„Být nablízku“ - vernisáž putovní výstavy a beseda o službě nemocničních
kaplanů
V úterý 3. února 2015 v 18 hod. v Katolickém domě v Zábřehu pořádá Česká křesťanská
akademie, místní skupina Zábřeh ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Fakultní
nemocnicí Olomouc vernisáž putovní výstavy fotografií Filipa Fojtíka o službě
nemocničních kaplanů s názvem „Být nablízku“, na kterou naváže beseda o této službě.
Záštity nad výstavou se ujala Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice.
Výstavu je dále možné shlédnout např. v pátek 6. února během konání společenského plesu
Charity Zábřeh, případně jindy po domluvě na tel. 731 465 717 (J. Klimek).
***
Výstava představuje kolekci 25 černobílých snímků, které přibližují práci nemocničních
kaplanů: Zachycují jejich empatické naslouchání a snahu porozumět pacientům, ohleduplnost
a takt, úctu a respekt k prožívání nemocných. Přibližují je jako průvodce nemocných v
úzkostech, v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době
nemoci, umírání a smrti.
Autorem fotografií je Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo
Canon Junior Awards za snímek „Loučení Poláků s oběťmi leteckého neštěstí“ (2010) a za
soubor „Stáří“ (2011), držitel 1. místa ve Fotografické soutěži Velehrad 2010 v kategorii
Portrét za soubor „Boží služebníci“.
Od července do září 2013 fotografoval nemocniční kaplany při jejich službě nemocným,
seniorům a umírajícím v nemocnicích, hospicích a pobytových sociálních službách v
Rajhradě, Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě.
Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v neděli 20. října 2013 ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Do konce roku 2013 ji bylo možné shlédnout ještě na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, v kryptě katedrály sv. Václava, na Vyšší odborné škole
sociální Caritas a v chrámu sv. Michaela v Olomouci. Během roku 2014 putovala po
zařízeních zdravotnických a sociálních služeb, poutních místech a kulturních centrech na
území České republiky. Jejím cílem je přispět k propagaci služby nemocničních kaplanů.
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