
MUDr. MARIE SVATOŠOVÁ,
nar. 20. 11. 1942 v Hlavňově, okr. Náchod

• původním povoláním zdravotní sestra

• bezdětná vdova, žije v Praze

• zakladatelka hospicového hnutí v ČR a 
emeritní prezidentka Asociace 
poskytovatelů hospicové paliativní 
péče

• autorka několika knih, publicistka

• organizátorka evangelizačních kurzů 
Alfa



„Aby bylo pravdě a 
spravedlnosti 
učiněno zadost, musím 
nejprve zdůraznit, že pouze 
splácím a dělím se o to, co 
do mne investoval během 
téměř třicetiletého 
duchovního doprovázení

můj velký učitel P. MUDr. Ladislav Kubíček, lékař a kněz v jedné 
osobě. Přežil Hitlera, přežil Stalina, přežil kriminál, nepřežil 
demokracii. Dne 11. září 2004 byl na své faře v Třebenicích dvěma 
mladíky zavražděn. Bez možnosti připomenout jeho obrovskou 
zásluhu v mém duchovním zrání bych nemohla ocenění přijmout.“ 

Marie Svatošová
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HOSPICE

DOSLOVA TISÍCE PŘEDNÁŠEK na téma „HOSPICE A UMĚNÍ DOPROVÁZET“

LŮŽKOVÉ HOSPICE
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STATISÍCE KILOMETRŮ A NESPOČET HODIN NA CESTÁCH, VĚTŠINOU NA ŽELEZNICI
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PUBLIKACE S HOSPICOVOU TÉMATIKOU
– EDUKACE ZDRAVOTNÍKŮ, ALE I NEMOCNÝCH A JEJICH RODIN



KNIHA MARIE SVATOŠOVÉ „AŽ K PROLITÍ KRVE“ VYŠLA V 
KNA K 1. VÝROČÍ SMRTI OTCE LADISLAVA DÍKY SPOLUPRÁCI 
ASI 300 SPOLUAUTORŮ, KTEŘÍ DO NÍ PŘISPĚLI VZPOMÍNKOU 
NEBO ZAPŮJČENÍM DOPISŮ A FOTOGRAFIÍ

TRILOGIE „OSLOVUJI?“, „ZAPALUJI?“, „PŘITAHUJI?“
je doslovným záznamem exercicií P. Ladislava, které 
Marie Svatošová léta poctivě zapisovala a díky 
vstřícnosti Kna mohla zpřístupnit i příštím generacím.



PŘÍKLAD PUBLIKACÍ MARIE SVATOŠOVÉ, DOBŘE 
SROZUMITELNÝCH I LIDEM NEVĚŘÍCÍM NEBO 
HLEDAJÍCÍM, KTERÝCH BÝVÁ V HOSPICÍCH VĚTŠINA



RADOST ZE ŽIVOTA Z VÍRY SI MARIE SVATOŠOVÁ NEMŮŽE NECHAT 
PRO SEBE – TOUHA SDÍLET VÍRU S DRUHÝMI JI PROSTĚ NUTÍ PSÁT



UŽ JEN SAMOTNÉ NÁZVY KNÍŽEK MARIE SVATOŠOVÉ OTEVÍRAJÍ 
ČTENÁŘŮM OKNO DO JEJÍ DUŠE



V letech 2003 – 2004 poskytla  Marii Svatošové 
velký prostor moderátorka MARIE RETKOVÁ v pravidelném 
hodinovém živém rozhlasovém pořadu HOST DO DOMU

Zaznělo zde 35 témat – například:

• O odpuštění
• Kdo je pro Boha V.I.P.?
• Nebojte se!
• Naše pusa může být jako hlaveň kulometu
• Svoboda a odpovědnost

Tématem posledního odvysílaného pořadu (3. 3. 2004) – a 
zároveň poslední kapkou, kterou přetekl pohár trpělivosti 
tehdejšího vedení ČRo, bylo : „Sodoma a Gomora a desítka 
spravedlivých“.

Petice posluchačů tehdy nic nezmohla,  dalších pořadů se 
nedočkali, ale všechny odvysílané si mohli a dodnes mohou 
v tištěné podobě přečíst na www.vira.cz
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Televizní pořad
VZKAZ Marie Svatošové

Premiéra 19. 11. 2009 na ČT2
Repríza 17. 8. 2014 na ČT 24

Pořad dosud dostupný v archivu ČT

Tvůrci pořadu poskytli Marii Svatošové velký prostor pro svobodné vyjádření svých 
názorů a postojů, které ovšem nemusí být každému příjemné…

Apeluje v něm na svědomí a zodpovědnost každého jednotlivce, na zodpovědnost za 
využití talentů a hřiven ve prospěch celku apod. Zdůrazňuje:

„Velikost a zároveň tragika svobodné vůle člověka spočívá v možnosti volby – může se 
svobodně rozhodnout pro dobro i pro zlo. Ovšem se všemi důsledky z toho plynoucími.“

V závěru pořadu vlastnoručně zapisuje před kamerou svůj vzkaz:

„Vnější svoboda zavazuje, vnitřní osvobozuje.“
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V televizním pořadu
DVTV 22. 11. 2015

Marie Svatošová
odpovídá na otázky
Daniely Drtinové,
například

• Proč  jste bezprostředně po sametové revoluci opustila svou ordinaci a bez 
koruny v kapse se pustila do budování hospiců?

• Co je dobrá smrt a co smrt špatná?

• V čem spočívá zákeřnost zatajování pravdy diagnostické a prognostické?
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Česká televize

NA PLOVÁRNĚ

21. 3. 2010

s MARKEM EBENEM

„Moc ráda na to natáčení vzpomínám. Bylo to velice příjemné setkání, pro mne 
skutečné obdarování. S Markem Ebenem jsme probrali řadu témat, nejen hospice. 
Hotové to bylo jedním vrzem, bez oprav, s nimiž původně počítal. Ušetřil tak 
nejméně hodinu svého vzácného času, ale nenechal si ji pro sebe. Daroval ji mně a 
já si dodnes pamatuji, o čem jsme si tehdy, už mimo kameru, povídali. Moc si ho 
vážím a ráda bych ho, mohu-li, nominovala na Rytíře české kultury.“ 
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Se Zbigniewem Czendlikem

o konci života, o tom, jak se dá také prožít, jak se dá vyrovnat se 
smrtí blízkých, ale také o své víře a o tom, jak je pro lékaře důležité 
pacienty nejen uzdravit, ulevit jim od bolesti, ale i potěšit.

Česká televize

pořad

UCHEM JEHLY

premiéra 2013
repríza 25. 8. 2016
(v archivu ČT)



Marie Svatošová řadu let v Čechách a 
na Moravě propaguje a organizuje

evangelizační kurzy ALFA

V pořadu Kulatý stůl TvNoe
vysvětluje principy kurzů Alfa
a dělí se o osobní zkušenosti
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Už druhý rok se pravidelní čtenáři Katolického týdeníku těší z 

FEJETONŮ MARIE SVATOŠOVÉ. Ty pro autorku  
představují další platformu, na níž se může dělit o víru, naději a 
lásku, a neúnavně usilovat o kultivaci postkomunistické 
společnosti, v níž žijeme.
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