
Dobrý den,

rád bych se s Vámi podělil o mou zkušenost s prací pana kaplana Daniela Smetany. 
Uplynulo přibližně šest měsíců od chvíle, kdy jsem v Nemocnici na Homolce absolvoval operaci srdce. 
Do nemocnice jsem nastoupil v předvečer plánované operace a nedá se říci, že bych byl zrovna 
v optimální duševní rovnováze. Právě ve zmíněném předvečeru operace mi bylo poprvé nabídnuto, 
že bych se mohl setkat s nemocničním kaplanem, což jsem tehdy velmi naivně odmítl, aniž bych se 
více zajímal o to, jak mi může takový člověk pomoci.více zajímal o to, jak mi může takový člověk pomoci.
Po probuzení po výkonu se jsem tehdy upadl do poměrně silné deprese, která pramenila z vývoje mého 
zdravitního stavu po operaci, přestože se nevyskytly prakticky žádné komplikace. Dokonce i v tomto 
duševním rozpoložení jsem odmítal jakokoli pomoc odborníka, jako je pan kaplan Daniel Smetana. 
Podlehl jsem tehdy vlastnímu dogmatu, že pokud nejsem věřící, nemůže mi pan kamplan nijak pomoci.
Postupně se můj stav stále zlepšoval, ale má psychika byla ještě stále problém a když mi paní sestřička 
znovu nabídla možnost se setkat s panem kaplanem, tentokrát jsem již souhlasil. Jako ateista jsem si 
moc nedovedl představit, koho vlastně mohu čekat a co od takového člověka mohu očekávat.moc nedovedl představit, koho vlastně mohu čekat a co od takového člověka mohu očekávat.
Setkání s panem Danielem Smetanou pro mě bylo velmi milé překvapení. Přes moje očekávání, 
podléhající mému dogmatu, se přede mnou objevil člověk, ze kterého na metry působil optimismus, 
pochopení a lidská sympatie. Během několika dnů jsme spolu uskutečnili několik rozhovorů, o mém 
zdravotním stavu, o mém životě a mých plánech. S každým dalším rozhovorem jsem postupně ztrácel 
pesimismus a deprese postupně ustoupila. Při rozhovorech s panem kaplanem jsem měl od začátku pocit, 
že se bavím s dobrým přítelem, který si semnou rád popovídá o mých problémech a ne protože musí, 
nebo je to jeho náplň práce, ale protože ho to opravdu zajímá.nebo je to jeho náplň práce, ale protože ho to opravdu zajímá.
Závěrem bych rád řekl, že perfektně zvládnutá péče špičkových lékařů Nemocnice na Homolce, byla 
doplněna skvělým přístupem pana kaplana, jinými slovy, lékaři zachránily mé srdce a pan kaplan mojí duši.

Chtěl bych mu tímto ještě jednou poděkovat a všem pacientům dát to nejlepší doporučení.


