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Vždy jsem rostla díky svým potížím
a výzvám, jež se pĜede mne postavily –
a teprve z toho, co mi nevyšlo, jsem se
doopravdy nČco nauþila…

PěEDMLUVA

Vážení þtenáĜi,
máte v rukou mimoĜádnČ zajímavou knížku
o mobilním hospicovém hnutí. Není to jen prosté vyprávČní o velkém úsilí pro vČc nadšeného
þlovČka, ale krok za krokem skvČlý pĜíklad vČrného sledování zĜetelné vnitĜní inspirace, kterou do srdce þlovČka vkládá a k uskuteþnČní
vede sám BĤh. Není to jen vyprávČní o zajímavém „nápadu“, ale soustavné, dlouhodobé, vČrné sledování Božího zámČru, kterému pĜedcházela životní konverze, obrácení se k Bohu, jako
pĜedpoklad a také jako pĜípravný dar pro uskuteþnČní Božího plánu. I v tomto úseku životní
cesty charizmatické osobnosti Jany Sieberové je
nepĜehlédnutelný prst Boží, Boží vedení, kterému Jana, také z daru Božího, zĤstávala vČrná.
Nechceme historii mobilního hospice Duha
umČle pĜidávat nČjakou gloriolu, kniha sama je
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dostateþným podkladem pro posouzení, které si
mĤže udČlat každý soudný þtenáĜ sám. A posluchaþi, kteĜí sledovali nČkterou z þetných pĜednášek na téma hospicového hnutí a duchovního
doprovázení, které Jana Sieberová po celé republice dČlá, mohou výše uvedená slova také potvrdit.
Když mluvím o zrodu mobilního hospice, nemohu tu nezmínit ještČ jednu výmluvnou skuteþnost: hospicové hnutí u nás založila v roce 1993
MUDr. Marie Svatošová v ýerveném Kostelci.
A své zkušenosti, které získala, pĜedala JanČ Sieberové a v jejím zámČru s mobilním hospicem ji
velice podporovala. Nebyla tu žádná žárlivost,
ale spoleþné úsilí o dobro nemocných, které charakterizuje vztah tČchto dvou skvČlých žen.
Tato kniha ukazuje novou zvláštní oblast pĜinášení evangelia (radostné zvČsti) lidem v terminálním stadiu života. ZpĤsob pĜinášení evangelia, odpovídající lidem dnešní sekularizované
doby, kteĜí þasto o Bohu vČdí málo, ale láska
a blízkost druhých v opravdové jednotČ v nich
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þasto vyvolávají vzpomínky na dČtství, kdy se setkávali s Bohem, a v perspektivČ blízké smrti se
po nČm ptají. Doprovázející paliativci jim pĜinášejí kromČ lékĤ utišujících bolest také „lék nadČje“ na perspektivu pokraþujícího života, která
jim v jejich životní situaci vlévá do duše pokoj.
NezĜídka dochází k obnovČ komunikace s þleny rodiny, která je obklopuje, a tak dochází k léþení ran minulosti, které umírajícího mnohdy
velmi tíží.
Tato „evangelizaþní služba“ si zaslouží vČtší
pozornosti zvláštČ od tČch, kdo jsou v církvi pĜímo zodpovČdní za evangelium, i proto, že ukazuje, jak dĤležitou službu v citlivých okamžicích
života þlovČka pĜíslušníci církve pro spoleþnost
vykonávají.
ýlenové doprovázející skupiny (v Duze je jich
osm) tvoĜí tým, který vytváĜí mezi sebou opravdovou jednotu v lásce. Sdílejí si zkušenosti s nemocnými, zvláštČ tam, kde se u nich stĜídají, protože k nČkterému nemocnému je tĜeba chodit
vícekrát dennČ a nČkdy i v noci. Na doprovázení
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každého nemocného se podílejí všichni modlitbou. Podporují se vzájemnČ i ve svém osobním
životČ.
Mobilní hospicové hnutí, které koná i pro
naše zdravotnictví rozsáhlou službu, kterou
z velké þásti hradí sami paliativní pracovníci ze
sponzorských darĤ, si zaslouží koneþnČ v našem
zdravotním systému Ĝádného spravedlivého
ohodnocení.
Tyto naše zkušenosti mohou být velmi užiteþné napĜ. i na odborných konferencích na mezinárodní rovinČ.
Rád vyslovuji pĜání, aby kniha pĜinesla i þtenáĜĤm nadČji, že pro mezilidské vztahy, které
jsou dnes všude ve spoleþnosti na velmi nízké
úrovni, se „zkouší“ úþinný lék – opravdová blízkost v lásce a jednotČ, které tryskají z „hlubokých pramenĤ“.
kardinál Miloslav Vlk
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Napsání tohoto vyprávČní pĜedcházela Ĝada výzev od rĤzných posluchaþĤ mých pĜednášek,
které jsem nakonec uposlechla: „Už byste svČdectví Duhy mohla sepsat, jsem na vaší tĜetí
pĜednášce, pokaždé je trochu jiná, ale víte, nohy
mi neslouží tak dobĜe, abych mohla jezdit všude
tam, kde zrovna pĜednášíte. A že je to tedy dost
zajímavé! VždyĢ paní doktorka Marie Svatošová
také napsala knížku o doprovázení, tak se do
toho pusĢte i vy!“ Podívala jsem se na milou
paní, která sedČla v první ĜadČ na mé pĜednášce,
a v duchu popĜemýšlela, kolikrát jsem za poslední roky toto pĜání slyšela. „Já a psát? Necítím se na to,“ slyším odpovČć sama v sobČ a nahlas dodávám: „Milá paní, vždyĢ já nemám na
psaní témČĜ žádný þas!“
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Neplánované zastavení
K tČmto výzvám od posluchaþĤ se pĜipojily i výzvy rĤzných událostí v mém životČ. Po výše zmínČné pĜednášce následovala akutní operace a po
ní za krátký þas druhá. Nemoc a dlouhodobá rekonvalescence mČ vyĜadily na nČkolik mČsícĤ
z pĜímé hospicové služby a z mnoha aktivit
a podnČtĤ, kterým jsem se každý den vČnovala.
Dostala jsem náhle zvláštní dar – dar þasu. Možnost samoty nemocniþního pokoje a vnitĜní ztišení mČ otevíralo novému setkání s Bohem.
Znovu a velmi jasnČ jsem slyšela ten známý
a jemný hlas, který se pravidelnČ ozýval v mém
srdci po mnoho let a volal mne k hospicové péþi.
Tentokrát mi Ĝíkal nČco jiného: „Vše, cos prožila, sepiš a dej k dispozici. O nic víc se nestarej.“
Kladla jsem si však otázku, zda je zodpovČdné
psát zkušenosti z doprovázení umírajících pacientĤ teprve po sedmi letech služby. Je to tak
neobyþejné? VĤbec ne. VždyĢ je to služba jako
každá jiná. PĜesto vím, že smrt mých drahých
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nemocných se mČ vždy silnČ dotkla a zdálo se
mi, jako by mi pokaždé Ĝíkala, aĢ o ní vyprávím
všem, kteĜí mají zájem slyšet slovo o tajemství
Boha. VždyĢ každý pĜíbČh, o kterém chci psát, je
vyjádĜení mého vyznání lásky a vdČþnosti tČm,
které jsem mohla doprovázet.
Toužila jsem se se svými pocity nČkomu svČĜit, ale zároveĖ jsem se zmítala v tolika pochybnostech. Jednoho sobotního dopoledne jsem
potkala dvČ Ĝeholní sestry a vyprávČla jim
o svých vnitĜních pohnutkách. ZároveĖ jsem dodala, že se necítím být hodna takového úkolu.
Sestry se mile usmívaly a Ĝíkaly, že je to dobrá
dispozice pro napsání knihy. Vložily vše do spoleþné modlitby a pĜály mi pĜi psaní hodnČ prožívané radosti. OdjíždČla jsem od nich s tím, že
jsem stejnČ stále na zaþátku. PĜesto v mém srdci
klíþila pozvolná touha psát a dát k dispozici toto
malé svČdectví. SvČĜila jsem se pĜi jedné návštČvČ také sestrám karmelitkám. Jejich odpovČć
vyvolala tehdy na mé tváĜi úsmČv: „Svatá Terezie také odmítala psát a vidíte, její spisy se þtou
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už více než 400 let. Bućte klidná. VždyĢ pĜedání zkušeností je darováním plodĤ naší práce
druhým a také silným povzbuzením, že u Boha
není nic nemožného. A to dnešní spoleþnost
velmi potĜebuje.“ Rozhodla jsem se tedy sepsat
knihu zkušeností domácí hospicové péþe. Zaþala jsem vČnovat svĤj þas a energii shromažćování textĤ, které jsem bČhem let psala pro rĤzná setkání, pĜednášky a semináĜe. ýím více
jsem na textech pracovala, tím ménČ snadné mi
to pĜipadalo.

MĤj otec
PrávČ, když jsem zaþala uvažovat, zda nemíĜím
pĜece jen pĜíliš vysoko, zasáhla mČ hluboce tČžká nemoc mého otce. Od chvíle, kdy jsem se
dozvČdČla, že jeho život je ohraniþen, myslela
jsem, že se psaním na dlouhou dobu skonþím.
„ýlovČk míní a Pán BĤh mČní.“ Knihu dokonþuji v tichu jednoho kontemplativního kláštera,
uprostĜed prožívání aktivní onkologické léþby

16

HOSPIC – PěÍBċH NAPLNċNÉ NADċJE

svého otce. Jeho nemoc jsem tušila už nČjakou
dobu, ale i já sama jsem zažila otĜes a šok, když
jsem vyslechla tak krutou pravdu.
Diagnózu rakoviny sdČloval mému otci mĤj
manžel lékaĜ a já byla pĜítomna u jeho lĤžka
v nemocnici. Tátovy oþi byly v prvních minutách vylekané a mČnily se v pohled malého
a bezbranného dítČte. Srdce mi tlouklo silnČ
v hrudi, slzy jsem polykala dovnitĜ a až v autČ
po cestČ domĤ jsem se rozplakala naplno. To,
þeho jsem se v životČ obávala, se stalo. S otcem
jsem mČla v minulosti velmi komplikovaný
vztah, vždy mi Ĝíkal, že pokud onemocní rakovinou, okamžitČ se zabije. Nechápal, jak mohu
umírajícím sloužit. V nemocnici se podrobil
dĤkladnému vyšetĜení, které ukázalo, že je jen
malá šance nádor operovat. Nepatrnou nadČji
dávala chemoterapie a radioterapie. Jezdila
jsem k nČmu do nemocnice každý den a po dobu
þtrnácti dní mu sdČlovala opakovanČ informace o jeho nemoci. KĜehnul na tČle i na duši.
Nemoc z nČho velmi rychle udČlala naprosto
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jiného þlovČka. Jeho tvrdost ustoupila. Byl jinou životní situací naprosto promČnČn. MČla
jsem obavu, zda pĜijme mou pomoc, ale jednoho odpoledne mi dovolil pĜevléknout pyžamo.
To byl signál, že mČ pĜijímá. Za pár dní se zeptal, zda mĤže být u nás doma, až mu bude
hodnČ zle… Mezi Ĝádky jsem þetla, až budu
umírat. Moje „ano“ pĜijal s úlevou. Když jsme
jednoho dne spoleþnČ hovoĜili o možném operaþním výkonu, Ĝekl: „Pomodli se za to.“ Byl
pokĜtČný v Církvi þeskoslovenské husitské, ale
do kostela nechodil a víru nepraktikoval. Také
mou konverzi nechápal. Za 14 dní, které jsem
trávila dennČ u jeho lĤžka, jsme se pozvolna
stávali spojenci.
Sama jsem požádala v této situaci široké
spoleþenství a knČze o modlitbu. Tým domácího
hospice mi poskytoval potĜebnou podporu, zázemí a sílu. VČdČla jsem, že mé bolesti rozumČjí,
že ji mohu bez obav sdílet, že nejsem sama. Velmi silnČ jsem si v tČchto chvílích uvČdomovala
potĜebu ticha a samoty, chvil, kdy jsem sama se
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svým Bohem, kdy mohu dĤvČrnČ sdílet všechny
okolnosti svého i otcova života. Vždy jsem si
pĜála o své minulosti s otcem hovoĜit, ale v této
situaci mi to pĜišlo jako naprosto nepodstatné.
Nebylo dĤležité, co bylo, ale co je teć a co bude
zítra. Byla jsem pĜipravená peþovat a doprovázet. Cítila jsem sílu modlitby a vČĜila, že BĤh
má i tuto situaci pevnČ ve svých rukou. VždyĢ
byl advent a tato doba oþekávání jasnČ hovoĜila k aktuální situaci u nás doma. Rodina se nebývalým utrpením semkla a dávala otci pocit
lásky a bezpeþí. MomentálnČ se podrobuje dál
chemoterapii a radioterapii, kterou celkem
dobĜe snáší. Na víkendy ho vozím domĤ. PĜi
tČch þastých cestách se mezi námi pozvolna
zrodila hluboká láska a silný pocit sounáležitosti. Vím, že jsme dostali oba šanci, abychom
se stali znovu dcerou a otcem. I pĜes trvalou bolest z prožívání tČžké nemoci cítím, že jsem skuteþnČ šĢastná a mám proto sílu pokraþovat ve
psaní.
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