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Vždy jsem rostla díky svým potížím 
a výzvám, jež se p ede mne postavily – 
a teprve z toho, co mi nevyšlo, jsem se 
doopravdy n co nau ila…
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P EDMLUVA

Vážení tená i,
máte v rukou mimo ádn  zajímavou knížku 

o mobilním hospicovém hnutí. Není to jen pros-
té vypráv ní o velkém úsilí pro v c nadšeného 
lov ka, ale krok za krokem skv lý p íklad v r-

ného sledování z etelné vnit ní inspirace, kte-
rou do srdce lov ka vkládá a k uskute n ní 
vede sám B h. Není to jen vypráv ní o zajíma-
vém „nápadu“, ale soustavné, dlouhodobé, v r-
né sledování Božího zám ru, kterému p edchá-
zela životní konverze, obrácení se k Bohu, jako 
p edpoklad a také jako p ípravný dar pro usku-
te n ní Božího plánu. I v tomto úseku životní 
cesty charizmatické osobnosti Jany Sieberové je 
nep ehlédnutelný prst Boží, Boží vedení, které-
mu Jana, také z daru Božího, z stávala v rná.

Nechceme historii mobilního hospice Duha 
um le p idávat n jakou gloriolu, kniha sama je 
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dostate ným podkladem pro posouzení, které si 
m že ud lat každý soudný tená  sám. A poslu-
cha i, kte í sledovali n kterou z etných p edná-
šek na téma hospicového hnutí a duchovního 
doprovázení, které Jana Sieberová po celé re-
publice d lá, mohou výše uvedená slova také po-
tvrdit.

Když mluvím o zrodu mobilního hospice, ne-
mohu tu nezmínit ješt  jednu výmluvnou skute -
nost: hospicové hnutí u nás založila v roce 1993 
MUDr. Marie Svatošová v erveném Kostelci. 
A své zkušenosti, které získala, p edala Jan  Sie-
berové a v jejím zám ru s mobilním hospicem ji 
velice podporovala. Nebyla tu žádná žárlivost, 
ale spole né úsilí o dobro nemocných, které cha-
rakterizuje vztah t chto dvou skv lých žen.

Tato kniha ukazuje novou zvláštní oblast p i-
nášení evangelia (radostné zv sti) lidem v ter-
minálním stadiu života. Zp sob p inášení evan-
gelia, odpovídající lidem dnešní sekularizované 
doby, kte í asto o Bohu v dí málo, ale láska 
a blízkost druhých v opravdové jednot  v nich 
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asto vyvolávají vzpomínky na d tství, kdy se se-
tkávali s Bohem, a v perspektiv  blízké smrti se 
po n m ptají. Doprovázející paliativci jim p iná-
šejí krom  lék  utišujících bolest také „lék nad -
je“ na perspektivu pokra ujícího života, která 
jim v jejich životní situaci vlévá do duše pokoj.

Nez ídka dochází k obnov  komunikace s le-
ny rodiny, která je obklopuje, a tak dochází k lé-
ení ran minulosti, které umírajícího mnohdy 

velmi tíží.
Tato „evangeliza ní služba“ si zaslouží v tší 

pozornosti zvlášt  od t ch, kdo jsou v církvi p í-
mo zodpov dní za evangelium, i proto, že uka-
zuje, jak d ležitou službu v citlivých okamžicích 
života lov ka p íslušníci církve pro spole nost 
vykonávají.

lenové doprovázející skupiny (v Duze je jich 
osm) tvo í tým, který vytvá í mezi sebou oprav-
dovou jednotu v lásce. Sdílejí si zkušenosti s ne-
mocnými, zvlášt  tam, kde se u nich st ídají, pro-
tože k n kterému nemocnému je t eba chodit 
vícekrát denn  a n kdy i v noci. Na doprovázení 
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každého nemocného se podílejí všichni modlit-
bou. Podporují se vzájemn  i ve svém osobním 
život .

Mobilní hospicové hnutí, které koná i pro 
naše zdravotnictví rozsáhlou službu, kterou 
z velké ásti hradí sami paliativní pracovníci ze 
sponzorských dar , si zaslouží kone n  v našem 
zdravotním systému ádného spravedlivého 
ohodnocení.

Tyto naše zkušenosti mohou být velmi užite -
né nap . i na odborných konferencích na mezi-
národní rovin .

Rád vyslovuji p ání, aby kniha p inesla i te-
ná m nad ji, že pro mezilidské vztahy, které 
jsou dnes všude ve spole nosti na velmi nízké 
úrovni, se „zkouší“ ú inný lék – opravdová blíz-
kost v lásce a jednot , které tryskají z „hlubo-
kých pramen “.

kardinál Miloslav Vlk
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ÚVOD

Napsání tohoto vypráv ní p edcházela ada vý-
zev od r zných poslucha  mých p ednášek, 
které jsem nakonec uposlechla: „Už byste sv -
dectví Duhy mohla sepsat, jsem na vaší t etí 
p ednášce, pokaždé je trochu jiná, ale víte, nohy 
mi neslouží tak dob e, abych mohla jezdit všude 
tam, kde zrovna p ednášíte. A že je to tedy dost 
zajímavé! Vždy  paní doktorka Marie Svatošová 
také napsala knížku o doprovázení, tak se do 
toho pus te i vy!“ Podívala jsem se na milou 
paní, která sed la v první ad  na mé p ednášce, 
a v duchu pop emýšlela, kolikrát jsem za po-
slední roky toto p ání slyšela. „Já a psát? Necí-
tím se na to,“ slyším odpov  sama v sob  a na-
hlas dodávám: „Milá paní, vždy  já nemám na 
psaní tém  žádný as!“
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Neplánované zastavení

K t mto výzvám od poslucha  se p ipojily i vý-
zvy r zných událostí v mém život . Po výše zmí-
n né p ednášce následovala akutní operace a po 
ní za krátký as druhá. Nemoc a dlouhodobá re-
konvalescence m  vy adily na n kolik m síc  
z p ímé hospicové služby a z mnoha aktivit 
a podn t , kterým jsem se každý den v novala. 
Dostala jsem náhle zvláštní dar – dar asu. Mož-
nost samoty nemocni ního pokoje a vnit ní zti-
šení m  otevíralo novému setkání s Bohem. 
Znovu a velmi jasn  jsem slyšela ten známý 
a jemný hlas, který se pravideln  ozýval v mém 
srdci po mnoho let a volal mne k hospicové pé i. 
Tentokrát mi íkal n co jiného: „Vše, cos proži-
la, sepiš a dej k dispozici. O nic víc se nestarej.“ 
Kladla jsem si však otázku, zda je zodpov dné 
psát zkušenosti z doprovázení umírajících pa-
cien t  teprve po sedmi letech služby. Je to tak 
neoby ejné? V bec ne. Vždy  je to služba jako 
každá jiná. P esto vím, že smrt mých drahých 
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nemocných se m  vždy siln  dotkla a zdálo se 
mi, jako by mi pokaždé íkala, a  o ní vyprávím 
všem, kte í mají zájem slyšet slovo o tajemství 
Boha. Vždy  každý p íb h, o kterém chci psát, je 
vyjád ení mého vyznání lásky a vd nosti t m, 
které jsem mohla doprovázet.

Toužila jsem se se svými pocity n komu sv -
it, ale zárove  jsem se zmítala v tolika pochyb-

nostech. Jednoho sobotního dopoledne jsem 
potkala dv  eholní sestry a vypráv la jim 
o svých vnit ních pohnutkách. Zárove  jsem do-
dala, že se necítím být hodna takového úkolu. 
Sestry se mile usmívaly a íkaly, že je to dobrá 
dispozice pro napsání knihy. Vložily vše do spo-
le né modlitby a p ály mi p i psaní hodn  proží-
vané radosti. Odjížd la jsem od nich s tím, že 
jsem stejn  stále na za átku. P esto v mém srdci 
klí ila pozvolná touha psát a dát k dispozici toto 
malé sv dectví. Sv ila jsem se p i jedné návšt -
v  také sestrám karmelitkám. Jejich odpov  
vyvolala tehdy na mé tvá i úsm v: „Svatá Tere-
zie také odmítala psát a vidíte, její spisy se tou 
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už více než 400 let. Bu te klidná. Vždy  p edá-
ní zkušeností je darováním plod  naší práce 
druhým a také silným povzbuzením, že u Boha 
není nic nemožného. A to dnešní spole nost 
velmi pot ebuje.“ Rozhodla jsem se tedy sepsat 
knihu zkušeností domácí hospicové pé e. Za a-
la jsem v novat sv j as a energii shromaž o-
vání text , které jsem b hem let psala pro r z-
ná setkání, p ednášky a seminá e. ím více 
jsem na textech pracovala, tím mén  snadné mi 
to p ipadalo.

M j otec

Práv , když jsem za ala uvažovat, zda nemí ím 
p ece jen p íliš vysoko, zasáhla m  hluboce t ž-
ká nemoc mého otce. Od chvíle, kdy jsem se 
dozv d la, že jeho život je ohrani en, myslela 
jsem, že se psaním na dlouhou dobu skon ím. 
„ lov k míní a Pán B h m ní.“ Knihu dokon u-
ji v tichu jednoho kontemplativního kláštera, 
uprost ed prožívání aktivní onkologické lé by 
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svého otce. Jeho nemoc jsem tušila už n jakou 
dobu, ale i já sama jsem zažila ot es a šok, když 
jsem vyslechla tak krutou pravdu.

Diagnózu rakoviny sd loval mému otci m j 
manžel léka  a já byla p ítomna u jeho l žka 
v nemocnici. Tátovy o i byly v prvních minu-
tách vylekané a m nily se v pohled malého 
a bezbranného dít te. Srdce mi tlouklo siln  
v hrudi, slzy jsem polykala dovnit  a až v aut  
po cest  dom  jsem se rozplakala naplno. To, 
eho jsem se v život  obávala, se stalo. S otcem 

jsem m la v minulosti velmi komplikovaný 
vztah, vždy mi íkal, že pokud onemocní rako-
vinou, okamžit  se zabije. Nechápal, jak mohu 
umírajícím sloužit. V nemocnici se podrobil 
d kladnému vyšet ení, které ukázalo, že je jen 
malá šance nádor operovat. Nepatrnou nad ji 
dávala chemoterapie a radioterapie. Jezdila 
jsem k n mu do nemocnice každý den a po dobu 
trnácti dní mu sd lovala opakovan  infor-

mace o jeho nemoci. K ehnul na t le i na duši. 
Nemoc z n ho velmi rychle ud lala naprosto 
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jiného lov ka. Jeho tvrdost ustoupila. Byl ji-
nou životní situací naprosto prom n n. M la 
jsem obavu, zda p ijme mou pomoc, ale jedno-
ho odpoledne mi dovolil p evléknout pyžamo. 
To byl signál, že m  p ijímá. Za pár dní se ze-
ptal, zda m že být u nás doma, až mu bude 
hodn  zle… Mezi ádky jsem etla, až budu 
umírat. Moje „ano“ p ijal s úlevou. Když jsme 
jednoho dne spole n  hovo ili o možném ope-
ra ním výkonu, ekl: „Pomodli se za to.“ Byl 
pok t ný v Církvi eskoslovenské husitské, ale 
do kostela nechodil a víru nepraktikoval. Také 
mou konverzi nechápal. Za 14 dní, které jsem 
trávila denn  u jeho l žka, jsme se pozvolna 
stávali spojenci.

Sama jsem požádala v této situaci široké 
spole enství a kn ze o modlitbu. Tým domácího 
hospice mi poskytoval pot ebnou podporu, zá-
zemí a sílu. V d la jsem, že mé bolesti rozum jí, 
že ji mohu bez obav sdílet, že nejsem sama. Vel-
mi siln  jsem si v t chto chvílích uv domovala 
pot ebu ticha a samoty, chvil, kdy jsem sama se 
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svým Bohem, kdy mohu d v rn  sdílet všechny 
okolnosti svého i otcova života. Vždy jsem si 
p ála o své minulosti s otcem hovo it, ale v této 
situaci mi to p išlo jako naprosto nepodstatné. 
Nebylo d ležité, co bylo, ale co je te  a co bude 
zítra. Byla jsem p ipravená pe ovat a dopro-
vázet. Cítila jsem sílu modlitby a v ila, že B h 
má i tuto situaci pevn  ve svých rukou. Vždy  
byl advent a tato doba o ekávání jasn  hovo i-
la k aktuální situaci u nás doma. Rodina se ne-
bývalým utrpením semkla a dávala otci pocit 
lásky a bezpe í. Momentáln  se podrobuje dál 
chemoterapii a radioterapii, kterou celkem 
dob e snáší. Na víkendy ho vozím dom . P i 
t ch astých cestách se mezi námi pozvolna 
zrodila hluboká láska a silný pocit sounáleži-
tosti. Vím, že jsme dostali oba šanci, abychom 
se stali znovu dcerou a otcem. I p es trvalou bo-
lest z prožívání t žké nemoci cítím, že jsem sku-
te n  š astná a mám proto sílu pokra ovat ve 
psaní.
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