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PŘEDMLUVA

Vážení čtenáři,
máte v rukou mimořádně zajímavou knížku 

o mobilním hospicovém hnutí. Není to jen pros-
té vyprávění o velkém úsilí pro věc nadšeného 
člověka, ale krok za krokem skvělý příklad věr-
ného sledování zřetelné vnitřní inspirace, kte-
rou do srdce člověka vkládá a k uskutečnění 
vede sám Bůh. Není to jen vyprávění o zajíma-
vém „nápadu“, ale soustavné, dlouhodobé, věr-
né sledování Božího záměru, kterému předchá-
zela životní konverze, obrácení se k Bohu, jako 
předpoklad a také jako přípravný dar pro usku-
tečnění Božího plánu. I v tomto úseku životní 
cesty charizmatické osobnosti Jany Sieberové je 
nepřehlédnutelný prst Boží, Boží vedení, které-
mu Jana, také z daru Božího, zůstávala věrná.

Nechceme historii mobilního hospice Duha 
uměle přidávat nějakou gloriolu, kniha sama je 
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dostatečným podkladem pro posouzení, které si 
může udělat každý soudný čtenář sám. A poslu-
chači, kteří sledovali některou z četných předná-
šek na téma hospicového hnutí a duchovního 
doprovázení, které Jana Sieberová po celé re-
publice dělá, mohou výše uvedená slova také po-
tvrdit.

Když mluvím o zrodu mobilního hospice, ne-
mohu tu nezmínit ještě jednu výmluvnou skuteč-
nost: hospicové hnutí u nás založila v roce 1993 
MUDr. Marie Svatošová v Červeném Kostelci. 
A své zkušenosti, které získala, předala Janě Sie-
berové a v jejím záměru s mobilním hospicem ji 
velice podporovala. Nebyla tu žádná žárlivost, 
ale společné úsilí o dobro nemocných, které cha-
rakterizuje vztah těchto dvou skvělých žen.

Tato kniha ukazuje novou zvláštní oblast při-
nášení evangelia (radostné zvěsti) lidem v ter-
minálním stadiu života. Způsob přinášení evan-
gelia, odpovídající lidem dnešní sekularizované 
doby, kteří často o Bohu vědí málo, ale láska 
a blízkost druhých v opravdové jednotě v nich 



11

HOSPIC – PŘÍBĚH NAPLNĚNÉ NADĚJE

často vyvolávají vzpomínky na dětství, kdy se se-
tkávali s Bohem, a v perspektivě blízké smrti se 
po něm ptají. Doprovázející paliativci jim přiná-
šejí kromě léků utišujících bolest také „lék nadě-
je“ na perspektivu pokračujícího života, která 
jim v jejich životní situaci vlévá do duše pokoj.

Nezřídka dochází k obnově komunikace s čle-
ny rodiny, která je obklopuje, a tak dochází k lé-
čení ran minulosti, které umírajícího mnohdy 
velmi tíží.

Tato „evangelizační služba“ si zaslouží větší 
pozornosti zvláště od těch, kdo jsou v církvi pří-
mo zodpovědní za evangelium, i proto, že uka-
zuje, jak důležitou službu v citlivých okamžicích 
života člověka příslušníci církve pro společnost 
vykonávají.
Členové doprovázející skupiny (v Duze je jich 

osm) tvoří tým, který vytváří mezi sebou oprav-
dovou jednotu v lásce. Sdílejí si zkušenosti s ne-
mocnými, zvláště tam, kde se u nich střídají, pro-
tože k některému nemocnému je třeba chodit 
vícekrát denně a někdy i v noci. Na doprovázení 
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každého nemocného se podílejí všichni modlit-
bou. Podporují se vzájemně i ve svém osobním 
životě.

Mobilní hospicové hnutí, které koná i pro 
naše zdravotnictví rozsáhlou službu, kterou 
z velké části hradí sami paliativní pracovníci ze 
sponzorských darů, si zaslouží konečně v našem 
zdravotním systému řádného spravedlivého 
ohodnocení.

Tyto naše zkušenosti mohou být velmi užiteč-
né např. i na odborných konferencích na mezi-
národní rovině.

Rád vyslovuji přání, aby kniha přinesla i čte-
nářům naději, že pro mezilidské vztahy, které 
jsou dnes všude ve společnosti na velmi nízké 
úrovni, se „zkouší“ účinný lék – opravdová blíz-
kost v lásce a jednotě, které tryskají z „hlubo-
kých pramenů“.

kardinál Miloslav Vlk


