MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
předseda
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

Vězeňská duchovní služba a péče v Česku slaví 20 let

Ve spolupráci se členy Vězeňské duchovní služby (VDS) a Vězeňské duchovenské péče (VDP) uspořádal
dne 27.11.2018 předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.,
seminář „Reflexe duchovní vězeňské péče v ČR“. V Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR připomněl 20.
výročí této činnosti a vyjádřil svoji podporu do dalších let: „moc si cením dvacetileté práce kaplanů ve
věznicích. Mají vzácné poslání a odvádějí smysluplnou, důležitou práci, o níž málo slýcháme. Přitom je
tak potřebná.“
Po zdravici zástupců církví, k nimž patřili biskup Josef Kajnek za ČBK, generální sekretář Ekumenické
rady církví Petr Jan Vinš a předseda Křesťanské policejní asociace Jiří Ignác Laňka, se ke slovu dostali
předsedové VDS a VDP, Pavel Kočnar a Pavel Zvolánek. Zhodnocení vývoje doplnil při moderování akce
také olomoucký vězeňský kaplan, Otto Broch: „po dvaceti letech působení jako kaplan ve vazební
věznici mohu vidět, jak se tato služba stala postupně nedílnou součástí českého vězeňství,
respektovanou nejen vězni samotnými, ale i vězeňskou službou, o čemž svědčí přítomnost zástupců
generálního ředitelství i vedení věznic na dnešním semináři v senátu, spolu s účastí bývalých vězňů.
Toto propojení ukazuje také na důležitost a přesah duchovní služby, i na její úlohu do budoucna.“
Nezbytnou reflexi ze strany českých věznic zachytil brigádní generál náměstka generálního ředitele
Vězeňské služby, Simon Michailidis, ale zároveň několik bývalých odsouzených, kteří do hodnocení
přinesli svoji osobní zkušenost s duchovní službou. Po výkonu vlastních trestů se snaží pomáhat
rodinám dalších odsouzených a shodují se, že pro ně čas s kaplany za mřížemi, patřil k nejdůležitějším
motivům k nastartování správné cesty v životě.
Na závěrečný proslov prof. Tomáše Halíka navázala vernisáž fotografií prof. Jindřicha Štreita s názvem
„Úzká je cesta, která vede do života“. Fotograf Jindřich Štreit zachytil práci kaplanů v českých věznicích
již před dvaceti lety a hodlá v ní pokračovat i nadále. Věří, že se tím „důležitost poselství, jenž kaplani
vykonávají, dostane prostřednictvím jeho fotografií zejména mezi širokou veřejnost a povzbudí smysl
jejich práce.“ Výstava putuje napříč českými městy a v senátní Chodbě místopředsedů k vidění do
10.12.2018.
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