DUCHOVNÍ PÉČE





DUCHOVNÍ
PÉČE
v
Nemocnici
s poliklinikou
Česká Lípa



se týká káždeho človeká, nikoli
použe „veříčíčh“
čhápe totiž káždeho ž nás jáko
býtost s potřebámi telesnými,
psýčhičkými
sočiálními
i dučhovními
jejím smýslem je přoto přovážet
á podpířát človeká v situáčíčh
nejistotý,
výčeřpání,
bolesti,
smutku, střáčhu, hnevu, životní
žtřátý,
bežnádeje,
žmátku
vývoláneho neočekávánou situáčí,
při počitu výhoření, žkřátká
ve vsečh situáčíčh, kteře je lepe
s nekým sdílet, než je přožívát
v osámočení
v nemočniči přoto nejčásteji plní
přuvodčovskou řoli
o v přočesu smíření (se
sebou, s dřuhými lidmi,
s Bohem)
o v otážče náležání smýslu
i ve
stávu
bolesti
á nečinnosti,
o v
náplnování
životá
i ve fáži
omeženýčh
životníčh áktivit
o v odpoutávání se od toho,
čo už součásný stáv
neumožnuje
o v dotváření osobního
životá
i
jednotlivýčh
vžtáhu

o

v dořesení konkřetníčh
spiřituálníčh otážek

SMYSLEM DUCHOVNÍ PÉČE
V NEMOCNICI JE




být človeku náblížku v težke
životní situáči
násloučhát
jeho
otážkám
á počhýbnostem
být mu přuvodčem á opořou při
hledání
á
žnovuobjevování
otřesenýčh dučhovníčh hodnot

DUCHOVNÍ PÉČE
JE URČENA A POSKYTOVÁNA








veříčím
neveříčím
křesťánum
výžnáváčum jinýčh náboženství
páčientum
jejičh blížkým
peřsonálu nemočniče

NEMOCNIČNÍ KAPLAN/KA




je ožnáčení osobý, kteřá výkonává
dučhovní peči v nemočničíčh,
hospičečh,
á
jinýčh
ždřávotničkýčh á soč. žáříženíčh
má teologičke vždelání





má odbořný výčvik
má tři řoký přáxe v obečne
pástořáční peči
je k teto službe výslán/á svou
čířkví

KAPLANI/KY NABÍZEJÍ

KONTAKTY
Kápláný
je
možno
kontáktovát
přostředničtvím peřsonálu jednotlivýčh
oddelení či telefoničký, přípádne osobne
nebo e-máilem.
kaplan Mgr. Tomáš Mencl










lidskou blížkost á dopřovážení
v dobe nemoči
osobní řožhovořý i mlčení
pomoč při hledání nádeje, smýslu
v nemoči á utřpení
přuvodče v težkem období žtřátý
blížkeho človeká
četbu ž Bible
společnou modlitbu
slávení svátostí
žpřostředkování
kontáktu
ná dučhovní čířkví pusobíčíčh
v dáne oblásti

KAPLANI/KY
DODRŽUJÍ A ZDRŽUJÍ SE





dodřžují žávážek mlčenlivosti
řespektují káždeho človeká v jeho
jedinečnosti
ždřžují se jákekoli náboženske
ágitáče á mánipuláče
neslibují žážřáčne uždřávení

pověřen Českobratrskou církví evangelickou

Pondelí-pátek: 08:00–16:00 hodin
Přáčovná: budová B, 4. pátřo, žá káplí
702185591/tomás.menčl@nemčl.čž
kaplan Mgr. Viliam Matějka
pověřen Římsko-katolickou církví

Návstevu si mužete předem domluvit žde:
602107680/mátejkáviliám@sežnám.čž

NEMOCNIČNÍ KAPLE
Káple je přostoř sloužíčí vsem žájemčum
ke žtisení, řožjímání, spočinutí, modlitbe.
Muže sloužit tež k řožhovořum s káplánem
á k udelování svátostí, stejne jáko
ke konání bohoslužeb.
Nachází se ve 4. podlaží polikliniky
(budova B, vpravo od výtahů).
Otevírací doba nemocniční kaple:
Pondelí-pátek: 08:00–16:00 hodin
Bohoslužby:
Úteřý od 14:45 hod.: kátoličká mse svátá
Pátek od 10:00 hod.: ekumeničká bohosl.

