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Milosrdní bratři v Novém Městě nad Metují

Lucie Koudelková

Následující článek vypráví o knize, kterou vydala knihovna v Novém Městě nad Metují již jako 7. svazek edice 

Kulturní tradice Novoměstska. Publikace mapuje působení milosrdných bratří v Novém Městě nad Metují od 

založení až po současnost. S řádem i knihou vás nyní seznámí sama autorka publikace, Lucie Koudelková.

Lidé byli od nepaměti sužováni různými chorobami. Zdravotní péče však nebyla vždy dostupná pro všechny, proto 

si je třeba uvědomit, že zejména chudší obyvatelé měli často o její zajištění nouzi. O zpřístupnění této lékařské 

péče se velkým dílem zasloužil Hospitálský řád sv. Jana z Boha, jehož členové si říkají milosrdní bratři. 

Zakladatelem řádu byl sv. Jan z Boha, který na vlastní kůži zakusil chudobu. Pokoušel se nemocné léčit na vlastní 

pěst, oslovoval další lidi a časem rozšířil řady svých příznivců. Řád však byl oficiálně založen až po jeho smrti.

Milosrdní bratři na našem území dosud působí, jejich centrem je dnes Brno. Oproti dřívějším dobám však můžeme 

zaznamenat velký úpadek: v současnosti se na našem území nachází pouze pět bratrů. Celkově ve světě je jich 

přes tisíc. Stále se snaží naplňovat své původní poslání, pečují tedy o nemocné.

Milosrdní bratři pobývali v Novém Městě nad Metují téměř tři sta let. Je tedy celkem s podivem, že toto téma dosud

nikdo nezpracoval. Rozhodla jsem se proto podívat se na tento konvent detailněji. Mým cílem bylo rozšířit 

zpracovanou historii města. Zaměřila jsem se zejména na to, jak jsou velké dějinné události, jako například první 

nebo druhá světová válka, prožívány na regionální úrovni. Dále mě zajímalo, jak konvent zasahoval do dějin města. 

Milosrdní bratři zde nežili v izolaci, ale byli s lidmi v neustálém kontaktu.

Naprosto zásadní význam při mé práci měly archivy. Psaní jsem založila zejména na těchto pramenech a zajímaly

mě především zdroje informací, se kterými ještě nikdo nepracoval. Archivní fond Milosrdní bratři se nachází ve 

Státním oblastním archivu v Zámrsku. Je velmi bohatý, na své zpracování zde ještě čekají například lékárenské 

receptury nebo notové zápisy. Nejdůležitější pro celou mou práci byly pamětní knihy. Z velké části jsou psané 

kurentem a německy, v českém jazyce začaly být psány až se vznikem první republiky.

Pamětní knihy milosrdných bratří byly za druhé světové války většinou zničeny nebo ztraceny. Po skončení války 

proto objížděl jednotlivé konventy bratr Valentin Lepík a zaznamenával zážitky ostatních členů řádu. Považuji za 

velký úspěch, že se mi nakonec podařilo najít novoměstskou pamětní knihu psanou v letech 1907-1945. Obeslala 

jsem několik míst a nakonec se našla v nezpracované části fondu v Zámrsku pod názvem „Dodatky“. Tento text je 

cenný zejména proto, že jsou zprávy psány tak, jak je bratři prožívali. Velmi emotivní je například zápis převora 

Turibia Veselého o zabrání budovy kláštera gestapem. Právě kapitola o druhé světové válce je jednou 

z nejzajímavějších v celé publikaci.

Poslední pamětní kniha končí rokem 1945, i když byli bratři v Novém Městě nad Metují až do roku 1951. O této 

době se bohužel nezachovaly žádné pramenné informace. Musela jsem tedy zapátrat v literatuře, ze které jsem se 

dozvěděla, že převorem byl v této době František Pechal. V Archivu bezpečnostních složek je uložen jeho spis, kde

jsem zjistila, že byl perzekvován komunistickým režimem jako většina představených řádu. Po propuštění z vězení 

z řádu vystoupil, oženil se a měl dceru Evu. Tu jsem se snažila nalézt: měla jsem pouze její jméno a rok narození. 

Napadlo mě vyhledat ji přes stránku spoluzaci.cz a byla jsem úspěšná. O svém otci téměř nic nevěděla; o svém 

působení v řádu s rodinou nemluvil a stejně tak nic nevyprávěl ani o pobytu v nacistických a komunistických 

věznicích. Vyhledala jsem paní Evu Pechalovou, aby mi pomohla zaplnit bílá místa v historii konventu, a nakonec to 

dopadlo přesně opačně. Já jsem jí vyprávěla o tom, co se mi podařilo zjistit, a ona mi na oplátku poslala fotografie 

svého tatínka. V té chvíli jsem měla pocit, že má práce má smysl.

Milosrdní bratři mají právem své místo v dějinách Nového Města nad Metují. Léčili nemocné bez ohledu na jejich 

vyznání nebo finanční situaci. Na závěr bych použila slova z pamětní knihy, která mluví za vše: „A tak z nepatrných 



počátků, z nepatrné chaloupky zbudovala železná píle a neutuchající vytrvalost lidumilný humánní ústav, který 

poskytuje nezištné pomoci nemocným a neduživým všech věků a všech vyznání…Budova klášterní svou 

výstavností slouží městu ke cti a jest jeho ozdobou. Zvláště podniknuté opravy v minulých letech uvnitř i vně 

kláštera, vykonané velikou péčí zdejší správy konventu, činí nemocnici tuto příjemným a útulným pobytem všem 

nemocným, kdož neduhy své zde léčí, i těm, kdož je z lásky k Bohu za odplatu věčnou ošetřují.“
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