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Kaplanská práce v sociálních službách 

 
Blíží se Velikonoce, tedy nejvýznamnější křesťanský svátek. A právě z křesťanské víry čerpá svou 

motivaci Armáda spásy, která věří, že nejlepší formou pomoci je péče o celého člověka, proto v rámci 

svých sociálních služeb nabízí také duchovní péči. Ta je určena všem, bez ohledu na vyznání.  

Známý slogan „srdce Bohu, ruce lidem“ výborně vystihuje podstatu Armády spásy. Ta je tu pro ty, kteří 

potřebují pomoc. Pro ty, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, stejně jako pro osamělé a hledající.  

„Armáda spásy nabízí péči o tělo, jelikož dobré zdraví a fyzická pohoda jsou základní potřeby, které je 

třeba naplnit ještě před tím, než se řeší ostatní problémy. Svým klientům tedy zajišťuje lékařské 

prohlídky, poskytuje přístřeší, jídlo a oblečení. Dále nabízí péči o mysl, jelikož většina nově příchozích 

má psychologické a emocionální problémy, které je třeba řešit, aby se mohli vrátit do normálního života 

a opět prožívat radost. A v neposlední řadě i péči o ducha,“ říká Jan František Krupa, národní ředitel 

sociálních služeb Armády spásy a doplňuje: „Duchovní péče rozpoznává potřeby lidského ducha v době, 

kdy čelí traumatu, nemoci nebo zármutku, a na tyto potřeby reaguje. Může znamenat i potřebu nalezení 

smyslu, vlastní hodnoty, sebevyjádření, podpory ve víře, případně touhy po obřadu či modlitbě, svátosti, 

nebo jen vnímavého posluchače.“ 

Armáda spásy se ve své kaplanské službě zaměřuje na lidi bez přístřeší, na lidi zklamané životem, na 

lidi, kteří hledají záblesk naděje pro budoucí den.   

„Jedná se o velké spektrum lidí. Od těch, co kdysi měli bohatství, ať už materiální, či duševní, po ty, co 

nikdy nezakusili jaké je to něco vlastnit.  Z rozhovorů s nimi je cítit zklamání, či hněv na sebe, na Boha, 

i na ty nejbližší, kteří je podvedli.  Nicméně, zrovna oni nejvíce  potřebují  znovuzrození. Kdokoliv z těchto 

zničených lidí vydal svůj život Bohu, jeho jednání se změnilo a začal působit jako jiný člověk,“ popisuje 

Por. Igor Mamojka, vedoucí sboru Armády spásy v Brně.  

Centra sociálních služeb jsou motivována křesťanskými hodnotami, které jsou zakomponovány do 
každé aktivity a do každého programu. Nabízené náboženské aktivity přinášejí pocit společenství a 
stability. 
 
„Víra v Ježíše nám dává zcela nový náhled na člověka, ať už je v jakékoli situaci. O Velikonocích si 
připomínáme, jak moc jsme Bohem milovaní. A právě vědomí této lásky, kterou má Bůh ke každému 
člověku, formuje náš přístup k našim klientům. Dáváme tak našim klientům poznat, že mají velikou 
hodnotu, že jsou pro někoho nesmírně důležití, že je někdo, kdo je nesoudí, ale naopak přijímá právě 
také, jací jsou. A také spolu s našimi klienty opakovaně zažíváme, že žádná životní situace není náhle 
beznadějná. Tak se vlastně celá Armáda spásy stává živoucím svědectvím Boží lásky k lidem,“ říká Jan 
Krs, pracovník v sociálních službách a pastorační pracovník.  
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