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Příloha 1. 

Náplň práce nemocničního kaplana – Asociace nemocničních kaplanů 

 péče o rodinu i zdravotnický personálu v situaci smutku a při ztrátě blízké osoby 

 vyhledávání nebezpečí – identifikace jedinců, jejichž náboženské/duchovní 

konflikty by mohly ztížit jejich uzdravení nebo adekvátní přizpůsobení se situaci 

 setkání za účelem zhodnocení kritické stresové události 

 komunikace s těmi, kteří poskytují péči 

 pomoc zaměstnancům s komunikací se účastní lékařských vizit a porad, které se 

týkají péče o pacienta; kaplani nabízejí pohled na duchovní situaci pacientů 

 účast na interdisciplinárním vzdělávání 

 vyjasnění konfliktů mezi zaměstnanci, pacienty a členy rodiny 

 pomoc při rozhodování se a komunikaci, která se týká záležitostí smrti a umírání 

 podpora zaměstnanců, která se týká osobní krize nebo pracovního stresu 

 modlitby a čtení duchovních textů (s pacienty i sám) 

 požehnání a svátosti (svátosti udělují samozřejmě jen vysvěcení jáhni nebo kněží) 

 objasňování důležitých etických otázek pacientům, členům rodiny, zaměstnancům a 

zdravotnickému zařízení 

 účast na zasedání etických komisí a revizních komisí zdravotnických zařízení 

 konzultování etických obav a problémů se zaměstnanci a pacienty 

 provádění vzdělávání v doškolovacích kurzech 

 dělání prezentací týkající se duchovních a zdravotnických otázek 

 vzdělávání studentů v profesích zdravotní péče; toto vzdělání se týká propojení 

náboženství a duchovní oblasti se zdravotnickou péčí 

 působení jako obhájce nebo „kulturní zprostředkovatel“ mezi zdravotnickým 

zařízením a pacientem, členy rodiny a zaměstnanci 

 nabídka emocionálně a duchovně „bezpečného“ profesionála, u kterého mohou 

hledat radu nebo poučení pacienti, členové rodiny a zaměstnanci 

 publikování v odborných lékařských časopisech a církevních periodikách 

 spolupráce při psaní monografií 

 

 

Nemocniční kaplani z Katolické asociace nemocničních kaplanů v ČR nabízí všem 

pacientům, jejich příbuzným, pozůstalým, pracovníkům ve zdravotnictví 

 osobní rozhovory 

 lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci 

 hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení 

 průvodce v těžkém období ztráty blízkého člověka 

 četbu z Bible 

 společnou modlitbu 

 slavení svátostí 

 zprostředkování kontaktu na katolické kněze a duchovní jiných křesťanských 

církvích registrovaných v ČR 
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Příloha 2. 
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Příloha 3. 

 

Dodatek č. 1 

k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí 

a Ekumenickou radou církví v České republice 

uzavřené dne 20. 11. 2006 

 

Česká biskupská konference, 

zastoupená jejím předsedou Mons. Dominikem Dukou, 

reprezentující církev římskokatolickou a církev řeckokatolickou 

(dále jen „katolická církev“), 

a 

Ekumenická rada církví v ČR, 

zastoupená jejím předsedou Mgr. Joelem Rumlem, 

reprezentující své členy dle výčtu uvedeného v Části V. (přičemž dodatek užívá 

výrazu „členské církve“), (dále jen „ERC“), 

 

připojují k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a 

Ekumenickou radou církví v České republice uzavřené dne 20. 11. 2006 (dále jen „Dohoda“) 

dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), který upřesňuje a upravuje ujednání obsažená v Dohodě 

i v jejích přílohách č. 1 a 2. Z důvodu návaznosti na Dohodu užívá Dodatek termínu 

„duchovní péče“, přičemž považuje za rovnocenný též běžně užívaný termín „pastorační 

péče“. 

Část I. 

Zvláštní předpis k vysílání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní 

péče 

1. Vyslání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní péče se děje tam, kde 

došlo k vzájemné dohodě mezi zdravotnickým zařízením a církví, působící v místě, kde 

se příslušné zdravotnické zařízení nachází. Vysílající církev přitom může vůči 

zdravotnickému zařízení zastupovat více církví, mezi nimiž o tom dojde k dohodě. Pro 

vyslání nemocničního kaplana uzavírají vysílající církev a zdravotnické zařízení 

písemnou smlouvu, upravující činnost vyslaného kaplana v konkrétním zdravotnickém 

zařízení. 
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2. Podle Dohody se pod názvem nemocniční kaplan rozumí osoba, která poskytuje 

duchovní péči ve zdravotnickém zařízení na základě pověření daného svou církví a 

smlouvy s nemocnicí jako člen multidisciplinárního zdravotnického týmu. 

3. Vyslání nemocničního kaplana se děje předáním jmenovacího dekretu. 

4. Za katolickou církev vysílá nemocničního kaplana diecézní biskup či exarcha (resp. 

osoba dočasně řídící diecézi či exarchát v době uprázdnění biskupského stolce či 

zabránění výkonu úřadu biskupa), nebo jimi pověřená osoba. 

5. Za členské církve ERC vysílá nemocničního kaplana příslušná autorita jednotlivé církve 

určená jejími vnitřními předpisy, přičemž se vždy jedná buď o představitele její vyšší 

správní jednotky, nebo o představitele celé církve v ČR (nikoli tedy o představitele na 

lokální úrovni). Informace o příslušné vysílající autoritě členských církví ERC je 

přílohou č. 4 Dohody. 

6. Vyslání nemocničních kaplanů probíhá zpravidla při společné ekumenické bohoslužbě, 

na kterou jsou pozváni zástupci církve římskokatolické, církve řeckokatolické a 

členských církví ERC působících v daném místě. 

7.  Podle Dohody se pod názvem dobrovolník v oblasti duchovní péče rozumí osoba, která 

se ve svém volném čase pod vedením nemocničního kaplana podílí na duchovní péči ve 

zdravotnickém zařízení na základě pověření daného svou církví. 

8. Vyslání dobrovolníků v oblasti duchovní péče probíhá obdobně podle ustanovení odst. 

2 až 5 s tím rozdílem, že se při této příležitosti zpravidla nekoná ekumenická 

bohoslužba. 

9. Vyslání nemocničních kaplanů, skončení a změny jejich vyslání členské církve 

oznamují bez zbytečného prodlení příslušným koordinujícím složkám ČBK a ERC1. 

Vyslání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní péče, skončení a 

změny jejich vyslání je žádoucí ze strany vysílající autority sdělit také zástupcům církve 

římskokatolické, církve řeckokatolické a členských církví ERC, působících v daném 

místě. 
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Část II. 

Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana 

1. Pověření vlastní církví. 

2. Ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni. 

3. Minimálně tři roky působení v obecné pastorační péči. 

4. Specializovaný kurz nemocničního kaplanství nebo odpovídající vzdělání zahrnující: 

a) znalosti obecných zásad a základů organizace pastorační péče v katolické církvi a v 

jednotlivých členských církvích ERC (včetně přesného názvosloví); 

b) základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR, 

světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR; 

c) znalosti bioetiky, zejména lékařské a zdravotnické etiky; 

d) znalosti organizace zdravotnictví a nemocnice; 

e) znalosti právního minima v oblastech sociální péče a zdravotnictví; 

f) kurs komunikace, zejména v obtížných situacích; 

g) minimálně jednoměsíční praxi, nejlépe však tříměsíční. 

 

Část III. 

Kvalifikační předpoklady dobrovolníka 

1. Pověření vlastní církví a ověření způsobilosti nemocničním kaplanem. 

2. Teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví) a znalost obecných zásad a 

základů organizace pastorační péče v katolické církvi a v jednotlivých členských 

církvích ERC. 

3. Základní znalosti o církvích a náboženských společnostech registrovaných v ČR, 

světových náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách působících v ČR. 

4. Základní znalost organizace zdravotnictví a nemocnice. 

5. Schopnost komunikace, zejména v obtížných situacích. 

6. Základní znalosti z bioetiky, lékařské a zdravotnické etiky. 

 

Část IV. 

Přechodná ustanovení 

1.  Smluvní strany se zavazují do dvou let od data účinnosti tohoto dodatku Dohody 

všechna dosud udělená pověření ke službě nemocničního kaplana a dobrovolníka uvést 

do souladu s Dohodou a tímto Dodatkem. 
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2. Splnění všech kvalifikačních předpokladů stanovených výše v částech II. a III. Bude 

vyžadováno v plném rozsahu po 7 (sedmi) letech od data účinnosti tohoto dodatku 

Dohody. Tato doba má sloužit především pro vybudování vzdělávacího systému 

umožňujícího splnit požadavky kladené Dohodou ve znění tohoto dodatku. 

3. Na přechodnou dobu uvedenou v odst. 2 je možné uvnitř členských církví ČBK a ERC 

(zvláště v katolické církvi) rozlišit nemocniční kaplany na nemocniční kaplany v užším 

slova smyslu a na pastorační asistenty; práce pastoračních asistentů a dobrovolníků je 

řízena nemocničním kaplanem v užším slova smyslu. Zařazení kategorie „pastorační 

asistent“ sleduje umožnit oficiální vyslání těch, kteří s několikaletou dobrou praxí 

poskytují pastorační péči ve zdravotnických, resp. sociálních zařízeních, ale nemají 

dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni. Toto 

rozlišování je interní církevní záležitostí, vůči zdravotnickým zařízením se nadále užívá 

zavedené rozlišení „nemocniční kaplan“ a „dobrovolník v oblasti duchovní péče“. 

4. Na přechodnou dobu uvedenou v odst. 2 platí následné kvalifikační předpoklady: 

A. pro nemocničního kaplana v užším slova smyslu (NK): 

a) dokončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie na magisterském stupni; 

b) kurs v oblasti pastorace nemocných (viz odst. 6); 

c) praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy (doporučeno 2 roky); 

d) pověření vlastní církví. 

B. pro pastoračního asistenta (PA): 

a) alespoň úplné středoškolské vzdělání; 

b) kurs v oblasti pastorace nemocných (viz odst. 6); 

c) praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy (doporučeno 2 roky); 

d) pověření vlastní církví. 

C. pro dobrovolníka v oblasti pastorační péče (D): 

a) pověření vlastní církví; 

b) teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví – např. v katolické církvi 

toto minimum zahrnuje komentovaný výklad Kréda a Desatera a základní znalosti 

svátostí a zásad duchovního života); 

c) základní znalosti pastorace nemocných; 

d) praxe v průběhu přípravy. 

5. Splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů pro vyslání nemocničního kaplana 

a pastoračního asistenta v oblasti pastorační péče se ověřuje pohovorem (zkouškou) před 

komisí, jmenovanou příslušnou autoritou katolické církve (zpravidla biskupský vikář 
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pro pastoraci nemocných) či členské církve ERC. Do komise je vždy přizván zástupce 

druhé smluvní strany, který v ní má postavení pozorovatele. V kompetenci této autority 

pak je doporučit, nebo nedoporučit vysílající autoritě katolické církve nebo členské 

církve ERC, aby vyslala nemocničního kaplana a pastoračního asistenta v oblasti 

duchovní péče do konkrétního zdravotnického zařízení. Způsobilost dobrovolníka 

ověřuje nemocniční kaplan. 

6. Vysílající církev pak zajistí v brzké době následné vzdělání NK a PA v těchto oblastech: 

a) pastorace a spiritualita nemocných; 

b) speciální kapitoly z religionistiky: náboženství, nová náboženská hnutí a sekty; 

c) kontakty a spolupráce s představiteli jiných křesťanských církví na území, kde se 

zdravotnické zařízení nachází; 

d) základní orientace v medicínských oborech; 

e) základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky; 

f) duchovní formace (účast na formačně vzdělávacích setkáních). 

 

Část V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Členskými církvemi ERC jsou nemocniční kaplani vysíláni způsobem odpovídajícím 

tradicím a vnitřním předpisům jednotlivých církví. Pravidla pro vysílání jsou uvedena 

v příloze k tomuto Dodatku. Jakékoli změny jsou členské církve ERC povinny 

neprodleně sdělit příslušným koordinujícím složkám ČBK a ERC i ostatním členským 

církvím ERC. 

2. Ustanovení této dohody se analogicky uplatní také pro sociální a obdobná zařízení. 

3. Výjimku z kvalifikačních požadavků pro jednotlivé nemocniční kaplany může po 

skončení přechodného období udělit ze závažných důvodů a po vzájemné dohodě 

pověřená autorita jedné ze smluvních stran, tj. ČBK a ERC (udělení výjimky se týká 

zpravidla lékařů, psychologů a obdobných profesí). 

4. Vzhledem k právní povaze ČBK a ERC se ustanovení Dohody (včetně jejích příloh a 

dodatků) vztahují na katolickou církev a členské církve ERC uvedené výčtem v odst. 5. 

Tyto církve se zavazují k tomu, že při výběru kandidátů nemocničního kaplanství budou 

(vedle svých interních požadavků) dbát na osobnostní kvality uchazeče, zvláště 

ekumenickou otevřenost (vyznačující se především vstřícnou spoluprací s duchovními 

jiných církví) a schopnost komunikace. 
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5. Seznam členských církví ERC, na které se vztahuje Dohoda včetně příloh a dodatků: 

- Apoštolská církev; 

- Bratrská jednota baptistů; 

- Církev bratrská; 

- Církev československá husitská; 

- Českobratrská církev evangelická; 

- Evangelická církev augsburského vyznání v České republice; 

- Evangelická církev metodistická; 

- Jednota bratrská; 

- Pravoslavná církev v českých zemích 

- Starokatolická církev v ČR; 

- Slezská církev augsburského vyznání; 

6. Práva z této Dohody a jejího Dodatku se vztahují také na Církev adventistů sedmého 

dne, pozorovatele ERC, která se dne 29. 06. 2011 zavázala dodržovat Dohodu a její 

Dodatek. 

7. Tímto dodatkem se ruší dosavadní přílohy č. 1 a č. 2 Dohody a přidává se příloha č. 4 

uvedená v čl. I. odst. 5 tohoto Dodatku. 

8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2012. 

 

 

Mons. Dominik Duka                              Mgr. Joel Ruml 

za ČBK                                                    za ERC v ČR 

 

V Praze, dne 1. 1. 2012 
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Příloha 4. 

Exkurz 

Osobní zkušenost s pastorační službou v brněnských nemocnicích 

Sr. Františka Jana Majerčíková, dkl. 

 

Od července roku 2005 pracuji jako pastorační asistentka pro pastoraci v brněnských 

nemocnicích. V souvislosti s touto službou bych se chtěla podělit o několik svých zkušeností 

v několika brněnských nemocnicích. 

V Závěru 64. plenárního zasedání ČBK ze dne 26. dubna 2006 se uvádí: „Biskup 

Herbst informoval o činnosti Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví. Ta má za úkol 

vytvořit podmínky pro činnost pastoračních asistentů v nemocnicích, kteří by byli 

k dispozici lidem nábožensky nevyhraněným, kteří si v extrémních situacích nemoci a 

umírání kladou existenciální a spirituální otázky. Svou povahou by tak tato služba 

nezdvojovala ani nenarušovala klasickou péči farnosti či sboru o lidi, kteří se hlásí ke 

konkrétní církvi. Koncepce činnosti pastoračních asistentů v nemocnicích je připravována 

ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v ČR.“1 

Po přečtení tohoto stanoviska ČBK jsem si uvědomila, že moje činnost se musí nutně 

ubírat cestou preevangelizace. To, co jsem do té doby považovala za svůj prvořadý úkol, 

tedy posloužit eucharistií a modlitbou věřícím, jsem začala přesouvat buď na dobrovolníky 

s pověřením podávat eucharistii v nemocnicích, anebo na příslušnou farnost, ke které se 

nemocný hlásí.  

Začátky byly těžké jak pro personál jednotlivých oddělení nemocnic, tak pro mne. 

S nemocničním kaplanem pověřeným touto službou biskupstvím brněnským jsem sice 

obešla většinu oddělení, oslovila jsem staniční sestry, ale situace byla taková, že přístup na 

tato pracoviště jsem měla v prvním půlroku jedině v době návštěv. Na několik málo oddělení 

jsem mohla přijít i v jinou dobu dne, pokud neprobíhala vizita. Byla to výjimka. Ale i tak 

jsem na těchto odděleních trávila zbytek své pracovní doby, lépe řečeno její většinu. Tam se 

začaly utvářet velmi pomalu vztahy respektu a posléze i přátelství a spolupráce. Protože jsem 

již z předchozí praxe znala prostředí zdravotnického provozu, věděla jsem o některých 

předsudcích vůči církvi a duchovním. Zde jsem měla možnost zakoušet je denně na vlastní 

kůži. Úplně na začátku jsem byla vnímána jako konkurence. To mi jasně dávaly najevo 

                                                 
1 Tiskové středisko České biskupské konference 2006: Závěr 64. plenárního zasedání ČBK, 

http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=8449. 
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sestry poznámkami typu: „Sedět, nic nedělat a ještě být tou nejhodnější, to bych také 

dokázala.“ Tento předsudek lze jen těžko vykořenit. Zpočátku nebylo ani pro mne 

jednoduché, podobné poznámky jednoduše přeslechnout, nevracet, ani se k nim 

nevyjadřovat. V člověku se v podobné situaci ozve vzdor a potřeba okamžitě uvádět věci na 

pravou míru. Jenže jednou z metod evangelizace je osobní svědectví a to předpokládá 

neustálou sebevýchovu a ukázněnost. Když jsem tyto věci zpětně promýšlela, byla jsem 

překvapena, že se po tolika letech života ve společenství, musí člověk stále podrobovat 

výchově. Bylo potřeba znovu přicházet na oddělení s otevřeností, trpělivostí a oproštěností 

od jakýchkoli předsudků, které v mém nitru vznikaly nově, s každou podobnou poznámkou. 

Přelomové situace přicházely ve chvíli, kdy jsem suplovala přítomnost zdravotnického 

personálu u lůžka nevyléčitelně nemocných pacientů, kteří si na jedné straně vyžadovali 

neustálou přítomnost personálu, na druhé straně se chovali agresivně. Začali mne k nim 

posílat. Často jsem u těchto pacientů jen tiše stála a naslouchala různým obviňováním, 

nářkům i nadávkám. Ale tato přítomnost byla účinná nejen pro pacienta, ale i pro personál. 

Postupně se vytrácely předsudky a rodila se spolupráce na jiné úrovni. Zdravotníci se starali 

o nemocné tělo pacientů a já jsem jim nejen naslouchala, ale také zprostředkovávala 

vzájemný kontakt mezi nimi. 

Dalším předsudkem, docela běžným v našem zdravotnictví, bylo, že jsem se dovídala 

z úst staničních sester, že pacient, kterého jsem včera navštívila a za kterým chci jít i dnes, 

se po mé návštěvě psychicky zhoršil. Určitě jsem mu svou přítomností způsobila strach ze 

smrti anebo strach z toho, že i kdyby nebyl na tom zdravotně tak zle, bude muset brzy umřít. 

Naštěstí z podobných předsudků vyvedli personál samotní pacienti. Většinou jsem v takové 

situaci požádala staniční sestru, aby šla za dotyčným pacientem se mnou, a tam jsme si 

společně vyslechly jeho názor. Vždy si návštěvu duchovního přál a ani jednou se nestalo, že 

by svůj psychický stav přičítal mé předchozí návštěvě. Snad jsem v tomto měla speciální 

Boží pomoc a ochranu, ale bylo to mé štěstí. 

Duchovní služba v nemocnicích se postupně stávala běžnou záležitostí, dokonce 

někde přímo žádanou. A tak po několika měsících byly uzavřeny první smlouvy mezi 

Biskupstvím brněnským a jednotlivou nemocnicí. Dnes má uzavřenou smlouvu téměř každá 

větší brněnská nemocnice.  

V nemocnicích, ve kterých se pohybuji, zaznamenávám stále větší otevřenost vůči 

církvi ze strany personálu a v mnoha případech i zájem o poznávání křesťanských hodnot, 

či přímo evangelní zvěsti.  
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A jak se pastorační služba vyvíjí mezi pacienty? Když jsem přišla poprvé sama na 

oddělení jedné z významných nemocnic, a šla jsem se přihlásit u staniční sestry, bylo mi 

řečeno, ať si obejdu oddělení. Nedostala jsem ani možnost podívat se na seznam nemocných. 

Pokoje byly označené čísly a z ničeho nebylo patrné, zda jsou na pokoji muži nebo ženy 

a v jakém věkovém složení. To byl pro mne první šok. Nesměle jsem zaklepala na pokoj 

číslo jedna. Otevřela jsem dveře a vešla. V jediné chvíli na mne upřeně koukalo osm párů 

očí mladých mužů. Všichni jsme byli tak překvapení, že jsem začala couvat ke dveřím a 

chtěla jsem odejít. Ale celou situaci zachránil jeden z pacientů. Řekl pohotově něco v tom 

smyslu, abych se jich nebála a neutíkala, že určitě si budeme mít co říci. Byl to člověk, který 

se nehlásil k žádné z církví či náboženských společností. Jednoduše začal klást otázky 

a projevovat zájem o vše, co se týká náboženství, ale i života duchovních a řeholníků. Toto 

uvedení do světa pacientů bylo jednak nečekané, ale lepší bych si sama nedokázala 

představit. Pánové se stali prvními příznivci pastorace v nemocnici a zájemci o hlásání 

evangelia. Každý den jsem u nich zaklepala, a po krátkém rozhovoru odcházela s odvahou 

zaklepat i jinde. 

Při setkáních s pacienty jsem svědkem různých reakcí. Někde jsem vítaný host, jinde 

jako ta, která si přišla popovídat, ale někde ani sama nedokážu zhodnotit svoji pozici pro 

rozpačitost pohledů a reakcí. Jednou mě pacient vyhnal hned, jak mě uviděl ve dveřích. 

Snažila jsem se mu omluvit a tiše zavřít dveře, ale odcházela jsem plná rozporuplných pocitů 

a myšlenek. Cítila jsem se pokořená a uražená. Cestou z nemocnice jsem si znovu celou 

událost připomenula a pokusila se v ní zorientovat. Samozřejmě se mi to nedařilo, avšak 

jednu věc jsem přece jen pochopila. Pokud bych měla v podobných situacích ztrácet klid 

a odcházet od nemocných s nevolí, bylo by lépe s touto službou skončit co nejdříve. 

Rozhodla jsem se, že za tímto pacientem zajdu zase příští den. Šla jsem se strachem, ale své 

rozhodnutí jsem nezměnila. Jaké bylo překvapení, když mě pacient přivítal s otázkou: „Vy 

jste se neurazila? Já jsem se bál, že už Vás neuvidím a celou noc jsem kvůli tomu nespal.“ 

Nedokázala jsem mu odpovědět, protože jsem ohledně urážky nebyla úplně čistá. Ale byl to 

silný zážitek, kdo je ve skutečnosti „člověk v extrémní situaci nemoci“. Nechci domýšlet, 

jak by pokračovalo jeho léčení s vědomím, že někoho urazil, bez možnosti zbavit se této 

tíhy. Toho člověka jsem potkala po delší době v kostele, relativně v dobrém zdravotním 

stavu. Přišel, ač takzvaně nevěřící, poděkovat a prosit za své zdraví. 

Tyto zkušenosti mě přímo nutí k sebereflexi. Jednání nemocného člověka neodráží 

jeho pravou tvář. Jsem to však já, koho takové jednání demaskuje. Nastavuje mi zrcadlo, ve 

kterém vidím svoji tvář, nakolik je moje tolerance, trpělivost, pokora či ochota nefalšovaná. 
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Skladba nemocných na odděleních se stále mění, a proto s duchovní službou v tomto 

prostředí nebudeme nikdy hotovi. Nakonec Ježíšova výzva „Jděte do celého světa a kažte 

evangelium všemu stvoření.“2 je výzvou pro všechna pokolení až do konce světa.  

Často se setkávám s početnou skupinou lidí, kteří tvrdí, že mají svoji víru. Ta bývá 

povětšině vírou v různé pověry. Tito lidé jsou kritičtí vůči církvi, avšak jejich nevědomost 

je tak hluboká, že kritika se stává nekritickou. Co je při tom všem pro mne velmi zajímavé, 

a s čím se setkávám téměř denně, většina lidí se ptá po příslušnosti k církvi. Sami často chtějí 

mít „svoji víru“ a nechtějí „se nechat svazovat žádnou organizací“, jak tomuto postoji říkají, 

avšak ode mne jasně očekávají příslušnost k církvi. Když se ptám po důvodech, je to pro ně 

jakási záruka, že nebudeme naléhat, aby se také zařadili do našeho společenství a že budeme 

respektovat jejich svobodu. Sami nevědí, odkud se bere tato jistota, poukazují však na 

zkušenosti se Svědky Jehovovy anebo s různými skupinami, které se hlásí k New Age.  

Zde v Brně se pastoraci v nemocnicích věnují trvale tři kněží a pět pastoračních 

asistentek. Snažíme se setkávat na pracovních poradách alespoň jednou za měsíc. Zde máme 

prostor pro vzájemné sdílení. Je to však prostor velmi omezený a nedostačující již pro 

promýšlení našeho jednání. Do budoucna vidím jako důležitou součást této služby účinnou 

zpětnou vazbu a reflexi.  

Na poli duchovní služby je možné ujít kus cesty. Tato cesta má i svá úskalí. Pokud 

službu vykonáváme jako své zaměstnání na plný pracovní úvazek, může dojít k zevšednění 

a jakési patentizaci své činnosti. Není nic nebezpečnějšího než vědomí, že co dělám, dělám 

dobře, a že to umím. Mám prošlapanou vlastní cestu a nikdo mě nemusí ničemu učit. 

Konečně, k tomuto stavu může dojít ve všech pomáhajících profesích. A zde je už jen krůček 

k vyhoření.  

Papež Benedikt XVI. v homilii v Lurdech 15. září 2008 řekl: „Konečně chci 

povzbudit ty, kteří v duchu víry přijímají a navštěvují nemocné, zvláště nemocniční kněze, 

pastorační asistenty v nemocnicích, ve farnostech anebo i zde, ve svatyni. Kéž byste mohli 

jako nositelé Božího milosrdenství zakoušet v tomto důležitém a náročném poslání účinnou 

a bratrskou oporu svých společenství.“ A dále: „Co konáte, konáte ve jménu církve, jejímž 

nejčistším obrazem je Maria.“3 Díky společenství, ve kterém žiji a díky místní církvi tuto 

oporu zakouším. Očekávám také, že jednou při našich setkáních a při vzájemném sdílení, 

                                                 
2 Mk 16, 15. 

3 BENEDIKT XVI.: Homília pápeža Benedikta XVI. počas sv. omše pre chorých na priestranstve 

pred Bazilikou ružencovej P. Márie 15. septembra 2008, in: Ozveny Spoločnosti 5 (2008) 25. 
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bude přítomný člověk, odborník, který dokáže kriticky reagovat na jednotlivé zkušenosti a 

pomoci nám vyjít ze stereotypů a zároveň růst podle evangelia.  

Tato služba je nesporně i zdrojem radosti. Vyplývá to ze samé podstaty evangelia – 

radostné zvěsti. Dovoluje nám neustále konfrontovat se právě s touto zvěstí a společně 

s nemocnými jít cestou naděje, co je důležité nejen pro pacienty, ale také pro nás, kteří se 

máme stát jejími nositeli. Těší mě stát u člověka, jehož životní priority se úplně mění. Ubývá 

sice jeho tělesných sil, uvnitř však nastává proměna, patrná mnohem více na jeho vztazích 

a často viditelná na jeho obličeji prozářeném radostí a nadějí. Je to i odměna za hodiny 

strávené u lůžka, bez nároku na výsledky, které většinou nebudu vidět. 
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