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Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit (ne)jen kostely. K letošní Noci kostelů se netradičně připojí i 
vězeňskákaple v příbramské věznici. 

  

Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, 
krypty, věže … K letošní Noci kostelů v pátek 10. června se netradičně připojí i vězeňská kaple v příbramské věznici. 

  

"Letošní Noc kostelů – první u nás ve vězení – nám má být symbolickým duchovním přemostěním mezi okolním světem a 
vnitřním prostorem věznice. Chceme naznačit, že i když ji pořádáme ve vězení a nemůžeme naši kapli zpřístupnit veřejnosti z 
podstaty věci, neměl by nám tento její specifický statut zabránit se s ostatními kostely v naší zemi propojit alespoň 
tím církvi nejvlastnějším způsobem – v Duchu svatém a modlitbě,” informovala kaplanka věznice Příbram Mgr. Vendula 
Kalusová. 

  

"Celodenní program pořádáme pro naši "vnitřní veřejnost", jíž zveme a jíž tvoří odsouzení, co ještě vězeňskou kapli nikdy 
nenavštívili, a personál věznice. Stejně jako při běžné Noci kostelů "venku" počítáme s tím, že ten, kdo ještě v naší kapli nikdy 
nebyl – se možná poprvé osmělí, protože ho bude lákat třeba koncert, když ne modlitební ztišení – stejně tak chápeme otevřené 
dveře kaple po celý den pouze jako pozvání, ne potřebu udělat si čárku za každého příchozího,” uvedla Vendula Kalusová. 

  

Smyslem duchovní péče poskytované lidem ve vězení je vnášení a kultivace vnitřní svobody tam, kde vnější svoboda je 
omezená. Posláním vězeňského duchovního je udržovat při životě a pozvedat duši a ducha v prostředí, kde lidé celkově 
chřadnou. 

  

"Těm, kdo přicházejí do našich kaplí na bohoslužby, k modlitbám – nebo si vážně promluvit např. o smyslu vlastního života – se 
snažíme zprostředkovat vnitřní osvobozující zážitek – ať skrze liturgii, práci s Biblí nebo možnost si společně zazpívat. Máme za 
to, že smyslem trestu je odejmutí svobody fyzické podle zákonů této země – ale ne další vytváření vedlejších produktů trestu 
jako je zoufalství, absolutní osamění a ztráta smyslu života. Uvěznění nutné je – vnitřní zkáza lidské bytosti ne,” dodala 
kaplanka Vendula Kalusová. 

  

Vězeňské kaple jsou specifickými sakrálními prostory, kde mají odsouzení lidé možnost setkat se doslova s jinou kulturou, než 
která je dennodenně obklopuje po několik let. 

  

"Je mi padesát let a ve výkonu trestu jsem za drogy. Bohoslužba v kapli mi přináší duchovní odreagování od surové reality a 
hlavně – nalézám tady novou životní cestu, po které bych chtěl jít i po opuštění vězení. A za tuto možnost chci poděkovat,” říká 
Milan K., nyní ve výkonu trestu. 

  



"Pro mě je hudba život. Když si tady v kapli můžu zazpívat, cítím se jako normální člověk a dává mi to sílu zapomenout na 
smutek. Jsou písně, které jsem složil a zpívám pro svého otce, který mi zemřel, nebo pro svojí ženu, která mě opustila po 
devatenácti letech. Nejdůležitější je ale asi to, že můžu potěšit lidi kolem sebe – udělat radost těm, kdo tady tráví čas se mnou v 
podobné situaci,” uvedl Jan S., zpěvák a hudebník (rovněž ve výkonu trestu). 
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