Duchovní služba pro zastupitelské sbory
Proč?
Protože služba zastupitelů a jejich pomocného personálu je velice
náročná
Od zastupitelů obcí a měst, přes funkcionáře politických stran vlády i opozice či politiky v této chvíli
mimo parlament až po politiky v čele zákonodárných sborů a státu. Všechny provází neustálé
riziko velkého politického propadu, napíná je potřeba setrvalého úspěchu. Je na ně vyvíjen tlak
voličů a vlastního aparátu. Vůči ostatním jsou na válečné linii. Nadšeně vítězí a zoufale se
propadají do rezignace, která se pak promítá do jejich práce a rodiny. Dostávají se do tlaku rodiny
a dalších závazků. Potřebují někoho, kdo by se za ně modlil a kdo by jim naslouchal. Kdo by byl
blízko a potichu je doprovázel… Navíc! Obě komory mají zaměstnance, kteří jsou v náročné
situaci. Musí mlčet, pracují často přesčas…

Podstata služby kaplana v bodech
- Kaplan se pravidelně modlí za obě komory, za jejich zaměstnance. Modlí se za všechny
poslance i senátory, ať o to žádají a nebo nežádají

- Služba není jen pro věřící, je pro všechny bez vyznání včetně zaměstnanců komor
- Pokud to jde, je kaplan nablízku i fyzicky, poskytuje duchovní podporu v situacích stresu na
-

základě požádání, doprovází ve hledání a řešení morálních dilemat, náročného rozhodování,
radosti a všech obyčejností života - prostě poslouchá
Kaplan nabízí pochopení, povzbuzení a nestrannost. Nemusí mluvit, ale je k dispozici, pokud
přijde kdokoliv - ať má jakékoliv názory - je člověkem člověku
Kaplan potichu naslouchá, doprovází, působí bez ohlasu, přijede a odejede, ztratí se,
nepřekáží. Služba není vidět, tj. je bez církevní uniformy, bez insignií a nepotřebuje nutně kapli
Pokud se už někteří poslanci a nebo senátoři scházejí k modlitbě v kapli (sněmovna), je i s nimi.
Neruší nic, co funguje
Doplňuje službu v kapli pravidelným setkáváním v týdnech, ve kterých kaple není využita. Kaple
slouží i rozhovorům
Poradí, bude spolupracovat na programu některých akcí, doprovází podle přání politiky v
náboženském prostředí
Pomáhá s náboženskou terminologií, předjedná či sežene kontakty na kolegy z jiných církví a
náboženských společností a podobně
Případně podle přání sezdá, povede poslední rozloučení, poskytne podporu pozůstalým

- Služba neaspiruje dlouhodobě nahradit domácí příslušnost politiků k farnostem a církevním
obcím

- Kaplan nedělá PR politikům
- Kaplan nelobbuje u politiků. Není vlivovým agentem nábožných lidí

Proč zrovna já?
Protože umím věci rozjet, rozvinout a předat. Dokazuje to moje profesní minulost.
A protože s takovou službou nezačínám až teď. Začínal jsem s doprovázením politiků před léty v
lokálních poměrech na městě v Náchodě a v Říčanech. Vedl jsem v kampaň ANO pro Evropu
(2002-2003) a vedl jsem církevní kampaň pro vysvětlování návrhů vyrovnání státu a církví (1. verze
v roce 2008 a 2009), zakládal jsem lokální evropské struktury (Místní akční skupina) na Říčansku a
podobně). Mám před důchodem a vidím v této službě logické pokračování mé práce. Podle
možností běží tato služba už nyní u jednotlivců i v parlamentu (obou komorách) a také i u jejich
servisního personálu (to mi připadne důležité).
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Působím v Parlamentu České republiky s pověřením ke službě od Církve bratrské, s vědomím
České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR. Pracuji s podporou prezidenta České
křesťanské akademie a Institutu Terezínské iniciativy
Po šťastných letech na čtyřech sborech Církve bratrské (Děčín, Náchod, Říčany a Litomyšl
novykostel.cz) vidím svoje místo v kaplanské službě. Uzavírám službu v Litomyšli a předávám ji.
Doma jsem v Léčebném a rehabilitačním středisku Chvaly v Horních Počernicích, nejsem na
Parlamentu závislý. Proto ve veřejné sféře nabízím službu po boku těch, které jsem doprovázel a
které doprovázím i nyní. Protože taková služba by neměla být závislá na nějakém jednotlivci, rád
bych postupně tuto duchovní službu ustavil pro budoucnost, aby zůstala bez přímé vazby na
stávající politickou reprezentaci.

V jaké jsme fázi?
Záměr se rodí v rozhovorech a konzultacích probíhajících třetí rok. Konzultuje jej po celou dobu
Prof. Tomáš Halík. Od září 2021 postupně službu rozvíjím v Senátu, zejména u zaměstnanců.
Představil jsem v lednu záměr panu předsedovi Senátu a na konci března paní místopředsedkyni
Senátu Jitce Seitlové. Jednal jsem také s paní místopředsedkyní Sněmovny Olgou Richterovou a
Věrou Kovářovou a dalšími. Jednal jsem s panem Markem Výborným a představil jsem záměr v
kapli sněmovny i zaměstnancům. Jednám s kancléři obou domů Parlamentu.
Začal jsem navštěvovat schůze na galerii, věnuji se těm, kteří mají zájem o nějakou pomoc, jsem k
dispozici zaměstnancům… Rád bych oslovil senátory a poslance dopisem, ve kterém službu blíže
vysvětlím - protože mám dojem, že (pochopitelně) nevědí co chtít a zároveň nevědí, co nechtít.
Neorientují se.

Za co?
Služba nebude financována ze státního rozpočtu, ale z financí církví
a soukromých dárců
Je důležité, aby tato služba nestála na rozpočtech státu. Služba kaplanů v nemocnicích,
hospicech, armádě, věznicích a policii vypadá po této stránce jinak…
Nabízím ustavení této služby na základě dohovoru s mou farností / sborem Církve bratrské v
Litomyšli v Novém kostele. Příprava na přechod do důchodu (odchod z Litomyšle) a předávání
nástupci je ve shodě s vedením sboru. Umožňuje přechodné období přímé podpory mého
společenství v Novém kostele v Litomyšli a souběh narůstající služby.
Náklady služby - v této chvíli cestovné - tedy ponesou věřící a ti, kteří budou vidět takovou službu
jako podstatnou. Služba bude v začátcích účtována transparentně přes účetnictví Nového
kostela.

Poznámky na okraj a reference:
Dopis Tomáše Halíka pro paní místopředsedkyni Senátu, RNDr. Jitku Seitlovou
Vážená paní místopředsedkyně, pan Daniel Kvasnička, kterého dobře znám řadu let, mne
seznámil se svým návrhem zřízení kaplanské služby pro pracovníky zákonodárných sborů.
Naše Česká křesťanská akademie, ekumenická instituce s celostátní působností, se věnuje
výzkumu a intelektuální podpoře kategoriální pastorace (službě vojenských, policejních,
vězeňských, nemocničních a hospicových kaplanů), realizuje konference pracovníků v této
oblasti, kde si mohou vyměňovat zkušenosti a poznávat i zkušenosti ze zahraničí. Lze
konstatovat, že jejich působení je ve společnosti všeobecně velmi dobře přijímáno.
Domnívám se, že by bylo velmi užitečné rozšířit tuto službu také pro pracovníky
zákonodárných sborů, kteří jsou často vystavení psychicky a také morálně náročným
rozhodováním a jistě by uvítali možnost psychologické a duchovní podpory ze strany politicky
nezávislých a odborně kompetentních specialistů.
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Rovněž se domnívám, že pan Daniel Kvasnička má pro tuto službu patřičné zkušenosti a
morální i odborné předpoklady. Proto bych rád jménem České křesťanské akademie doporučil jak
jeho návrh na zřízení této služby, tak jeho osobu jako vhodného kandidáta.
Se srdečnými pozdravy Mons. Prof. Tomáš Halík
Senátor Pavel Fischer: „Je to citlivě sepsáno a je to dobře. Jde tu přeci jen o velmi citlivou
materii…“ nebo „Těší mne, že jste s námi, na galerii pro hosty vás vídám pravidelně. Politika je
někdy strašně osamělý běh. Jsem proto rád, že jste nám blízko.“
Reference může dát například bývalý místostarosta v Náchodě, Jaroslav Rohulán (STAN) nebo
bývalý starosta v Říčanech (Klidné město) Vladimír Kořen, který píše:
„V politice jsem byl dvanáct let, z toho deset let jsem pracoval jako starosta Říčan. Dlouhá léta
před tím jsem působil na nejrůznějších pozicích zpravodajství České televize – od redaktora,
moderátora po vedoucího vydání hlavního komentovaného pořadu zpravodajství České televize.
Setkal jsem se s mnoha situacemi politiků na úrovni komunální i národní. Těžkost rozhodování,
tlak politických soupeřů, médií. Napětí způsobené časem, všudypřítomnými otázkami i složitostí
jazyka při formulování odpovědí. Vím, jak bolí odsudky veřejnosti a také mně se při některých
otázkách novinářů potily ruce a cítil jsem ten dravý úhel pohledu.
Setkal jsem se ale také s daleko osobnějším pohledem na veřejnou službu politika. Noci,
kdy při pohledu do stropu zpytujete svědomí. Hledáte hranice dobrého a zlého, míru ublížení.
Probíráte zrady lidí, o nichž jste si mysleli, že jsou přátelé. Berete zpět slova, která ublížila. A
litujete, že už nejdou vrátit. Hodnotíte své kroky, svou morální integritu. Cítíte vlastní nejistotu,
slabost i pochyby. Politik není obraz, je to člověk.
Daniela Kvasničku znám od svých starostenských začátků. Sedávali jsme na zahradě a
povídali si o rozměrech místní politiky, o víře i o obyčejném lidství. Vždy mne fascinovala hloubka
poznání, ze které se rodil obraz světa kolem. A když jsem potřeboval pomoci, neváhal a pomohl
mi třeba vymalovat dům. Bezkoliznost, laskavost, trpělivost naslouchat. Když odešel na novou
misi do Litomyšle, přišel jsem o něco, co jsem si tehdy neuvědomoval. O něco, co jsem ale hodně
potřeboval…“

Zahraniční alternativy:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_pastoral_d%27%C3%A9tudes_politiques
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaplain_of_the_United_States_Senate
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaplain_of_the_United_States_House_of_Representatives
https://www.parliament.uk/business/commons/the-speaker/supporting-the-speaker/speakers-chaplain/
https://chapelforeurope.eu/
Z praxe v Bundestagu: https://www.deutschlandfunkkultur.de/martin-dutzmann-seelsorger-im-bundestagdas-geringe-ansehen-100.html
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