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Kalendář
BRANDÝS NAD LABEM
� Karneval svatých se usku-
teční v prostorách fary 25. 2. 
v 15.00.

LEVÝ HRADEC
� Cyrilometodějská pouť 
Sekulárního františkánského 
řádu. Začátek: mše sv. na Le-
vém Hradci 18. 2. v 9.30. Po-
té se putuje do Brandýsa nad 
Labem (25 km). Druhý den –
2. etapa. Začátek: mše sv. 
v 9.00 v kostele Panny Marie. 
Trasa vede přes Lysou nad 
Labem do Ostré (20 km). Po-
drobnosti na www. sfr. cz ne-
bo poutnik-jan.cz.

PRAHA
� Bazilika sv. Petra a Pavla: 
mše sv. na poděkování za život 
Mons. Oty Mádra, 16. 2. od 
18.00. Vzpomínkové setkání 
s pamětníky na Mons. Mádra, 
26. 2. v 16.00. v budově No-
vého děkanství na Vyšehradě. 
� Kostel Panny Marie Sněž-
né: regionální setkání Fatym-
ského apoštolátu, 18. 2. od 
13.30. Po bohoslužbě násle-
duje přednáška P. Pavla Do-
kládala a Hany Frančákové.
� Sokolovna TJ Sokol Vinoř: 
Benefiční večer na podporu 
projektu Automobil pro léka-
ře v africkém Fontem se usku-
teční 18. 2. od 19.30.
� Kostel Panny Marie pod 
řetězem: koncert duchovní 
hudby 20. 2. v 17.00.
� VFN, III. interní klinika, 
U Nemocnice 1: Miloš Dole-
žal – Josef Toufar, babičtí mu-
čedníci a spol., 22. 2. od 18.30.
� Knihovna Václava Havla: 
Diskuse s polským reporté-
rem Dariuszem Rosiakem na 
téma Křesťané na Blízkém vý-
chodě, 23. 2. v 19.00. 
� Secesní sál Na Marjánce: 
benefiční ples pro střední ško-
lu v Kashitu v Zambii, 24. 2. 
od 19.30. Vstupné 200 Kč, 
sponzorské 250 Kč.
� Újezd: Pietní setkání 
připomínající oběti komuni-
smu, 24. 2. v 18.00. Promluví 
P. Zdenek Wasserbauer. Více 
na www.viteznyunor.cz.

VLAŠIM
� Benefiční koncert věno-
vaný tříkrálovým dobro-
volníkům Děkujeme vám se 
uskuteční 18. 2. od 16.00 
v kulturním domě Blaník.
Kontakt: prinz@katyd.cz

Válečný hrdina, špič-
kový lékař a také hlu-
boce věřící člověk 
– tím vším je břev-
novský farník Juraj 
Strauss, který se v led-
nu dožil 100 let.

Gratulace ke stým narozeni-
nám přijímal Juraj Strauss 
v kladenské nemocnici, kde byl 
právě hospitalizován. Pobla-
hopřát mu přišel osobně děkan 
3. lékařské fakulty UK v Pra-
ze Michal Anděl, s přáním se 
připojilo ministerstvo obrany, 
město Praha i břevnovští be-
nediktini. „Pan Juraj Strauss 
je vzácným členem naší far-
ní rodiny. Znám ho jako člo-
v ě k a  s k r o m n é h o  a  h l u b o -
ce věřícího. To není klišé. Při 
rozhovoru s ním člověk vnímá, 
jak křesťanská víra dokáže 

bytostně prostoupit lidský život, 
a tak prohloubit krásu lidské 
duše,“ říká benediktinský kněz 
a administrátor břevnovské far-
nosti P. Václav Snětina. A do-
dává, že v životním příběhu ju-
bilanta nalézá pro sebe velkou
inspiraci.

Bojovník
od Dunkerque

Juraj Strauss vyrůstal na Sloven-
sku v židovské rodině, odkud se 
po maturitě vydal studovat me-
dicínu do Prahy. Významný zlom 
v jeho životě představoval rok 
1939 a uzavření vysokých škol. 
Mladý medik se rozhodl opustit 
Československo a po čtyřletém 
pobytu v Palestině, kde na jeru-
zalémské univerzitě dokončil 
studium bakteriologie a hygi-
eny, vstoupil do českosloven-
ských jednotek bojujících proti 
Hitlerovi. Zúčastnil se i slavných 
bojů u Dunkerque. „Když přišli 
na to, že jsem medik, přeložili 
mě k velitelství roty. To bylo ale 
horší než služba předtím, pro-
tože jsem musel chodit s nosít-
ky pro raněné a mrtvé do země 
nikoho,“ vzpomínal Juraj Strau-
ss pro sdružení Paměť národa. 
U Dunkerque byl také málem 
zraněn: „Věšel jsem prádlo na 
velitelství roty a najednou blízko 
mě vybuchla mina a jedna stře-
pina mi prolétla mezi nohama. 
Někde tu střepinu ještě mám.“

Po válce se Juraj Strauss zabý-
val virologií ve Státním zdra-
votním ústavu a vyučoval ji také 
na Lékařské fakultě hygienické, 
p ř e d c h ů d k y n i  3 .  l é k a ř s k é 
fakulty Univerzity Karlovy. 
Ve svém bádání přitom dosá-
hl značných úspěchů: význam-
nou měrou se podílel na vymý-
cení zarděnek a spalniček u nás 
i v daleké Keni.

Konvertita

Náboženství hrálo v životě Ju-
raje Strausse důležitou roli od 
dětství. „Byl jsem vychován v ži-
dovské tradici. Všechny obřady 
mi byly blízké, ale moje účast na 
nich byla spíše formální. Jako 
dítě jsem je neprožíval s velkou 
intenzitou,“ říká.

Rozhodující událostí v jeho 
životě však bylo setkání s Kris-
tem. Výrazně mu k němu do-
pomohl jeho bratr Pavel, rov-
něž lékař. „Hluboce na něho 
zapůsobil příběh rodiny Mu-
nkových. Byli to slovenští židé 
a křesťanští konvertité. Měli 
dva syny, z nichž jeden se stal 
jezuitou. Celá rodina zahy-
nula v koncentračním táboře. 
V bratrově konverzi a jeho pro-
střednictvím i v té mé sehráli 
Munkovci významnou roli,“ 
doplňuje Juraj Strauss. 

 JIŘÍ PRINZ

Stoletý hrdina válčil
s Hitlerem i s bakteriemi

Navštívit nemocné přišel 
při příležitosti Světového dne 
nemocných litoměřický biskup 
Jan Baxant do Domova sv.
Karla Boromejského v praž-
ských Řepích. Biskup, který 
je předsedou Rady ČBK pro 
zdravotnictví, obyvatele zdej-
šího domova potěšil nejen las-
kavým slovem, ale i květinou. 
„Bylo to krásné setkání, klienti 
domova se na něj už dopředu 
moc těšili, a když mezi ně pan 
biskup dorazil, bylo na nich vi-
dět, že jsou opravdu šťastní,“ 
svěřila se KT s dojmy mluvčí 
Domova sv. Karla Boromej-
ského Monika Straková.
 Snímek Aleš Masner

Úspěšný virolog


