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ústředí na tel.: 0300 422 2222 

Úvod 

Spousta otázek, které si klademe v těžkých životních chvílích, se týká duchovních 

potřeb: „Proč já?“, „Proč tohle?“, „Proč teď?“ 

Tým duchovní péče (kaplanství) je zde proto, aby Vás podpořil bez ohledu na Vaše 

přesvědčení nebo náboženské vyznání. Možná si budete chtít s někým promluvit 

nebo se za vývoj věcí s někým pomodlit. Možná potřebujete místo na přemýšlení 

nebo způsob, kterým si událost připomenete vzdáním díků nebo slzami. Pokud 

patříte k věřícím, pokusíme se Vám zajistit vhodného člověka, který by Vám byl k 

dispozici. 

Kaple nemocnice a modlitební místnosti, které naleznete v přízemí Tower bloku v 

Gloucester a v přízemí ve West bloku v Cheltenham, jsou vždy otevřené k tomu, 

abyste jejich soukromí mohli využít jako místo klidu, meditace a modlitby. Také Vám 

můžeme poskytnout vhodné možnosti pomoci. 

Většinu oddělení pravidelně navštěvuje někdo z našeho týmu dobrovolníků, kaplan 

je však také k dispozici, pokud byste s nějakým potřebovali mluvit. 

Personál oddělení je připraven jej Vaším jménem kontaktovat a v případě naléhavé 

potřeby může zavolat kaplana v jakoukoliv dobu ve dne nebo v noci. 

Jsme tu pro Vás 

Kaplani jsou jmenováni Trustem a poskytují duchovní, pastorační a náboženskou 

péči celé komunitě v nemocnici. Ať jste pacient, opatrovník, nebo zaměstnanec, 

jsme tu pro Vás. Podpora je poskytována citlivým, otevřeným a důvěrným 

způsobem a jejím cílem je pomoci lidem popřemýšlet nad svým životem a najít sílu, 

útěchu a smysl. 

Společná křesťanská ranní modlitba v nemocnici se koná v kapli od pondělí do pátku 

v 9:00 a mše svatá se koná každou neděli. 
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v 8:30 ráno. Náš tým je také připraven provést Svaté přijímání a pomodlit se s 

pacienty, kteří si to vyžádají jako součást námi vykonávané pastorace u lůžka. 
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Muslimské modlitby se konají v pátky v 13:30 v modlitebních místnostech v 

Gloucester a v kapli v Cheltenham. 

Můžete nás kontaktovat: 

V případě žádostí, které nejsou neodkladné, se můžete zastavit v kterékoliv 

kanceláři, kde můžete zanechat písemný vzkaz, nebo nám můžete 

zatelefonovat. (Není-li hovor neodkladný, zanechejte prosím hlasovou zprávu). 

Cheltenham 
Kaple a kancelář se nacházejí ve zvýšeném přízemí West bloku, vedle Blue Spa 

Cafe. 

Tel.: 0300 422 4286 

Gloucester 
Kaple a kancelář se nacházejí v přízemí Tower bloku. 

Modlitební místnosti jsou naproti restauraci Fosters. 

Tel.: 0300 422 6200 

nebo e-mail: spiritualcare@glos.nhs.uk 
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