ZRCADLO CÍRKVE
9/2021/2
Aktuality Společnosti pro církevní právo
Praha – Brno – Olomouc – Stříbro
16. září 2021 | 12. ročník

9/2020/1
Z ZRCADLO
27. ročníku CÍRKVE
konference
Církev a stát na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 15. září 2021. Hovoří zakladatel 1
konference Michal Lamparter. Foto Záboj Horák
From the 27th conference Church and State at the Faculty of Law of Masaryk University in Brno on 15th September 2021. The
conference founder Michal Lamparter speaks. Photo Záboj Horák

27. mezinárodní konference Církev a stát
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
jako vždy úspěšná
Každým rokem se uprostřed září schází v Brně konfesionalisté, kanonisté, další právníci i jiní
specialisté ze všech končin České republiky i z blízkého zahraničí k projednání živých témat
především konfesního práva. Jsme rádi, že po loňské absenci slovenských účastníků, způsobené
uzavřením hranic kvůli koronaviru, se letos konference konala i za účasti zástupce ze
Slovenska.
Konference, uspořádaná ve středu 15. září 2021 Katedrou ústavního práva a politologie
uvedené právnické fakulty i Společností pro církevní právo (SPCP), její brněnskou a pražskou
místní skupinou, za bohaté účasti členů olomoucké místní skupiny, dosáhla standardní účasti
30 zástupců. Bohatství programu vyplynulo z relativně vysokého počtu přednášejících: jen
málokdy se podaří zajistit, aby jich bylo 10.
Konferenci moderovali Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D., z výše uvedené katedry,
tajemník brněnské skupiny SPCP, a Mgr. Kamila Abbasi, z téže fakulty.
První dva bloky celodenního zasedání byly věnovány tématu

Právní a lidské zajištění kategoriální pastorace ve zdravotnictví,
na železnici a hasičských záchranných sborech.
P. prof. Jiří Rajmund Tretera OP vystoupil s podněty pro duchovní péči v nemocnici. Svůj
příspěvek obohatil vzpomínku ze své sbírky Balady a romance z nemocnic a zdravotnictví pod
názvem „Balada třetí: Ukončete návštěvy, dveře se zavírají“. Podrobně popsal své pouze rok
staré zážitky pacienta Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Na jejich základě se zamyslil
nad potřebou změn předpisů ve zdravotnictví i etické formace ošetřujících a jejich přístupu
k nemocným. Podstatné části jeho příspěvku můžete nalézt v tomto čísle v rubrice Sdružení pro
podporu humanizace zdravotnictví.
Soror Mgr. Františka Jana Majerčíková, DKL, vincentka, kaplanka z Fakultní nemocnice U sv.
Anny Brno a Fakultní nemocnice Brno, členka obou asociací nemocničních kaplanů, působící
v oboru již 30 let, hovořila o svých zkušenostech z nemocnice v době pandemie koronaviru.
S pacienty, včetně umírajících, a pracovníky nemocnic prožila celou dobu od jara 2020 dosud.
Popsala počáteční paniku a zmatek, včetně navzájem si protiřečících prohlášení ministerstva
zdravotnictví vydávaných třebas i týž den. Do jedné z nemocnic se kaplani nemohli zpočátku
vůbec dostat, ale posléze o ně požádali zaměstnanci. Kaplani se snažili povzbuzovat i humorem:
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ve své prezentaci sestra Majerčíková dokonce sama i několik vtipů vyprávěla. Na podzim 2020,
při druhé vlně nákazy, již ani humor nepomáhal. Přibývalo pacientů, pracovníci nemocnice byli
v depresi, vyčerpaní a sklíčení úmrtími zvláště mladých pacientů. Na koronavirových
odděleních i na „obyčejných“, které se musely spokojit s mnohem menším prostorem.
Komunikace mezi personálem vázla: asi proto, že lidé se naučili v dobách prosperity
přílišnému individualismu. Všichni hovoří o naslouchání, ale ve skutečnosti to jen hrají,
naslouchají jenom „jako“ a prosazují tvrdohlavě svůj vlastní názor. „Bez týmové spolupráce
nepřežijeme“. Kaplani byli mnohdy jedinými prostředníky mezi personálem a příbuznými.
Pokud byla špatná prognóza nemoci, zařídili návštěvu rodiny, předpisy nepředpisy. Nikdo se
přitom nenakazil! Na závěr svého projevu sestra Majerčíková zdůraznila: nebyl personál, vázlo
materiální zajištění, nebyly finanční prostředky. Většina duchovní práce kaplanů spočívala
v rozhovorech, v menším množství byly udělovány svátosti. Kaplani využili všech možností,
jak se setkávat s nemocnými.
V diskusi zaznělo: dnes musí každý plnit v nemocnici mnoho úkolů, je přetížený, a tak
se pacient dostává na poslední místo. Církve jsou od toho, aby se zastaly těch nejubožejších,
tj. pacientů, kteří jsou všichni bezbranní.

P. Jiří Rajmund Tretera OP přednáší na Právnické fakultě v Brně. Foto Záboj Horák

JUDr. Tomáš Tuza, advokát a doktorand církevního práva z Právnické fakulty Univerzity
Karlovy, popsal duchovní péči ve zdravotnických zařízení v USA. Duchovní péče
v amerických nemocnicích byla zajišťována již od dvacátých let 20. století. Její zakladatelé
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a biskupové všech církví kladli od počátku důraz na školení studentů teologie přímo
v nemocnicích.
JUDr. Michal Lamparter, Ph.D., kterého moderátor přivítal jako zakladatele brněnské
konference Církev a stát, ve svém příspěvku Sestřička bez televize zmínil klady a zápory
televize a internetu: pokud jsou jediným zdrojem poznání, mohou se stát i nepřítelem člověka
a podporovat myšlení vedoucí k totalitě. Vyslovil teorii, že v rodinách, ve kterých nebyla
televize, lze sledovat větší příchylnost k duchovním povoláním. Na závěr vyjádřil vděčnost
všem, kdo poskytují duchovní službu, zvláště v době současné nákazy.

P. David Kučerka O.Cr. přednáší na konferenci Církev a stát.
Foto Záboj Horák

Doc. Záboj Horák z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, se ve svém příspěvku věnoval
duchovní péči při mimořádných událostech, jakými jsou povodně, požáry, vážné dopravní
a železniční nehody, výbuchy plynu, teroristické útoky, nehody na řekách a horách. Zmínil jen
velmi sporadické působení duchovních v rámci týmů posttraumatické intervenční péče
Hasičského záchranného sboru ČR a připomněl absenci smluvního zajištění duchovní péče
u hasičů a neprodloužení účinnosti dohody mezi Ministerstvem vnitra ČR, Ekumenickou radou
církví a Českou biskupskou konferencí z roku 2011.
Doc. Jiří Dvořáček z Katolické univerzity Eichstätt–Ingolstadt, hovořil o Nádražní misii ve
Spolkové republice Německo. Bahnhofsmission působí nyní na 105 místech v Německu a od
19. století je tvořena katolickými a evangelickými institucemi. Má 2000 pracovníků, z nichž je
90 % dobrovolníků; jejich práce je spíše sociální misí než náboženskou misií.
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Třetí blok konference byl věnován tématu

Majetkové vyrovnání s náboženskými společenstvími.
Jako první vystoupil JUDr. Tomáš Mészáros, PhD., z Právnické fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě, s rozborem rozhodnutí slovenského Nejvyššího soudu z roku 2019
ve věci zcizování církevního majetku v kontextu trestněprávní zodpovědnosti představitelů
církví na Slovensku.
JUDr. Adam Csukás, právník Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické
(ČCE) a doktorand církevního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, komplexně
popsal majetkovou situaci ČCE po majetkovém vyrovnání. Vzhledem k tomu, že se blíží chvíle,
kdy provoz církve bude zcela závislý na podpoře členů a příznivců, požádalo vedení církve
členy o dobrovolný každoroční příspěvek 5 % z jejich čistého měsíčního příjmu. Doprovázející
informační kampaň 5 % a hlavu vzhůru měla velmi pozitivní ohlas. Videonahrávka k ní je
uveřejněna na adrese https://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz/.
JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D., advokát, vystoupil s příspěvkem Kontrola hospodaření
církví ze strany České republiky a odpovědnost biskupa při správě restitučního majetku.
V navazující diskusi zaznělo, v reakci na příspěvek dr. Meszárose, že cestou nemůže a nesmí
být kontrola církví ze strany státu (která by přinesla nebezpečí obnovy cézaropapismu či
přinejmenším nadřazenosti státu nad církví v duchu osvícenských diktatur), či v reakci na
skeptické zkušenosti, které prezentoval dr. Ronald Němec, že tou cestou nemůže být ani
kontrola, kterou by snad měli podnikat věřící zdola, v desetitisících z každé diecéze. Diskutující
poukázali na nutnost zesílení kontroly prováděné v souladu s kanonickou tradicí a církevním
právem. V katolické církvi jde především o orgány Apoštolského stolce, které jsou k této
kontrole povolány, k čemuž by mělo napomoci i významné rozšíření, prohloubení a zpřísnění
kanonického trestního práva, jak vyplývá z nového znění VI. knihy Kodexu kanonického práva,
vyhlášeného papežem Františkem apoštolskou konstitucí Pascite gregem Dei ke dni 4. června
2021, účinného od 8. prosince 2021. Doc. Záboj Horák a prof. J. R. Tretera poukázali na nutnost
přesunu řady kontrolních činností z oblasti správního řízení do sféry církevního soudního řízení,
jak naznačil P. prof. Ignác Hrdina O.Praem., v článku publikovaném v Revue církevního práva
č. 84–3/2021. P. prof. Damián Němec OP se v diskusi svěřil, že podrobně prostudoval přehledy
hospodaření v Českobratrské církvi evangelické a vyslovil svůj respekt k jejich propracovanosti
a transparentnosti. Jak je vidět, jde to.
P. Mgr. et Mgr. ICLic. David Kučerka O.Cr., křižovník, se věnoval tématu Možnosti ochrany
účelu zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi, ze strany oprávněných osob.
Připomněl dvě kauzy z poslední doby, v nichž se Řád křižovníků s červenou hvězdou úspěšně
žalobami domohl svých práv.
Záboj Horák, Jiří Rajmund Tretera
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Další rozhovor o církevním právu na kanálu
Evropské společnosti pro právní dějiny
Klubovna brněnského Grandhotelu byla svědkem pro ni netradiční události: v úterý 14. září
2021, v předvečer zahájení konference Církev a stát, se v ní sešli čtyři učitelé právnických fakult
k rozvoru o církevním právu.
V tomto krásném a důstojném prostředí vedl předseda představenstva Evropské
společnosti pro právní dějiny, z. s., doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., z Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, rozhovor s prof. JUDr. Jiřím Rajmundem Treterou a doc. JUDr.
Zábojem Horákem, z pražské právnické fakulty.
Jeho hlavním tématem byla nová kniha Církevní právo, 2. přepracované a doplněné
vydání, která vychází v nakladatelství Leges, kterou lze objednat na internetové adrese
https://www.knihyleges.cz/cirkevni-pravo-2-vydani Dalším tématem byl rozvoj výuky oborů
církevního práva a konfesního práva na pražské právnické fakultě.
47 minut trvající vysílání natočil doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., člen
představenstva Evropské společnosti a vedoucí katedry právních dějin Právnické fakulty
Masarykovy univerzity.
Nahrávka je umístěna v síti YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zhCgyQzi-Ik

Zprava Jiří Rajmund Tretera, Karel Schelle, Záboj Horák.
Foto Jaromír Tauchen
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Blíží se zimní semestr 2021
Dovolujeme si upozornit, že zápis předmětů z církevního a konfesního práva na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy začíná již

ve čtvrtek 23. září 2021 v 19.00.
Připomínáme, že přednášky jsou veřejné, a tudíž se jich může účastnit každý zájemce o církevní
či konfesní právo, tedy nejen studenti Právnické fakulty. Nabídka předmětů vyučovaných prof.
Jiřím Rajmundem Treterou a doc. Zábojem Horákem je opět pestrá:
• Církevní právo. Přednáší se v pondělí od 12.00. Je úvodem do platného práva církví
a náboženských společností v České republice. Soustřeďuje se na obecné normy
církevního kanonického práva, ústavní právo církví a náboženských společností
působících v ČR, jejich legislativní činnost, strukturu a vnitrocírkevní spolčovací právo
a svátosti a ostatní obřady v katolické církvi a jejich právní úpravu. Doporučujeme si
předmět zapsat spolu s předmětem Manželské a procesní právo církevní. První
přednáška se koná v pondělí 11. října 2021. Základní literaturu k předmětu tvoří vybrané
pasáže z monografie Církevní právo, 2. přepracované a doplněné vydání, Leges, Praha,
2021 (v tisku).
• Manželské a procesní právo církevní se přednáší ve čtvrtek od 10.00 a soustředí se na
manželské právo katolické církve s přihlédnutím ke světské úpravě manželského práva
v České republice, kanonické předpisy o ustanovování duchovních, hmotněprávní
úpravu vnitrocírkevního trestního práva v katolické církvi, organizaci církevních soudů,
procesní právo v katolické církvi a kárné řízení v reformačních církvích. Doporučujeme
si předmět zapsat spolu s předmětem Církevní právo. První přednáška se koná ve čtvrtek
14. října 2021. Základní literaturu k předmětu tvoří vybrané pasáže z monografie
Církevní právo, 2. přepracované a doplněné vydání.
• Vědecký seminář – Právo a Bible se koná každé druhé úterý od 12.00. Každý účastník
si připraví referát na dohodnuté téma. Základ studia spočívá v práci se starozákonními
a novozákonními texty s právním obsahem. Studenti se mohou na vědecký seminář
přihlásit v každém semestru a ročníku opakovaně, neboť jeho obsah se mění. První
setkání se koná v úterý 12. října 2021.
• Vědecký seminář z církevního a konfesního práva se koná každé druhé úterý od 12.00.
Každý účastník si připraví referát na dohodnuté téma z oboru církevního nebo
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konfesního práva. Studenti se mohou na vědecký seminář přihlásit v každém semestru
a ročníku opakovaně, neboť jeho obsah se mění. První setkání je v úterý 19. října 2021.
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., vyučuje předmět Náboženská svoboda v evropském
kontextu, který se zaměřuje na právní úpravu náboženské svobody v evropských
zemích s dílčími přesahy do práva USA. Věnuje se judikatuře Evropského soudu pro
lidská práva a Soudního dvora EU. Výuka se koná každý pátek od 12.00. První
přednáška je 15. října 2021.
Prof. Wolfgang Wieshaider z Vídně, hostující profesor Právnické fakulty UK, povede
i v tomto semestru anglicky vyučovaný předmět Comparative Law of Religion, jehož
obsahem je komparace konfesního práva evropských zemí. Podrobnosti o konání této
výuky budou upřesněny.
Prof. Tretera a doc. Horák vyučují předmět Právní systémy zemí Blízkého východu
a Afriky. Předmět se zabývá právními dějinami nejvýznamnějších kultur na území
Afriky a západní Asie, a to od počátku dějin až do současné doby. Vyučuje se každý
pátek od 10.00; první přednáška se koná 15. října 2021.
Jakub Nagy

Pozvánka na konferenci Rakousko-

československé právní vztahy 1900–1950
1. a 2. října 2021 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční mezinárodní konference
s názvem Rakousko-československé právní vztahy 1900–1950. Konference je rozdělena do
sedmi moderovaných panelů. Bohatý program bude vyplněn řadou příspěvků na výše
vymezené historicko-právní téma. Vystoupí hosté z České republiky, Slovenska, Rakouska,
Německa a Itálie.
Konferenci organizuje Komise pro rakouské právní dějiny Rakouské akademie věd,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, katedry/ústavy právních dějin univerzit v Brně,
Štýrském Hradci, Linci a Vídni. Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit do 24. září
2021 na e-mailové adrese karin.windsteig@oeaw.ac.at. Konference se bude možné zúčastnit
také distančním způsobem. Přístupové údaje obdrží její účastníci e-mailem.
Jakub Nagy
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Kurz teologie v praktickém životě
Každý, kdo má zájem o prohloubení svého teologického vzdělání, se může přihlásit na kurz
Cyrilometodějské křesťanské akademie (CMKA) Teologie v praktickém životě. Kurz rozvíjí
vzdělávání v nauce víry a učení církve a je zaměřen na poznávání teologie a jejích oborů ve
vztahu k aktuálním tématům a využití v praktickém křesťanském životě.
Kurz vychází vstříc potřebě poskytnout celoživotní vzdělávaní laikům a zájemcům
o křesťanskou nauku v regionu i pro širší generační okruh. Vzdělávání v Klubech křesťanské
akademie poskytují odborníci formou přístupnou širší laické veřejnosti a má charakter
osobnostního rozvoje v prohlubování nauky víry o poznání teologických a příbuzných oborů.
V kurzu budou probírány tři okruhy: I. Aktuální bioetická témata, II. Úvod do nauky
víry a exhortace Christus Vivit a III. Katolická církev v přelomových událostech ČSR (1918–
1989). Výuka se uskuteční prezenčně v zimním semestru 2021/2022, ve dnech 30. září 2021 až
3. února 2022 každý čtvrtek od 18:00 do 19:30 na adrese Klub křesťanské akademie CMKA,
Wurmova 11, 779 00 Olomouc. Současně je možná účast distanční formou, v případě omezení
lze přejít na distanční formu pro všechny účastníky.
Přihlášku je třeba odeslat do konce září poštou na adresu CMKA, z. s., Wurmova 11,
779 00 Olomouc nebo elektronicky na mska@mska-akademie.cz. Tel. kontakt: 732 194 741.
Bližší informace o kurzu, včetně podrobného rozpisu přednášek lze nalézt na:
http://www.mska-akademie.cz/kurz-teologie-v-praktickem-zivote/
Jakub Nagy

Prezentace Duchovní péče v českých věznicích
Na internetových stránkách Pedagogické sekce České křesťanské akademie je uveřejněna
zajímavá prezentace Duchovní péče v českých věznicích, kterou vytvořil vězeňský kaplan
P. Mgr. Michael Martinek, Th.D., SDB:
http://www.krestanskaakademie.cz/Pedagogicka/
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Balady a romance z nemocnic a zdravotnických
zařízení
Balada třetí: Ukončete návštěvy, dveře se zavírají.
Předcházejí balada první: Sedmiletý sám v infekčním pavilonu, in: Zrcadlo církve č. 6/2021/2,
a balada druhá: Vidět kněze, to znamená vidět smrt, řekl lékař, in: Zrcadlo církve č. 7/2021/1.

Začalo to na konci srpna 2020. Byl jsem v jedné nemocnici blízko Prahy na pravidelném
vyšetření celkového zdravotního stavu. A výsledek byl kladný. Můj zdravotní stav byl dokonce
shledán skvělý.
V té radosti jsme šli rovnou na výlet. Trocha pohybu, ta je vždy doporučována. Na výletě
jsme pořídili foto na berounském náměstí, před sochou sv. Jana Nepomuckého. Však ho naše
redakce umístila na titulní stranu zpravodaje Church Reporter číslo 8/2020. Můžete se tam
podívat.
O hodinu později, když jsme vyšli do kopečka podívat se na berounské medvědy, mě
najednou bylo tak zle, že jsem si tam musel na hodinu lehnout; a pak rychle tradá autem domů
do Prahy. Ani další den to nepřešlo, tak šup do špitálu na Vinohradech. Tam zjistili zánět
pankreatu. To bylo jediné, co jsem se na dlouhou dobu o té nemoci dověděl. Hle, jak jsme my
lidé snadno zranitelní: jeden den nás mohou důkladně prohlédnout, a nic, a již za chvíli, za den,
za dva na to je to docela jinak. Proto si vážíme každého dne, každé hodiny, kdy jsme v pořádku.
Byl jsem už po deváté v životě v nemocnici. Nikdy to nebylo v nemocnici veselé, to lze
pochopit. Ale teď byla situace nějak docela jiná, horší než kdykoliv v minulosti. A po třech
dnech byly nadto zakázány návštěvy. Ukončete návštěvy, dveře se zavírají! A na hodně
dlouho. Poté je pacient ovšem také vězněm. Nikdo z blízkých k němu nemůže. Moc záleží na
těch, kdo ho ošetřují. A v tom je jádro věci. A personálu přibude práce: vždyť kolik toho
pomohou návštěvy. Nejen s pacientem hovoří, ale mnohdy i přidají ruku k dílu. Tak jsem to
aspoň zažil několikrát předtím.
První, čeho jsem si od počátku všiml, bylo zvláštní napětí a nervní stav většiny
ošetřujících, sester i ošetřovatelů. A toho pomocného mužského personálu bylo nějak nápadně
mnoho, více než kdykoliv v minulosti.
Obojí pobíhali po pokojích, bodli jednoho pacienta, bodli druhého, obvykle beze slova,
nechávajíce dveře za sebou otevřeny. Až na požádání, když bylo tolik slyšet naříkání jednoho,
dvou pacientů z jiných pokojů, začaly sestry dveře za sebou zavírat. A k jejich cti mohu říci, že
s nimi nepráskaly jako některé naše sekretářky na fakultě, ale zavíraly potichu. A to je tam, kde
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jsou nemocní, moc důležité! Ticho přece léčí! Musely ovšem pak častěji otvírat, a dokonce
i zavírat okna, což je úkon navíc, chápu. Při dvanáctihodinových šichtách je třeba šetřit každým
pohybem, to jsem pochopil v nemocnicích již dříve, nejpozději od dob sametové revoluce, kdy
se život i u nás stal tak hektickým.
To naříkání, které jsme slyšeli a které trvalo celé hodiny, zřejmě nebylo od fyzické
bolesti. Podle mého dojmu šlo o staré, sklerotické pacienty. Proč plakali? To je možné pochopit.
Možná bychom plakali všichni, kdybychom ještě neměli ten zbytek rozumu. Jak se v tom
strašlivém osamění a vytrvalé, pro některé nepochopitelné a nevysvětlené manipulaci zvnějšku,
má člověk projevit, že ještě žije! Ten pláč, to je jakási obrana. Aspoň k tomu závěru jsem došel.
Trvalo pár dnů, než jsem si zvykl. Každou chvíli někdo přiběhl, sestra nebo mužský,
vykonal nějaký úkon u jednoho z pacientů a zase odběhl. Beze slov. Jistě, že člověku není do
mluvení, když má na ústech roušku. Ale to, že nikdy skoro ani slovo …
Měli to snad nařízené? Či dělali bobříka mlčení dobrovolně? Jako u skautů? Že by měli
aspoň ráno pozdravit? Při svých šichtách se sestry tak střídaly a bylo jich tolik, že jsme si ani
nezapamatovali, která z nich je která. Pacienty zdravila jen jedna. A to jich byly desítky.
To jsem ještě nikdy neviděl, aby kolem běhalo tolik sester a ošetřovatelů. Ty chlapy
ošetřovatele nabrali snad za té krize, kdy se nakazilo tolik sester a lékařů, a mnohé sestry ze
strachu daly výpověď a z nemocnic odešly. Pak jistě nastal nedostatek ošetřujících. Ale jak je
vidět, mnoho jiných lidí se dalo přesvědčit a přišlo do nemocnic pomáhat. Avšak někteří to po
nějaké době neustáli. Aspoň ten řev, co jsem slyšel, když se ti mužští ošetřovatelé jednou na
chodbě do sebe pustili, to bych nerad slyšel často. Možná byli zprvu altruisté. Ale první ponorku
neunesli.
Někdy jedna sestra zaváděla do ruky kanylu či zaváděla infusi a druhá náhodou přišla
s injekcí, do druhé ruky či do břicha. Či brala z druhé ruky krev. Nepočkala, až ta první skončí
a zcela nekoordinovaně mě napíchla někde jinde na těle. Neměla čas. Nepromluvila ani na tu
druhou sestru ani na mne. Některá mě k ránu ani neprobudila, tak jsem se z takového probuzení
ze spánku lekl. Když jsem vykřikl, výjimečně promluvila: No, no, k tomu nemusíte být vzhůru,
tak proč bych vás budila. Čím dále tím více jsem cítil, že jsem věc, ne bytost.
Jedině uklízečky působily normálním dojmem. Sice také nemluvily, ale pohybovaly se
nějak tak klidně a samozřejmě. Od sester jsme je rozeznali tím, že vytíraly podlahu. Jinak byly
oblečeny stejně.
Hned druhý den přišel jeden zdravotník, rovnou se hnal ke mně, požádal mě, abych se
posadil a pak beze slova mně šoupnul tu jednu špejli do jedné nosní dírky, a za chvíli další do
té druhé. Když skončil, tak mu povídám: „To jste mně dělal zkoušku na koronavirus, že?“ On
se usmál a říká: „To víte, že jo. Jak jste to poznal?“ To byl hodný, promluvil. Ještě mně slíbil,
že asi za půl dne mně jedna sestra poví, jaký je výsledek. Což se opravdu stalo. Byl negativní,
tak jsem měl radost. Takové sdílnosti jsem se ale už podruhé nedočkal. Až jednou, po pěti
dnech, se mě jedna sestra zeptala: „A proč tu vlastně jste? Jakou to vlastně nemoc máte?“ Tak
jsem po pravdě odpověděl, že nevím, snad že to je něco se slinivkou břišní.
Ošetřovatelé, ti vrčeli nejen na sebe, ale i na pacienty. Jeden, ten největší hromotluk, mi
jednou doslova řekl „Dyť sem vám ukázal, jak si máte namačkat to polohování, tak si to můžete
udělat už sám. To to mám dělat eště po druhý? Jenom obtěžujete.“ Já si ale po jednom tak
rychlém ukázání tu techniku ani pamatovat nemohl, a když je člověku špatně, ani mu to nejde.
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Cítil jsem se jako neschopný blb. A ten vztek těch mladíků, když nám občas museli ustlat
postel! Což zřejmě bylo hlavní náplní jejich práce, od toho tam byli.
Po čtyřech dnech se k mému lůžku přiblížila taková drobnější osůbka nepochybně
docela mladá, se dvěma rouškami a s válcem z plexiskla na hlavě (prý se tomu říká štít, tedy
něco, co mají policejní zásahové jednotky). Tenkým hláskem mně vysvětlila, že je má ošetřující
lékařka. A jak se prý mám. Tak jsem ji ujistil, že už dobře. Co mi vlastně je a jakou vidí
prognózu, to jsem se nedověděl. Mluvila se mnou deset minut, soustředila se na jídlo. Že prý
třídenní hladovka skončila a budu dostávat takovou přísně dietní stravu. To mě ovšem moc
nezajímalo, stejně jsem neměl hlad (nějaká výživa jistě byla v infuzích, co mi beze slova
a vysvětlení píchali od počátku několikrát denně). Ale aby mně něco pověděla o mé chorobě,
to jsem z ní nedostal. Jen přislíbila, že pošle za mnou dermatologa, aby se podíval na ekzém,
který se mně udělal. Přišel. Za čtyři dny. Předepsal mazání. To bylo hotovo až za dva dny, pár
hodin před odchodem. A sestra hned, ať si ho vezmu s sebou a doma se mažu.
Mým blízkým na jejich zavolání lékařka pověděla, že se to mírně zlepšuje nebo tak
něco. Lékař, chirurg, který se o mě stará a pravidelně mě prohlíží, jí také telefonoval. Ale
nedostal z ní kloudné slovo. Zvláště nic o diagnóze. Připadala mu, že snad neumí mluvit.
Výstupní zprávu při odchodu paní doktorka (a jak jsme ze zprávy zjistili, je dokonce Ph.D.)
napsala inteligentně a standardně (a docela podrobně a dlouze). Proč ta ústní komunikace tak
vázla, na to jsme nepřišli. Teprve po propuštění jsme se, až z toho důkladného protokolu, něco
o nemoci dověděli.
Měl jsem výborné spolupacienty. Naštěstí jsem byl přidělen do maličké místnosti, která
byla jen dvoják, více by se nás tam nevešlo. Nejprve tam byl se mnou nemluvný dědoušek,
starší než já. Brzy šel domů. Jen musel čekat už oblečený více než půl dne na sanitku
a pochopitelně byl po několika hodinách netrpělivý. Ale tahle maličkost je starým problémem
špitálů již od dob Jirotkova Saturnina; někdy si ten úryvek z knihy našeho (snad nejlepšího)
humoristy tady také otiskneme.
Na mé doporučení raději vzít si taxíka starý pán nereagoval. Možná, že na to neměl. Ale
nakonec řekl na rozloučenou: „To jsem rád, že jedu domů. Ty poměry tady, no to si ještě
užijete“. Mával při tom dost rozhořčeně rukama.
Můj další spolupacient byl čtyřicetiletý šofér tiráku. Během cesty ho přepadlo dvojité
vidění. Stačil zabrzdit a vůz na krajnici dálnice odstavit. Šlo o záchvat něčeho podobného
cukrovce. Tak s tímhle pacientem jsem se dobře bavil. Měl příjemnou povahu. Také se náš
pokoj hned stal důležitějším. To víte, on je rozdíl, jestli je někomu čtyřicet a někomu osmdesát.
Také společensky byl na tom lépe. Tirák si jistě vydělá víc než univerzitní profesor, tak je
v očích lidí důležitější. Tu a tam se od té doby u nás objevila jedna sestra, která mluvila. Měli
jsme ji rádi. Občas pověděla mému šoférskému spolutrpiteli nějaký ten fór. To víte, v lidové
tónině a hodně lidovými, šťavnatými výrazy. Ale my jsme se smáli. Bylo to jak na vojně.
I paní doktorku musím pochválit: asi po dvou dalších dnech přišla, postavila se k jeho
lůžku a přes dvě roušky a plexisklo s ním rozmlouvala aspoň dvacet minut. Jistě to pro ni nebylo
lehké mu vysvětlit, že své povolání již nebude moci dělat. Dlouho a důkladně mu pak
vysvětlovala, jakou dietu bude muset trvale držet. Takže trošku mluvit uměla.
Mezi ošetřovateli byl i jeden medik, který dostal za úkol mně bandážovat nohy. Ten se
podíval na mou jmenovku a odfrkl si: profesor. Takoví, jako jste vy, mě už osmkrát u nás na
medicíně vyhodili od zkoušky. Tak jsem si pomyslel, že asi oprávněně. A soustavně měl ke
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mně jedovaté poznámky. No tak přece někdo mluvil! Brzy jsem přišel na to, že to, co má dělat,
moc neumí, a vždy to pokazí. Naštěstí po dvou dnech přišly na mě dvě začínající sestřičky. Ty
byly docela milé a slušné. Ještě docela lidské. Moc se omlouvaly, že jsem jejich první pacient,
že to ještě neumějí. Ale uměly. Dokonce ani nezapomněly na rozdíl od medika použít mast.
A bandáž dobře, i když ne příliš, utáhly, takže do druhého dne nespadla. Zkrátka talent je talent.
A k tomu se navíc hezky usmívaly.
Tak to je pro dnešek všechno. Co bych doporučoval? Aby sestry neměly tak dlouhé
šichty. Dvanáct hodin, to je moc. Aby byly proškoleny a vyzkoušeny také z etiky a psychologie.
Zejména z chování k pacientům. Také z pravidel slušného chování vůbec. Aby si lékaři všímali
více práce sester i technického vybavení na svých odděleních. Aby se neuzavírali do vědy,
výzkumu a kariérního postupu (to zvláště ve fakultní nemocnici). Ale žili se svým oddělením.
A všichni: aby nezaujímali k pacientům vztah, že jsou jen přítěž.
O kaplanech nebylo dnes ani slovo, protože jsem se tam se žádným nesetkal. Ale příště,
to už bude jiné. A jak v takové mamutí nemocnici je zapotřebí kaplanů více než jednoho nebo
dvou, bude také řeč.
Jiří Rajmund Tretera

Pozvánka na konferenci o kaplanské službě
Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou
radou církví, Asociací nemocničních kaplanů, Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR,
Vězeňskou duchovní službou, Duchovní službou AČR a Duchovní službou Policie České
republiky zve na konferenci Společně, Kaplanská služba v kategoriální pastoraci.
Konference se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2021 v refektáři emauzského kláštera
v Praze. Tématem dopoledního bloku konference budou Výzvy pastorace v oblasti policejního,
vězeňského, armádního a nemocničního kaplanství. Pozvání přijali kaplani Jiří Laňka, Otto
Broch, Jaroslav Knichal a Pavel Ruml. Po polední přestávce bude následovat diskuse nad
Smyslem kaplanské služby, vystoupí biskup Tomáš Holub a teolog Pavel Hošek. Konference
bude zakončena panelovou diskusí, které se zúčastní biskup Zdenek Wasserbauer, prezident
České křesťanské akademie Tomáš Halík, nově zvolený synodní senior Českobratrské církve
evangelické Pavel Pokorný a generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš.
Videopozvánku lze nalézt zde: https://youtu.be/AwHt19Dk6ZY. Elektronickou
přihlášku lze do 30. září 2021 vyplnit na tomto odkazu:
http://www.krestanskaakademie.cz/prihlaska-spolecne.php.
Občerstvení je zajištěno. Akce je podpořena grantovým projektem České křesťanské
akademie, účastníci nebudou zatíženi konferenčním poplatkem.
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