
Nemocnice v Gloucestershire NHS 
      Nadačný trust NHS 

Informácie 
pre pacienta 

Duchovná starostlivosť 
Pre pacientov, opatrovníkov a personál 

Strana 1 z 2 V prípade súrnej potreby prosím kontaktujte kaplnku prostredníctvom 

ústredia na tel.: 0300 422 2222 

Úvod 

Mnohé otázky, ktoré si kladieme v ťažkých chvíľach v našom živote, sa týkajú 

duchovných potrieb: „Prečo ja?“, „Prečo toto?“, „Prečo teraz?“ 

Tím duchovnej starostlivosti (Kaplánstvo) je tu na to, aby Vás podporil bez ohľadu 

na Vaše presvedčenie alebo vierovyznanie. Možno sa budete chcieť s niekým 

porozprávať alebo sa za vývoj vecí s niekým pomodliť. Možno potrebujete miesto 

na premýšľanie alebo spôsob, ktorým si udalosť pripomeniete vzdaním vďaky alebo 

slzami. Ak patríte k veriacim, pokúsime sa Vám zabezpečiť vhodného človeka, ktorý 

by Vám bol k dispozícii. 

Kaplnka nemocnice a modlitebné miestnosti, ktoré nájdete na prízemí Tower bloku 

v Gloucester a na prízemí vo West bloku v Cheltenham, sú vždy otvorené na to, aby 

ste ich súkromie mohli využiť ako miesto pokoja, meditácie a modlitby. Tiež Vám 

môžeme poskytnúť vhodné možnosti pomoci. 

Väčšinu oddelení pravidelne navštevuje niekto z nášho tímu dobrovoľníkov, kaplán 

je však tiež k dispozícii, ak by ste s nejakým potrebovali hovoriť. 

Personál oddelenia je pripravený ho vo Vašom mene kontaktovať a v prípade súrnej 

potreby môže zavolať kaplána v akýkoľvek čas počas dňa alebo noci. 

Sme tu pre Vás 

Kapláni sú menovaní Trustom a poskytujú duchovnú, pastoračnú a náboženskú 

starostlivosť celej komunite v nemocnici. Preto, či už ste pacient, opatrovník alebo 

zamestnanec, sme tu pre Vás. Podpora je poskytovaná citlivým, otvoreným 

a dôverným spôsobom a jej cieľom je pomôcť ľuďom porozmýšľať nad svojím 

životom a nájsť silu, útechu a zmysel. 

Spoločná kresťanská ranná modlitba v nemocnici sa koná v kaplnke od pondelka do 

piatka o 9:00 a svätá omša sa koná každú nedeľu 
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o 8:30 ráno. Náš tím je tiež k dispozícii vykonať Sväté prijímanie a pomodliť sa 

s pacientmi, ktorí si to vyžiadajú ako súčasť nami vykonávanej pastorácie pri lôžku. 
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Moslimské modlitby sa konajú v piatky o 13:30 v modlitebných 

miestnostiach v Gloucester a v kaplnke v Cheltenham. 

Môžete nás kontaktovať: 

V prípade žiadostí, ktoré nie sú súrne, nám môžete zavolať do ktorejkoľvek 

kancelárie, kde je možné nechať písomný odkaz alebo nám zatelefonovať. 

(Hlasový odkaz nám, prosím, zanechajte, ak hovor nie je súrny). 

Cheltenham 
Kaplnka a kancelária sa nachádzajú na zvýšenom prízemí West bloku, vedľa 

Blue Spa Cafe. 

Tel.: 0300 422 4286 

Gloucester 
Kaplnka a kancelária sa nachádzajú na prízemí Tower bloku. 

Modlitebné miestnosti sú oproti reštaurácii Fosters. 

Tel.: 0300 422 6200 

alebo email: spiritualcare@glos.nhs.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.gloshospitals.nhs.uk         LEPŠÍ PRE VÁS 

 

mailto:spiritualcare@glos.nhs.uk
http://www.gloshospitals.nhs.uk/

