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Úvod
Výroční zpráva Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice (dále „KANK
v ČR“) umožňuje vhled do oblastí, v nichž se její činnost rozvíjela v roce 2017.
KANK v ČR byla založena v souladu s § 4 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností, dne 24. 10. 2013 zakládací listinou,
vydanou Českou biskupskou konferencí (dále „ČBK“), jako její účelové zařízení. Dne 31. 1.
2014 byla zapsána pod číslem 8/1-00-740/2014-7847 do Rejstříku evidovaných právnických
osob Ministerstva kultury v ČR.
Podle ustanovení kán. 114 až 117 a kán. 312 Kodexu kanonického práva (dále „CIC“) je
KANK v ČR zřízena ČBK jako veřejné sdružení věřících dle kán. 312 CIC, tedy jako
právnická osoba, která není součástí ČBK. Členy KANK v ČR jsou především nemocniční
kaplani vyslaní katolickou církví, pak dobrovolníci v pastorační péči a odborníci.
 „Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči
ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Působí na základě pověření daného
katolickou církví a smlouvy s nemocnicí.1 Nabízí svou službu průvodce v úzkosti,
v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době
nemoci, umírání a smrti.
 Dobrovolník v pastorační péči se ve svém volném čase pod vedením nemocničního
kaplana podílí na pastorační péči ve zdravotnickém zařízení na základě pověření
daného katolickou církví.2
 Odborník je konzultant, supervizor, odborný poradce/garant v oblasti pastorační péče,
teolog apod.3
KANK v ČR své poslání naplňovala ve shodě s Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví
mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice z r. 2006,
Dodatkem č. 1 k této Dohodě z r. 2012 a se svými Stanovami ze dne 23. 10. 2013.
Dlouhodobá snaha KANK v ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR připravit
právní normu pro práci kaplanů ve zdravotnických službách vyústila ve vydání Metodického
pokynu o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních
služeb. Metodický pokyn byl představen na tiskové konferenci dne 27. 3. 2017 v Nemocnici
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze za účasti ministra zdravotnictví

Srov. 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 [online], část I., čl. 2. [cit. 2018-0502]. Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Dodatek-%C4%8D.-1-kDohod%C4%9B-o-duchovn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8Di-ve-zdravotnictv%C3%AD-mezi-%C4%8Ceskoubiskupskou-konferenc%C3%AD-a-Ekumenickou-radou-c%C3%ADrkv%C3%AD-v-%C4%8Cesk%C3%A9republice-ke-sta%C5%BEen%C3%AD.pdf>.
2
Srov. 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 [online], část I., čl. 7. [cit. 2018-0502]. Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Dodatek-%C4%8D.-1-kDohod%C4%9B-o-duchovn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8Di-ve-zdravotnictv%C3%AD-mezi-%C4%8Ceskoubiskupskou-konferenc%C3%AD-a-Ekumenickou-radou-c%C3%ADrkv%C3%AD-v-%C4%8Cesk%C3%A9republice-ke-sta%C5%BEen%C3%AD.pdf>.
3
Srov. Stanovy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice [online], čl. 3.2. [cit. 2017-02-28].
Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Stanovy.pdf>.
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Miloslava Ludvíka a zveřejněn byl 13. 4. 2018 ve Věstníku MZ č. 4/2017.4 Dokument
vymezuje pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních, včetně cílů a zásad
této formy péče, uvádí požadavky na kvalifikaci nemocničních kaplanů a upravuje přístup
k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu. Na základě tohoto
metodického pokynu Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo Radu pro duchovní péči, která
bude řešit koncepční otázky duchovní péče v lůžkových zařízeních. Za ČBK byli za členy této
rady jmenováni: MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, P. Doc. Damián Němec, dr, oba jsou členy
výboru KANK v ČR.

Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních
služeb[online]. [cit. 2018-05-07]. Dostupné na www: <https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zverejnilometodicky-pokyn-pro-duchovni-peci-v-nemocnicich_13684_1.html>.
4
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1. Složení a činnost orgánů KANK v ČR
1.1 Biskup - delegát
Mons. Mgr. Jan BAXANT
předseda Rady pro zdravotnictví ČBK
Dbá o plnění poslání KANK v ČR a zajišťuje její spojení s ČBK.

1.2 Výbor KANK v ČR


Výbor řídí činnost a hospodaření KANK v ČR.

Výbor KANK v ČR v níže uvedeném složení zasedal třikrát:
 26. 1. v Olomouci
 30. 3. v Praze
 2. 10. na Velehradě
MUDr. Bc. Michal HRNČIARIK
předseda
P. ThLic. Leo ZERHAU, Th.D.
místopředseda
PhDr. ThLic. Marta HOŠŤÁLKOVÁ, Th.D., Ph.D.
sekretářka
P. ThLic. Václav TOMICZEK
pokladník
P. Doc. Damián NĚMEC, dr, OP
člen
MUDr. Jaroslav ŠTROF, CSc., MBA
člen
P. Dr. Vojtěch ELIÁŠ, Th.D.
člen
Po říjnových volbách jednal výbor KANK v ČR v mírně obměněném složení dvakrát:
 2. 10. na Velehradě
 7. 11. v Praze
MUDr. Bc. Michal HRNČIARIK
předseda
P. ThLic. Leo ZERHAU, Th.D.
místopředseda
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PhDr. ThLic. Marta HOŠŤÁLKOVÁ, Th.D., Ph.D.
sekretářka
P. ThLic. Václav TOMICZEK
pokladník
P. Doc. Damián NĚMEC, dr, OP
člen
Mgr. et Mgr. Ondřej DOSKOČIL, Th.D.
člen

1.3 Revizní komise
 Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření KANK v ČR.
V roce 2017 zasedala revizní komise KANK v ČR v níže uvedeném složení dvakrát:
 26. 1. v Olomouci
 2. 10. na Velehradě
Ing. Miroslav ŠOT
předseda
Mgr. Hana STEJSKALOVÁ
sekretářka
P. ThLic. Mgr. Mgr. Jaroslaw FURTAN
člen
Po říjnových volbách jednala nově zvolená revizní komise KANK v ČR jedenkrát:
 8. 11. v Olomouci
P. Mgr. Jan FATKA, O. Carm.
předseda
ThLic. Michal UMLAUF
sekretář
Ing. Miroslav ŠOT
člen

1.4 Valná hromada
Valná hromada reprezentuje členskou základnu KANK v ČR. V roce 2017 se konala
jedenkrát:
 2. 10. na Velehradě
Součástí zasedání byla volba nového výboru a revizní komise.
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K 31. 12. 2017 měla KANK v ČR celkem 111 členů, z toho bylo 81 nemocničních kaplanů
(NK), 11 dobrovolníků v pastorační péči (D) a 19 odborníků (OD).
Diecéze
Apoštolský exarchát
Arcidiecéze olomoucká
Arcidiecéze pražská
Diecéze brněnská
Diecéze českobudějovická
Diecéze královéhradecká
Diecéze litoměřická
Diecéze ostravsko-opavská
Diecéze plzeňská

NK
3
37
10
11
4
2
3
8
4

OD
0
4
3
2
0
2
0
0
0

D
0
6
2
3
1
3
1
0
3

Celkem
3
47
15
16
5
7
4
8
7

Celkem

81

11

19

111

2. Formační a vzdělávací činnost KANK v ČR
V souladu s ustanoveními Stanov sledovala KANK v ČR především podporu odborného a
osobnostního růstu svých členů, především nemocničních kaplanů.5 Kromě toho usilovala
prostřednictvím nabídky vzdělávacích a formačních aktivit pro lékaře a zdravotníky o
vzájemné porozumění a rozvoj spolupráce v oblasti pastorační péče ve zdravotnických a
sociálních službách.

2.1 Formace a vzdělávání nemocničních kaplanů a dobrovolníků
v pastorační péči ve zdravotnictví
Únor – březen 2017 Formačně vzdělávací kurz pro dobrovolníky v pastorační péči
v domovech pro seniory a v nemocnicích zdravotnictví v Ostravě
 Pořadatelé: Biskupství ostravsko-opavské a KANK v ČR
 Časová dotace: 24 hodin
 Obsah kurzu: v souladu s ustanoveními Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve
zdravotnictví mezi ČBK a ERC Část III. Kvalifikační předpoklady dobrovolníka
 Témata: dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví, základy víry, základy
křesťanské etiky, úvod do liturgiky, úvod do duchovního života, organizace
zdravotnictví a nemocnice, základy zdravotnické etiky, základy religionistiky,
pastorace a spirituality nemocných a umírajících, komunikace s nemocnými
 Účast: 36 osob
 Ukončení kurzu: pohovor k ověření způsobilosti dobrovolníků v pastorační péči
v souladu s ustanoveními Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví
mezi ČBK a ERC Část IV. Přechodná ustanovení a předání osvědčení o absolvování
kurzu

Srov. Stanovy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice [online], čl. 2.1. [cit. 2018-05-10].
Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Stanovy.pdf>.
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22. 5. VI. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů v Brně – vzdělávací seminář
pro nemocniční kaplany
 Pořadatelé: KANK v ČR ve spolupráci s Biskupstvím brněnským
 Časová dotace: 5 h
 Téma: Typologie pěti dimenzí náboženské zkušenosti ve službě pastoračních
přístupů (P. ThLic. Martin Sedloň, OMI)
 Účast: 41 nemocničních kaplanů
10. 6. Slavnostní ukončení jednoročního kurzu celoživotního vzdělávání „Nemocniční
kaplan“ na TF JCU v Českých Budějovicích
Kurz byl vytvořen a realizován ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU, s lékaři
Nemocnice České Budějovice, a. s., Hospicem sv. J. N. Neumanna v Prachaticích, Domácím
hospicem sv. Veroniky v Českých Budějovicích a dalšími zdravotnickými zařízeními
a zařízeními sociální péče v Jihočeském kraji. Na kurzu se podílela rovněž Onkologická
klinika VFN v Praze.
Kurzu se zúčastnilo deset frekventantů z různých částí České republiky, z nichž někteří již
kaplanskou službu vykonávají. Po celý akademický rok si studenti prohlubovali své teoretické
znalosti a získávali nové poznatky v oblasti religionistiky, filosofické a teologické
antropologie, pastorace, psychosociální péče či zdravotní péče. Zároveň se v praktické části
pod vedením zkušených nemocničních kaplanů, kněží a jáhnů učili aplikovat osvojené
poznatky v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory a komunikovat s nemocnými,
jejich příbuznými i zdravotnickým personálem. Pro svou praxi si studenti volili dvě zařízení
a měli tak možnost seznámit se s různými aspekty kaplanské služby a širokým spektrem
činností, které kaplani nejen v nemocnicích vykonávají.
Kurz byl koncipován tak, aby splňoval požadavky dané Dodatkem č. 1 k Dohodě o duchovní
péči ve zdravotnictví mezi ČBK a ERC z roku 2011 a odpovídal rovněž Metodickému pokynu
o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb
MZDR 8352/2017/ONP vydanému v dubnu 2017 MZ ČR.
28. 6. - 30. 6. Kurz „Poradenství pro pozůstalé“ v Olomouci
 Pořadatelé: Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s KANK v ČR
 Časová dotace: 24 h
 Lektor: PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., průkopnice poradenství pro
pozůstalé v ČR.
 Účast: 12 nemocničních kaplanů
16. 9. Zahájení kurzu jednoročního kurzu celoživotního vzdělávání „Nemocniční kaplan“
na CMTF UP v Olomouci
Kurs celoživotního vzdělávání "Nemocniční kaplan" je realizován v akademickém roce
2017/18 Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve
spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci a Fakultní nemocnicí Olomouc. Na kurzu se
podílí KANK v ČR. Odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR formulovaným
v Metodickém pokynu o duchovní péči v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotní péče
zn. MZDRX00XQH4 z 13. dubna 2017.
Kurz je jednoroční (dvousemestrální), forma studia je kombinovaná, tj. uskutečňuje se
v 20 jednodenních setkáních v roce, a to vždy v sobotu. Obsahuje 160 h přednášek seminářů
a cvičení a 100 h odborné praxe.
Do kurzu bylo přijato 27 účastníků, převážně z řad nemocničních kaplanů.
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1. 10. - 4. 10. XIII. formačně vzdělávací setkání na Velehradě pro pastorační pracovníky
ve zdravotnických a sociálních službách v ČR
 Pořadatelé: KANK v ČR, pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské
konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým
 Časová dotace: 20 h
 Účast: 73 nemocničních kaplanů
Duchovní obnova. První den setkání patřil duchovní obnově, kterou vedl P. Vítězslav
Řehulka, farář v Ostravě-Zábřehu a kaplan Mobilního hospice Ondrášek. Ve svých
promluvách hovořil o službě nemocničního kaplana, kdy každá laskavost nemocnému je
službou přímo Kristu.
Odborný program setkání byl věnován tématu „Motivace nemocničního kaplana ke službě
a nabídka metod k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“. Michal Umlauf
moderoval práci ve skupinkách, které se zamýšlely nad otázkami: Co mi dává sílu ke službě
nemocným? Co mě motivuje při práci s nemocnými? K čemu směřuje moje služba? Jak
rozumím evangelizaci? V čem vnímám svou službu pomoci ke spáse? Na přednášku Marie
Opatrné nazvanou „Vztah lékař – pacient na začátku 21. století a vliv kaplana na tento vztah“
navázala opět práce ve skupinkách, ve které se účastníci zabývali otázkami: Jakou
formou/jakým způsobem spolupracuje nemocniční kaplan se zdravotníky? Jak hodnotí
zkušenost z této spolupráce? Vidí možnosti jak spolupráci zlepšit, zefektivnit? Další
přenášející (Daniel Žákovský a Leoš Zatloukal, P. Marek Jargus a Naděžda Špatenková)
seznámili posluchače s různými přístupy a metodami (orientace na řešení problému, narativní
a reminiscenční), které mohou využít při práci s nemocnými.
Jednání valné hromady KANK v ČR, volby výboru a revizní komise KANK v ČR.
Součástí setkání byla také valná hromada Katolické asociace nemocničních kaplanů v České
republice, která se zvolila nový výbor a revizní komisi. Dalších pět let ve výboru bude
pracovat Michal Hrnčiarik (předseda), P. Leo Zerhau (místopředseda), P. Václav Tomiczek
(pokladník), Marta Hošťálková (sekretářka) a P. Damián Němec. Dalšího člena, Ondřeje
Doskočila, pak jmenoval Mons. Jan Baxant, delegát KANK v ČR. Šestičlenný výbor se
rozroste ještě o jednoho člena, kterého po další úvaze jmenuje otec biskup. Revizní komise
bude pracovat ve složení: jáhen Miroslav Šot, P. Jan Fatka a Michal Umlauf.

2.2 Formace a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti pastorační
péče
1. 4. Konference "Zdravotník - křesťan v dnešní nemocnici XIV" v Brně
 Pořadatelé: Biskupství brněnské, Fakultní nemocnice Brno (Bohunice), Konvent sester
Alžbětinek Brno a KANK v ČR
 Program: Dopolední blok přednášek byl věnován otázkám modliteb za uzdravení
v nemocnici (přednášející: Mgr. Dan Drápal, PaeDr. ThLic. sr. Helena Torkošová,
OSF, Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, PhD ). Odpolední blok patřil tématu: Srdce
zdravotníka (přednášející: Sr. Mgr. Małgorzata Chmielewska, Br. Jan Karlík,
OH).
3. 6. VII. pouť lékařů, zdravotníků a nemocničních kaplanů na Svatém Hostýnu
 Pořadatelé: Kolegium katolických lékařů, KANK v ČR, Arcibiskupství olomoucké
 Program: mše sv. (Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný brněnský biskup),
svátostné požehnání a modlitba Cesty světla (Mons. Bohumír Vitásek, biskupský
delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi olomoucké)
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Na regionální úrovni:
 11. 2. XXV. Světový den nemocných
 18. 10. Den pro lékaře a zdravotníky u příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona
lékařů
V tyto dny probíhají setkání biskupů a kněží s nemocnými a pracovníky ve zdravotnictví
(návštěvy v nemocnicích, udílení svátosti nemocných, mše sv. a modlitby, přednášky na
aktuální témata v oblasti zdravotnictví a pastorační péče atd.).

3. Národní a mezinárodní spolupráce KANK v ČR
KANK v ČR spolupracuje s křesťanskými i občanskými sdruženími a společnostmi
obdobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.6

3.1 Spolupráce na národní úrovni
Charita ČR, nestátní nezisková organizace, nedílná součást římskokatolické církve, funguje
na území ČR jako sdružení více než 300 Charit. Provozuje širokou síť sociálních
a zdravotních služeb, určených osobám v ohrožení nebo v nouzi u nás i v zahraničí, bez
ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální
orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo
národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.
Formy spolupráce s KANK v ČR:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné,
 vzdělávání a formace dobrovolníků,
 zakládání dobrovolnických center v pobytových zdravotnických a sociálních službách,
řízení a koordinace práce dobrovolníků a zajištění jejich supervize.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě (DLBsH) je zdravotnickým zařízením
Oblastní charity Rajhrad, které poskytuje hospicovou paliativní péči. Jeho Edukační centrum
pořádá výchovné a vzdělávací aktivity v oblasti paliativní medicíny a přidružených oborů pro
všechny odbornosti multidisciplinárního týmu. Je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání
lékařů.
Formy spolupráce:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné, umírající a pozůstalé,
 pořádání vzdělávacích seminářů pro nemocniční kaplany.
Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost, renomovaná organizace pomáhající v ČR
široké škále potřebných lidí, jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu
maltézských rytířů zakládá svou činnost na pomoci trpícím a potřebným v duchu křesťanské
lásky k bližnímu. Výsledkem její činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života
společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Pečuje o mládež,
nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, lidi
starající
se
o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, děti s kombinovaným postižením, poutníky
s postižením, lidi postižené přírodními katastrofami a další potřebné.

6

Srov. Stanovy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice [online], čl. 2. 10 [cit. 2018-05-10].
Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Stanovy.pdf>.
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Formy spolupráce:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné,
 vzdělávání a formace dobrovolníků,
 zakládání dobrovolnických center v pobytových zdravotnických a sociálních službách,
řízení a koordinace práce dobrovolníků a zajištění jejich supervize,
 záštita nad vzdělávacími akcemi pro nemocniční kaplany a zdravotníky.
Milosrdní bratři Čechy a Morava, hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius
S. Joannis de Deo“, je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. Působí
v 50 zemích na pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center. Svou pomoc neomezuje
pouze na nemocné, ale věnuje se mentálně postiženým, invalidům, přestárlým, lidem bez
domova, drogově závislým. Mimoto zakládá střediska s paliativní péčí nebo péči o nemocné
AIDS či Alzheimerovou chorobou. Ve svých nemocnicích neprovádí potraty, buduje babyboxy, věnuje se propagaci etických a morálních hodnot.
Formy spolupráce:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné,
 pořádání vzdělávacích seminářů pro zdravotníky.
Asociace nemocničních kaplanů, občanské sdružení fyzických osob, pověřených církvemi
spojenými v ERC k duchovní službě ve zdravotnickém zařízení, sleduje podporu a koordinaci
odborné přípravy a činnosti nemocničních kaplanů – poskytovatelů služby v oblasti
spirituální, pastorační a náboženské péče (dále jen duchovní a pastorační péče) o pacienty,
jejich blízké a o jejich pečovatele, zaměstnance i dobrovolníky v nemocnicích, v hospicích a
jiných zdravotnických a sociálních zařízeních (dále jen zdravotnická zařízení).7
Formy spolupráce:
 setkání výborů ANK a KANK v ČR za účelem vyjasňování odlišných postojů a
názorů, stanovení společného postupu pro jednání s MZ ČR o začlenění nemocničních
kaplanů do zdravotnické legislativy a dalším vzdělávání nemocničních kaplanů,
 účast na vzdělávacích akcích pro nemocniční kaplany, pořádaných ANK nebo KANK
v ČR.

3.2 Spolupráce na mezinárodní úrovni
KANK v ČR je členem Evropské sítě nemocničních kaplanů.

4. Mediální aktivity a public relations KANK v ČR
KANK v ČR v r. 2017 úzce spolupracovala s těmito médii:
Rádio Proglas, rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských
hodnotách, šíří poselství evangelia a křesťanskou kulturu především česky mluvícím lidem.
Používá k tomu zejména mluvené slovo a hudbu šířenou pomocí všech dostupných
technických prostředků.
Formy spolupráce:
 zprávy o aktivitách KANK v ČR,
 natáčení pořadů o nemocničních kaplanech a jejich službě,
Srov. Stanovy občanského sdružení „Asociace nemocničních kaplanů“ [online], čl. I.4. [cit. 2018-05-08].
Dostupné na www: < http://www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/3-Stanovy/index.htm>.
7
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příprava pořadů duchovně vzdělávacích, Myšlenka na den, aj. členy KANK v ČR.

Brněnská tisková misie, ekumenická nezisková společnost, jejíž náplní je šíření
křesťanského poselství naděje, víry a lásky formou tiskovin. Texty povzbuzují v těžkých
obdobích života, samotě, v nemoci, pomáhají nalézt smysl života, překonat stresové situace,
závislost na alkoholu a drogách, vyzývají k obnově rodiny, etiky, varují před sektami,
informují o křesťanství apod. Mají osvětový charakter (prevence AIDS, návykové látky).
Svou přístupnou formou a krátkým slovem se hodí právě do dnešní uspěchané doby.
Formy spolupráce:
 prezentace aktuální nabídky tiskovin a jejich distribuce nemocničním kaplanům,
 příprava a výroba nových tiskových materiálů pro nemocné a jejich příbuzné,
umírající a pozůstalé, pracovníky ve zdravotnictví na základě návrhů nemocničních
kaplanů.
Karmelitánské nakladatelství, křesťansky orientované nakladatelství, které na knižním trhu
působí od roku 1991. Vydalo více než 1500 titulů. Nejdůležitější částí edičního plánu jsou
edice věnované duchovnímu životu, z nichž k dlouhodobě nejúspěšnějším patří
Karmelitánská spiritualita a Malý duchovní život.
Formy spolupráce:
 prezentace aktuální nabídky knih a jejich distribuce nemocničním kaplanům.
V r. 2017 bylo zaznamenáno na tuzemských webových stránkách následujících 13 zpráv,
které referovaly o službě katolických nemocničních kaplanů nebo činnosti KANK v ČR:
1. Českobudějovická nemocnice zavádí službu nemocničního kaplana (18. 12. 2017)
Viz: https://www.medicalnews.cz/ceskobudejovicka-nemocnice-zavadi-sluzbu-kaplana/
2. Foto: V Olomouci se setkali zdravotníci (24. 10. 2017)
Viz: http://www.ado.cz/clanek/foto-v-olomouci-se-setkali-pracovnici-ve-zdravotnictvi
3. Nemocniční kaplani si zvyšují svou kvalifikaci (31. 5. 2017)
Viz: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170531nemocnicni-kaplani-si-zvysuji-svoukvalifikaci
4. Posilu v bolesti potřebují nejen sami nemocní, ale i ti, kdo jsou kolem nich (3. 6.
2017) Viz: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/posilu-v-bolesti-potrebujinejen-sami-nemocni-ale-i-ti-kdo-jsou-kolem-nich-20170526.html
5. Povolání: Nemocniční kaplanka (28. 5. 2017)
Viz: http://zpravodajstvi.sumpersko.net/Povolani-Nemocnicni-kaplanka10531/clanek/Zpravodajstvi
6. Kněz v nemocnici: Strach ze samoty je často větší než z bolesti (18. 4. 2017)
Viz: https://www.vitalia.cz/clanky/knez-v-nemocnici-strach-ze-samoty-je-casto-vetsi-nezz-bolesti/
7. V nemocnici má být kaplan (4. 4. 2017)
Viz: http://www.katyd.cz/clanky/v-nemocnici-ma-byt-kaplan.html
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8. Duchovní péče v českých nemocnicích (3. 4. 2017)
Viz: http://www.florence.cz/odborne-clanky/florence-plus/duchovni-pece-v-ceskychnemocnicich/
9. Nemocniční kaplani mluví víc o životě než o Bohu (3. 4. 2017)
Viz: https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20170403/282007557237315
10. Kaplani míří do českých nemocnic (29. 3. 2017)
Viz: http://www.metro.cz/kaplani-miri-do-nemocnic-0wv
/region.aspx?c=A170329_105845_metro-praha_lam
11. Návrat duchovní péče do nemocnic (28. 3. 2017)
Viz: http://www.tribune.cz/clanek/41804-navrat-duchovni-pece-do-nemocnic
12. Kaplani podpoří pacienty, ale také jejich nejbližší (27. 3. 2017)
Viz: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/kaplani-podpori-pacienty-ale-take-jejichnejblizsi-20170327.html
13. Prosme Pannu Marii za nemocné (8. 2. 2017)
Viz: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170208prosme-pannu-marii-z-nemocne
V r. 2017 bylo odvysíláno 10 televizních a rozhlasových reportáží a pořadů o poslání
katolických nemocničních kaplanů:
1. Káva o čtvrté. Téma: Kaplanské služby v nemocnicích.
Host: P. ThLic. Marek František Drábek, DiS., nemocniční kaplan Nemocnice
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (1. 9. 2017)
Viz: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3914041
2. VI. jarní setkání nemocničních kaplanů. Formačně vzdělávací setkání pastoračních
pracovníků a dobrovolníků ve zdravotnických a sociálních službách proběhlo v Brně
(25. 5. 2017)
Viz: http://www.tvnoe.cz/video/13018
3. Noční Mikrofórum. Host: P. Jan Fatka, římskokatolický kněz, karmelitán,
nemocniční kaplan (11. 4. 2017)
Viz: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3841273
4. Díky za bolest? (10. 4. 2017)
Viz: http://www.tvnoe.cz/video/12627
5. Duchovní služba v pražských nemocnicích (28. 3. 2017)
Viz: http://prahatv.eu/zpravy/archiv/1/praha/praha-1/clanek/4229/duchovni-sluzba-vprazskych-nemocnicich
6. V nemocnicích bude platit nový pokyn pro duchovní péči (27. 3. 2017)
Viz: http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-67295.html
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7. Uzdraví i víra. České nemocnice rozšíří své týmy o duchovní (27. 3. 2017)
Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2066362-uzdravi-i-vira-ceskenemocnice-rozsiri-sve-tymy-o-duchovni
8. Bez obav? - Léčba bolestí umírajícího (14. 3. 2017)
V záznamu druhé besedy v olomoucké kavárně Õde věnované problémům spojeným s
umíráním hovořil P. Václav Tomiczek o doprovázení umírajících, kteří trpí i "bolestmi
duše". Znamená to, že si s sebou vlečou zátěž konfliktů a křivd ve vztazích, které
potřebují uzdravení či odpuštění.
Viz: Audoarchiv Radia Proglas 2, 2017
9. Buon giorno s Františkem (repríza 27. 2. 2017)
U příležitosti Světového dne nemocných se v pořadu uskutečnily rozhovory
s nemocničními kaplany, P. Markem Františkem Drábkem a P. Václav Tomiczkem.
Viz: Videoarchiv Tv NOE, 27. 2. 2017
10. Křesťané a zdravotnictví (10. 2., 11. 2., 17. 2. 2017)
V souvislosti se Světovým dnem nemocných, který připadá na únorovou památku
Panny Marie Lurdské, v pořadu Všímli jsme proběhla živě vysílaná beseda
o možnostech křesťanského působení ve zdravotnictví. Svůj pohled nabídli převor
brněnské komunity Milosrdných bratrů Martin Macek, pastorační asistentka
v rajhradském hospici Dagmar Slížová a nemocniční kaplan P. Jan Zachoval.
Viz: Audioarchiv Radia Proglas 1, 2017
V r. 2017 bylo v tisku, národního nebo regionálního dosahu, publikováno 13 článků, které
přibližovaly práci katolických nemocničních kaplanů a působení KANK v ČR:
1. Setkání nemocničních kaplanů. In Oldin, 2017, č. 11, s. 10. Viz: OL 1, 2017
2. Zdravotníci zdravili patronku. In Katolický týdeník, 2017, č. 44, s. 1.
Viz: KT 11, 2017
3. Kroměřížská nemocnice chce zřídit kapli. In Katolický týdeník, 2017, č. 41, s. 5.
Viz: KT 10, 2017
4. Noví kaplani do nemocnic. In Katolický týdeník, 2017, č. 23, s. 2. Viz: KT 9, 2017
5. Řada nemocnic už nabízí duchovní péči. In Katolický týdeník, 2017, č. 21. Diecézní
zpravodajství, s. 7. Viz: KT 8, 2017
6. V nemocnici má být kaplan. In Katolický týdeník, 2017, č. 14, s. 1 – 2.
Viz: KT 7, 2017
7. Křížová cesta onkologických pacientů. In Katolický týdeník, 2017, č. 10. Diecézní
zpravodajství, s. 1. Viz: KT 6, 2017
8. Kaplani jsou pro nemocné oporou. In Katolický týdeník, 2017, č. 7, s. 2.
Viz: http://www.katyd.cz/clanky/kaplani-jsou-pro-nemocne-oporou.html

14

9. Biskup navštívil nemocnici. In Katolický týdeník, 2017, č. 7. Diecézní zpravodajství,
s. 3. Viz: KT 5, 2017
10. Nemocní si šli vyprosit zdraví. In Katolický týdeník, 2017, č. 7. Diecézní
zpravodajství, s. 5. Viz: KT 4, 2017
11. Nemocní si přišli pro posilu na biskupství. In Katolický týdeník, 2017, č. 7. Diecézní
zpravodajství, s. 7. Viz: KT 3, 2017
12. Navštívit nemocné přišel biskup Jan Baxant. In Katolický týdeník, 2017, č. 7.
Diecézní zpravodajství, s. 8. Viz: KT 2, 2017
13. Nemocnici na Bulovce navštívil kardinál Dominik Duka. In Katolický týdeník,
2017, č. 8. Diecézní zpravodajství, s. 8. Viz: KT 1, 2017
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5. Hospodaření KANK v ČR
Stav ke dni 31. 12. 2017:
položka

suma [Kč]

poznámka

Náklady
spotřeba materiálu
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
ostatní náklady
náklady celkem

1912
7810 obědy, ubytování lektorů
nájem sálu, lektorné kurzu
16025 Poradce pro pozůstalé
35650 DPP lektorů
1
61398

Výnosy
tržby z prodeje služeb
přijaté dary
přijaté členské příspěvky
výnosy celkem
hospodářský zisk za rok 2017

46320 účastnické poplatky kurzů
72200
26200
144720
83322

stav účtu k 31.12.2017
stav pokladny

129949
13835

celkový stav

143784
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