Milosrdní bratři a ocenění za vzor v péči o nemocné a potřebné

Cena Celestýna Opitze je ocenění, které letos již po jedenácté bude řád milosrdných bratří
udělovat vybraným osobnostem za jejich příklad v péči o nemocné a starost o jakkoli
potřebné. Symbolizuje poděkování a obdiv jejich práci, která inspiruje mnohé další v životě
hospitality – křesťanské péče o nemocné a potřebné.

Předání ocenění proběhne v sobotu 24. 10. 2020 v 19:00 v pražském kostele sv. Šimona a
Judy v rámci koncertu Václava Hudečka a v živém přenosu TV Noe. Pokud byste měli zájem
se koncertu osobně v Praze zúčastnit, napište na email vit.pospichal@milosrdni.cz a
rezervujte si vstupenky.
Cena nese jméno po milosrdném bratru Celestýnu Opitzovi, který se jako mladý muž z chudé
rodiny stal milosrdným bratrem, aby mohl vystudovat medicínu. Jako první v Evropě podal
narkózu k uspání pacienta při operaci. Stalo se tak v roce 1847 v pražské nemocnici
milosrdných bratří, kterou dnes již provozuje Praha. Celestýn Opitz byl odrazován odborníky
i spolubratry od použití éteru. Nikdo netušil, jak přesně funguje, a navíc v té době byla
bolest považována za běžnou součást života a její překonávání mělo duchovní význam.
Celestýna Opitze ale natolik trápilo utrpení jemu svěřených pacientů, že éter vyzkoušel. Byl
to velký úspěch a další roky svého života strávil cestováním po středoevropských
nemocnicích, kde kolegům vysvětloval, jak narkózu používat. Stal se dokonce lékařem
císařské rodiny ve Vídni.
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Dodnes je tak Celestýn Opitz vzorem v touze pomoci bližním a trpícím a ocenění symbolizuje
uznání těm, kteří podobným způsobem působí i dnes.
Ocenění není limitované prostředím České republiky, řádem milosrdných bratří, ani
křesťanskou vírou, ale jeho držitelem se může stát kdokoliv. Mezi laureáty je tak například
jeden český „lékař bez hranic“, který působil na mnoha místech světa, anglikánský biskup
z Jižního Súdánu pomáhající dětem, český humanitární pracovník a politik, který se
významně zasadil na řešení krizí na Balkáně či v Iráku, dále slovenský kněz pomáhající
bezdomovcům, vězňům či prostitutkám, česká křesťanská televize či milosrdní bratři a
spolupracovníci, kteří v době epidemie eboly v Africe položili svůj život při péči o nakažené,
ale také úplně obyčejní lidí, jako paní, která příkladně vychovává 7 vlastních a dvě děti
adoptované a přitom se doma stará o nemocnou babičku, či paní, která se stará o těžce
nemocného syna upoutaného již 20 let na lůžko, a samozřejmě mnoho dalších.
Vít Pospíchal, OH
Foto: archív milosrdných bratov
The post Milosrdní bratři a ocenění za vzor v péči o nemocné a potřebné appeared first on
Zasvätený život.
(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)

Dokument z registra stránky www.hd.kbs.sk | 3

