druhé totiž 
nedýchá. A v této době se rodila právě 
Duha. Nemůžeme tedy hovořit o výhodě 
domácích hospiců, ale o nutnosti spolu-
práce s hospici lůžkovými. Jistě si většina 
pacientů přeje zemřít doma, ale někdy 
nejsou podmínky domácí péče vhodné, 
např.: nemocný nemá rodinu nebo je ro-
dina péčí dlouhodobě vyčerpaná. K tomu 
je třeba navázat dobrou spolupráci s ne-
mocnicemi všech typů, praktickými léka-
ři, sociálními službami. A to je rozhodně 
běh na dlouhou trať.

„ Jak je na tom s podobnou péčí svět?

V roce 1966 založila Cicely Saunderso-
vá v Londýně první hospic, jehož patro-
nem se stal svatý Kryštof. Tento hospic 
se stal motivací rozvoje hospicové péče 
i pro další země západní Evropy. Ov-
šem v sousedním Polsku už v roce 1976 
vznikla ve farnosti Archa Páně v krakov-
ské čtvrti Bieńczyce Nowa Huta první 
skupina dobrovolnických pečovatelů 
o umírající. V roce 1981 byl založen 
první krakovský hospic. Myšlenka záhy 
zaujala další osoby, vznikaly další hos-
pice v Gdaňsku, v Poznani, ve Varšavě. 
Dnes v Polsku existuje více než 700 stře-
disek paliativní a hospicové péče. Praxe 
se poměrně rychle ujala právních úprav 
a v roce 1991 polský parlament schválil 
zákon o zdravotnických zařízeních, kte-
rý obsahoval právní regulace paliativně 
hospicové péče. Téhož roku byla vydána 
Charta hospice se základními směrnice-
mi hnutí. Právní úpravy otevřely cestu 
k rozvoji odborného vzdělávání. Zdro-
jem financování paliativní péče v Polsku 
je model všeobecného pojištění, který 
spočívá v odvodech příspěvků ze mzdy. 

Další financování reguluje Nařízení mi-
nistra zdravotnictví z roku 2013 ve věci 
hrazených výkonů v oblasti paliativní 
a hospicové péče, zahrnuje výčet výkonů 
a vymezujeme podmínky péče. 

„ Kde jste brala inspiraci? Šlo také 
o pokus – omyl? 

Inspiraci jsem čerpala od MUDr. Marie 
Svatošové, mé milované kmotry a dal-
ších desítek lidí z hospicového hnutí. 
Věděla jsem, že někdy opustím oddělení 
anestezie, resuscitace a intenzivní péče, 
kde jsem pracovala tolik let. Brala jsem 
si dovolenou a odjížděla na stáže do lůž-
kových hospiců. A od první stáže jsem 
se do hospiců vracela. Bylo to naprosté 
bláznovství. Děsila jsem své kolegy, ro-
dinu, přátele. Ale já jsem už v této době 
měla jasno a věděla, že domácí hospic 
Duha vznikne. Nedokázala jsem ale 
téměř nikomu vysvětlit své vnitřní po-
hnutky k hospicové péči, ale potřebovala 
jsem prožít zkušenost hospicové péče na 
vlastní kůži. Nadšeně jsem o hospicové 
péči vyprávěla svým kolegům na operač-
ních sálech. Bohu díky jsem nevěděla, jen 
matně tušila, co stojí přede mnou. Zalo-
žit organizaci, zaregistrovat zdravotnic-
ké a později sociální zařízení, vybavit se 
kompenzačními pomůckami, léky, zdra-
votnickým materiálem. Od první chvíle 
vzniku hospice Duha jsem měla ale v péči 
umírající pacienty. Oni mi dodávali sílu. 
Umírající lidé jsou totiž, ač se to může 
zdát neuvěřitelné, nejkrásnějšími lidmi 
na celém světě. Mají oči, které se dívají 
do nebe, jsou opravdoví, žádné přetvář-
ky, ale čistá láska. Ze sestry intenzivist-
ky se postupně stávala hospicová sestra, 
ale také úřednice, koordinátorka rekon-
strukčních prací v hospici, fundraiserka, 
ale i uklízečka. Během devíti let jsem se 
v Duze mnoho věcí naučila. Zvlášť chyby 
a omyly mne vedly k novým začátkům. 

„ Setkáváte se s lidskými příběhy. 
Utkvěl vám některý nadosmrti?

Příběh chlapce, který měl diagnostiko-
ván v jeho sedmnácti letech sarkom. 
Podrobil se radikální operaci, chemote-
rapii, radioterapii. Zdravotní stav se přes 
aktivní onkologickou léčbu zhoršoval 

( Knižní tipy

Jana Sieberová

Hospic
Příběh naplněné naděje

Silný a inspirující příběh zdravot-
ní sestry, která se vzdala kariéry 
na špičkovém klinickém pracovi-
šti a bez koruny v kapse se pustila 
do budování mobilního hospice. 
Osobní svědectví se prolíná s dra-
matickými osudy pacientů a jejich 
rodin i historií budování Domácího 
hospice Duha v Hořicích. 

Kniha vypráví o smrti a zázracích. 
Zázraky se dějí nejen v Duze samot-
né, ale především v duších jednotli-
vých protagonistů – umírajících pa-
cientů i těch, kdo je v závěru jejich 
pozemské pouti odborně a s velkou 
láskou doprovázejí. 

Kniha může čtenáře inspirovat 
a také zbavit zbytečného strachu ze 
smrti, protože nejvíc se obvykle bo-
jíme toho, o čem nic nevíme. 

K vydání knihu doporučili kardinál 
Miloslav Vlk (autor předmluvy) 
a MUDr. Marie Svatošová, zakla-
datelka hospicového hnutí v ČR, 
která napsala doslov.

Vydalo nakladatelství Triton,  2016, 
122 stran, brožovaná, 116 Kč

Nakladatelství Triton
Vykáňská 5, 100 00 Praha 10,  
tel. 226 220 025, info@triton-books.cz 
www.tridistri.cz
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a metastazoval do ostatních orgánů. Po 
náročné onkologické léčbě sám požádal 
lékaře o její ukončení. Přál si být doma, 
se svou rodinou. Mladý muž nás očeká-
val venku na lavičce. Byl poznamenaný 
těžkou nemocí, velmi křehký, ale přitom 
všem nesmírně krásný. Podívala jsem 
se poprvé s velkým chvěním do jeho očí 
a tiše řekla: „Uděláme všechno, co bude 
v našich silách.“ Chlapcovo tělo se uvol-
nilo a ve smutku probleskl úsměv… Té-
měř okamžitě mezi námi vyrostla jedno-
ta. Nastalo intenzivní tříměsíční období, 
kdy bylo nutné velmi pružně reagovat 
na symptomy pokročilého nádorového 
onemocnění. Rodina vytvářela kolem 
chlapce pevný kruh lásky a bezpečí. Ob-
jetí, úsměvy a polibky vyjadřovaly výraz 
života a naděje. Oslava každého dne, 
který byl dobrý, přinášela radost nám 
všem. Pohled na umírající dítě zname-
nal pro rodiče silnou bolest. Očekávali 
jsme, že se dostaví pocity viny, dokonce 
i hněv. Mohly by se týkat kvality předcho-
zí léčby a uváženosti všech rozhodnutí. 
Podpora všech členů rodiny celým hos-
picovým týmem dávala možnost vytvořit 
silné společenství. Všichni, kdo chlapce 
milovali, si vzájemně dodávali sílu. Čas-
to jsme rozmlouvali o jejich společném 
životě a během krátké doby jsme cítili, 
že jsme součástí oněch radostí i strastí. 
Nic před námi neskrývali. Naše vzájem-
né přátelství mělo zcela konkrétní podo-
bu. Láska matky k synovi, jak se nemoc 
zhoršovala, rostla každým dnem. Žádné 
hledání původce nemoci ani obviňování, 
žádné stížnosti, žádné známky podráž-
děnosti, jen její věrná přítomnost. Tento 
postoj vyjadřoval hlubokou mateřskou 
lásku a něhu v hluboce prožívané silné 
bolesti. Nemocnému chlapci bylo jasné, 
že zemře. Chtěl jen jedno, aby se zbytek 
svého života cítil lépe a aby mohl prožívat 
i radostné chvíle. Pokud to jeho zdravotní 
stav dovolil, navštěvovali ho jeho přátelé. 
Domem se často ozýval smích mladých 
lidí…Zdravotní stav se po delší době váž-
ně zhoršil. „Chci už umřít…,“ řekl nám 
jednoho dne velmi tiše. Své mamince dal 
za úkol nakoupit pro tři zdravotní sest-
ry, které se u něho střídaly, tři nádherné 
kytice… „Děvčata, syn zemřel, přijeďte 
prosím,“ vítala nás uplakaná mezi dveř-
mi. Hluboce jsme se objaly a delší dobu ( O síle obejmutí by mohla Jana Sieberová mluvit dlouho

( S P. Pavlem Rouskem u pacientky
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v objetí setrvaly. V matčině hlase byla 
i slova útěchy: „Byli jste všichni skvělí, tak 
starostliví, děkujeme.“ Chlapce jsme po-
mohly obléknout a upravit pro poslední 
rozloučení s rodinou, která se sjížděla. Ne-
skrývaly jsme s děvčaty před rodinou naše 
slzy. Poděkování a jejich pevné objetí v nás 
zanechalo hlubokou stopu lásky, ale i pro-
žívaného smutku, který jsme cítily. Po ná-
vratu do hospice nám zdravotním sestrám 
vyhrkly slzy. Pouta, která vznikají mezi 
námi a našimi pacienty jsou péče, soucit, 
láska k bližnímu, oddanost a věrnost. Od-
chod našeho mladého přítele byl pro nás 
všechny bolestný zážitek, ale zároveň veli-
ce životadárná silná zkušenost. 

„ Jak přijímají zdravotní péči, která 
je okořeněná křesťanským přístupem 
lidé, kteří církev a Boha neznají?

Řekla bych, že po téměř devíti letech 
hospicové služby položené na křesťan-
ských základech, dobře. Jistě, v někte-
rých kruzích vzbuzujeme stálé napětí, 
ale tím se absolutně nezneklidňuji. Vždyť 
v domácí hospicové péči pečujeme o ce-
lého člověka v oblasti fyzické, psychické, 

Z dopisu kardinála Miloslava Vlka Janě Sieberové
…znovu jsem obdivoval, jak jsi do-
vedla „stát před tváří Boží“ a hledat 
vůli Boží, že jsi při tom darovaném 
čase, při „svobodě“ od těch ob-
vyklých věcí, od té práce, která je 
Tvou radostí, od sledování Duhy, 
od týmu, od nemocných atd., že sis 
udržela svobodu pro vůli Boží. Víš, 
v takovýchto chvílích zahlédám 
u Tebe, že ty akcenty Tvého živo-
ta, které Tě vedly k založení Duhy, 
k napsání knížky, a vlastně už před 
tím ke Tvé konverzi, jsou opravdu 
z Boha, protože ses na té své cestě 
– jak je to ostatně napsáno na růz-
ných místech knihy- zásadně řídi-
la hledáním jeho vůle. A ty ohlasy 
na knihu – ty jasně potvrzují tento 
Tvůj postoj, ze kterého se vše na 
cestě Tvého života rodilo...

Já to chci jen prostě připomenout, aby to 
nezapadlo jako „samozřejmá“ věc, ale 
abys z toho měla radost, že je to tento dar 
Boží... A v této vůli Boží, kterou jsi přija-
la, v tomto světle najednou vidíš svůj sou-
časný život – to jsou jistě krásné věci – ale 
ono nejde o to dělat krásné a třeba i velké 
věci, které nás těší a přinášejí radost, ale 
konat vůli Boží, ta může přinášet pravé 
a trvalé dobro! To chci vyslovit, aby to 
zaznělo...!

To, co pak píšeš o vašem sdílení dalším 
je krásný příklad hlubokého významu 
pravé jednoty v lásce, ze které se pak 
rodí to krásné sdílení. Ty najednou, po 
svém sdílení a ke své velké radosti cítíš, 
jak Tě mají rádi a jak Ti rozumějí... To je 
úžasný plod pravé lásky a jednoty... Ne-
zapomínej na tuto velkou zkušenost!! 

Je to velký dar, který dostáváš, a je třeba 
ho zařadit ho do bohatství svých velkých 
životních zkušeností, které jsou Boží 
odpovědí a Božím darem hlavně v per-
spektivě, jak dál ve Tvém životě i v Duze! 
A to že se objevily i bolestné momenty 
– to je autentické, k jednotě patří také 
Ježíš Opuštěný... To je také známka pra-
vosti... 

Ta meditace, jak přijímat konflikty spo-
lečného života – to by mělo být častějším 
tématem... Jednou jsem se Ti zmínil o ho-
dině pravdy, která se občas dělá ve foko-
láre, něco podobného jste vlastně dělali, 
ale mělo by to mít určitý ráz podle zkuše-
nosti, kterou fokoláre dlouhodobě dělá. 
Nemyslím něco vnucovat, ale využít ur-
čitou bohatou duchovní zkušenost... To 
ještě dodatek k dosud řečenému... To, co 

sociální a duchovní. Naši nemocní jsou 
citliví, oni velmi rychle rozpoznají, zda 
podstatou hospicové služby je skutečná 
láska. Nechceme nikomu dokazovat, že 
jsme služba v něčem lepší, ale zároveň se 
nestydíme nabídnout umírajícímu člo-
věku duchovní péči. On sám nám klade 
otázky, které se týkají strachu ze smrti, 
ptají se například, zda se setkají se svý-
mi blízkými, zda něco může po smrti 
být. Vždy jsou to otázky, které se dotý-
kají hloubek lidského života. Základní 
prostředek v duchovní péči je rozhovor, 
jehož předpokladem je naslouchání, spo-
lečné hledání a dobírání se se odpovědí 
na těžké otázky. Téma rozhovoru určuje 
sám pacient. Není to nezávazné povídání 
o podivuhodných věcech, ani nějaké ná-
boženské školení. Je to důvěrné sdílení 
lidského nitra. Jedna má pacientka mi 
velmi rázně při prvním rozhovoru řek-
la: „Jsem nevěřící, ke křesťanství nemám 
žádný vztah.“ Jednoho dne jsem jí našla 
v slzách. „Pomodlete se se mnou, tolik se 
bojím zemřít.“ Krátce před smrtí přijala 
svátosti, pohladila mne po tváři a řekla: 
„Jano, vás snad poslal Bůh.“ Ten dotek 
cítím dodnes. 

„ Jaké nároky kladete na své zdravot-
níky?

Když jsem v před deseti lety sama s myš-
lenkou realizace domácího hospice v Ho-
řicích začínala, absolutně jsem nevěděla, 
co přede mnou stojí. Byla jsem ve služ-
bě dva roky sama. Až v průběhu let, kdy 
přicházeli zaměstnanci, jsem pochopila, 
jak důležitá je týmová podpora a dopro-
vázení jeden druhého. Přichází-li nový 
zaměstnanec do domácího hospice, může 
mít osobní dobré i špatné zkušenosti se 
smrtí. Tyto podněty probouzejí touhu 
odpovědět. Mohou přijít Ti, kteří při po-
hledu na tým v hospici zjistí, že i pro ně je 
to povolání. Potkala jsem velké množství 
lidí, kteří do Duhy během let přijeli a cítili, 
že je to styl jejich života a služby. Může to 
být Boží výzva, ale je třeba, aby jí prověřil 
čas. Zajímám se, jakou mají přicházející 
zaměstnanci motivaci pro službu umíra-
jícím pacientům. Naslouchám jim, rozu-
mím jejich obavám, zda službu zvládnou, 
nedivím se, když je od povolání jejich ro-
diny či přátelé zrazují. Sloužit umírajícím, 
pracovat s maximálním nasazením v ne-
ziskové organizaci s nejistými finančními 
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prostředky, to chce kus pořádné odvahy. 
Je třeba být jim nablízku v době rozlišo-
vání. Nic tedy neuspěchat, ale doprovázet 
je na cestě hledání. Oceňují upřímnost 
a pravdu. Do zaměstnaneckého poměru 
jsem přijala zdravotní sestru až po třech 
letech společného hledání, zda je služba 
v hospici její místo. Dnes obě víme, že 
ty tři roky měly svůj smysl. I já se musím 
tyto skutečnosti neustále učit. Je to pro 
mě osobně velká výzva, jsem totiž ve své 
podstatě netrpělivá a často bych chtěla 
vše vyřešit okamžitě. 

„ Jaké nároky klade služba na vás?

Snažím se o dobré vedení hospicového 
týmu, o vytváření atmosféry neuspěcha-
nosti a pohody, přátelských a neformál-
ních rozhovorů, které jsou založené na 
osobní důvěře. Snažím se, aby časem po-
chopili, že služba v domácím hospici má 
zcela jiný styl služby než v nemocnicích, 
kde je kladen velký důraz na maximální 
výkon, výhody sociální a ekonomické. 
Odkrývám jim postupně naše bohat-
ství – a to je dostatek času, který můžeme 
věnovat umírajícím pacientům a jejich 

( Na samém počátku to byl kardinál Vlk, který poslání domácího hospice uvěřil a zaštítil

rodinám. Někteří zaměstnanci ale mo-
hou mít časem velké potíže s přijetím 
skutečnosti, že počet pacientů domácího 
hospice si nikdy dopředu nenaplánujeme 
a situace, které v rodinách zažíváme, ni-
kdy nebudou stejné. Mám je velmi ráda. 
Nejsou to pouze zaměstnanci, ale mí bra-
tři a sestry. A já sama se snažím do svého 
náročného dne zařadit sport, který mi 
pomáhá „čistit“ si hlavu.

„ Posunula se zdravotní péče o umí-
rající od doby, kdy jste začínala?

Myslím si, že rozhodně ano. Vždyť posled-
ní roky, kdy cestuji s přednáškami po celé 
ČR, se ve společnosti velmi hovoří o hos-
picové péči. Vím, že mým dalším úkolem, 
ke kterému jsem pozvána, je předávání 
svědectví o doprovázení všem, kteří by 
jakýmkoliv způsobem mohli změnit těžké 
podmínky umírajících lidí. Bylo mi zcela 
jasné, že je třeba budovat mosty nejen 
v celém hospicovém hnutí, s Charitou, ale 
také mezi nemocnicemi, sociálními služ-
bami a širokou laickou veřejností. Nejed-
nota a nepochopení celé filozofie domácí 
hospicové péče škodí především všem 

těžce nemocným a umírajícím lidem. Těž-
ce vnímám, že uprostřed všech častých 
jednání je prosazování pouze jednoho 
názoru na poskytování domácí hospicové 
péče, který se nás snaží vměstnat do již 
existujících struktur. Někdy mám pocit, 
že jsem stále na začátku, na poli plném 
kamenů. Nicméně na svých cestách stále 
častěji potkávám další odhodlané zdra-
votní sestry a bratry, lékaře, sociální pra-
covníky a laiky, kteří se řídí svým srdcem 
a nehledí na obtíže se zajištěním hospico-
vé služby. Opouštějí své dosavadní jistoty 
a dávají se do služeb umírajícím. Fascino-
vaně přihlížím, jak se svědectví služby šíří 
dál, ale hlavně s jakou odvahou se realizu-
je v praxi a jak vznikají další a další týmy 
domácích hospiců.

„ Co vás ve vaší práci neustále překva-
puje? 

Zjišťuji, že tato služba pro umírající pa-
cienty, vnitřní práce v týmu, zajišťování 
finančních prostředků, je podivuhodná 
cesta mého osobního růstu. Jistě, je to 
velká zodpovědnost, určitá samota, žád-
ná prestiž, žádné výhody. Přitom jsem 

Ty jsi svým milovaným sdělila, jak o tom 
píšeš, je velmi moudré a je to pravda...  

K tomu zdravotnímu stavu: je to zajíma-
vé, já cítím něco podobného..., možná 
také důsledek „terapie“ toho Patrika... 
Ale vlastně už delší dobu cítím bolesti na 
krku, při otáčení nalevo, napravo a nyní 
na zádech pod pravou lopatkou... Ale to 
zmiňuji jen pro sdílení...

A pak ty úvahy nad perspektivami – to je 
opravdu na místě, ale je třeba to nechat 
pomalu zrát a neuchvátat to. Nemyslím 
nechat to ležet, mít to na zřeteli a jako 
jsi v takových rozhodujících chvílích 
vždy dělala: modlit se za to a svěřovat to 
Pánu... Já to tady dělám, protože nemám 
nic jiného při mši svaté a při růženci na 
mysli... Budu Ti pomáhat hledat Boží 
vůli pro přítomné okamžiky...

Miloslav, září 2016 )
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člověk toužící po společenství, chci být 
s druhými lidmi, ale stále více během 
těchto let potřebuji samotu. Potřebuji 
být sama s Bohem, abych odpočinula, 
načerpala a dostala světlo ke všem dal-
ším rozhodnutím. Jsem služebníkem 
našeho týmu a velmi silně cítím duchovní 
mateřství se všemi ostatními týmy, kte-
ré převzaly inspiraci v Duze. Překvapují 
mne ale stále více mí spolupracovníci, je-
jich osobnostní růst, lidské kvality, míra 
nasazení. Při jedné poradě naše sociální 
pracovnice dokázala omýt nohy své spo-
lusestře při jedné velmi náročné perso-
nální situaci. Byla jsem jejím gestem tak 
překvapena! Spatřila jsem totiž Ježíšova 
ducha v našem společenství. Dnes vím, 
že právě spolupracovníci mi dokážou dát 
velmi výchovné lekce. 

„ Jak vás vaše práce „poznamenala“? 

Už deset let je můj život naplněný hospi-
covou péčí. Na svět se dívám očima svých 
pacientů a jejich rodin. Vstupuji do život-
ních příběhů lidí, snažím se s naším tý-
mem zajistit účinnou pomoc fyzickou, du-
ševní a duchovní. Láska a naděje jsou tím, 
co nejvíce potřebují. Umírající pacienti 
jsou naším trvalým darem. Učí nás prav-
divě žít realitu života. Často jsem přizvána 
do bolestí umírání mimo náš region. To 
znamená, že se na mě obracejí lidí s pros-
bou pomoci na mnoha místech naší země, 
kde stále tato služba chybí. Bolí mě jejich 
utrpení. Rodinní příslušníci mi vyprávě-
jí o jejich zbědovaném stavu, o fyzickém 
utrpení, o nemožnosti mít své umírající 
doma. Někdy se mnou hovoří o euthana-
sii, ve které spatřují jediné možné řešení. 
Díky zkušenosti 33 let ve zdravotnictví, 
jsem ale schopná vyburcovat náš zdravot-
ně sociální systém a zajistit jim laskavou 
péči. Často tedy doprovázím umírající pa-
cienty a jejich rodiny po telefonu.

„ Máte před sebou nějaký cíl?

Ano, mám. Chtěla bych vytvořit v týmech 
domácích hospiců, které již slouží, pra-
covní prostředí kvalitních přátelských 
vztahů. Jedině ve vhodném prostředí 
totiž vydržíme vykonávat tuto službu 
dlouhodobě. Velkým mým učitelem byl 
pan kardinál Miloslav Vlk. Učil mne, že 

je velmi potřebné zdůrazňovat v týmu 
spoluzodpovědnost a věrnost povolání. 
Neviset jen na vedoucí (co on řekne a jak 
on rozhodne), ale mít jednotu, tzn., aby 
každý poznával sám v Bohu, co je třeba. 
Být si navzájem empatičtí, umět se vcítit 
do potřeb druhého, propojit duchovní ži-
vot a profesionalitu. Teprve tímto stylem 
jsme schopni vykonat mnoho dobrého 
pro dobro světa. Je tedy potřebné vytvořit 
„sloužící společenství“, protože domácí 
hospic není jen o profesionální pomoci, 
ale o mimořádném Božím povolání ke 
službě umírajícím. V našich pracovních 
týmech jde o dvě věci, o prohloubení své 
víry a prohlubování vzájemných vztahů 
mezi sebou. A já bych tuto ideu chtěla 
předávat i dál.

„ Kam byste vaši myšlenku chtěla jed-
nou dovést?

Především k dostupnosti tohoto druhu 
péče pro každého umírajícího člověka. 
Přála bych všem umírajícím lidem zažít 
lásku, respektovat důstojnost do posled-
ního okamžiku jejich života a zabránit sa-
motě. Být umírajícím nablízku. V našich 
nemocnicích umírá stále velké procento 
lidí, bez naděje a v osamělosti. A Bůh 
stále hledá odhodlané lidi, aby přinášeli 
lásku tomuto světu a zvlášť v okamžiku 
smrti. 

( Sloužit bližnímu, to je filosofie zakladatelky domácí hospicové péče.

„ Ptáte se Boha kam jít?

Ano, ptám. Nemám žádnou jasně vytyče-
nou cestu. Často jsem nucena dělat kroky 
do neznáma. Například přijímám nové 
zaměstnance a nejsem si jistá, zda zajistím 
provozní náklady na chod hospice pro dal-
ší rok. Někdy sama procházím různě dlou-
hým obdobím vnitřních zmatků, nejistoty, 
chybí mi důvěra, ztrácím naději. Jsou to 
duchovní boje proti vlastnímu poslání, 
úkolu. Najednou nemám chuť a sílu snášet 
tolik nepochopení, samotu, útoky, zvlášť 
od lidí, od kterých to velmi bolí. Někdy 
mám pocit, že boj trvá už dlouho. Nicméně 
tuším, že je to cesta mého ještě niternější-
ho spojení s Bohem. Že si mne právě v tom 
těžkém čistí a opracovává pro život s Ním. 
On ví, že cesta boje a pokušení, je cesta, 
kterou mi určil. Pokud mne tedy postaví 
do boje, dá mi sílu jím projít a když mu 
budu dávat svůj život dál, On mě povede 
ve všech mých temnotách do života s Ním. 

Pavel J. Sršeň )

Líbí se vám poslání Domácího 
hospice Duha? Rádi byste jej 
podpořili finančně? Bankovní účet 
229308919/0300 je vám k dispozici. 
Vděční jsme však za jakoukoliv for-
mu podpory a pomoci. Děkujeme!


