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DUCHOVNÍ SLUŽBA
Komu nabízíme nemocniční spirituální péči
pacientům:

•  kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem. 
•  kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky. 
•  kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje. 
•  u kterých zcela schází anebo vlivem nemoci selhává smysl jejich života. 
•  kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.

příbuzným:
•  kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby. 
•  kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny. 
•  kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby. 
•  kteří zažívají emoční chaos vyvolaný ztrátou blízké osoby. 
•  kteří se potřebují přeladit, spočinout či načerpat novou sílu.

personálu:
•  který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený. 
•  který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti. 
•  na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon. 
•  který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.

KontaKty na duchovní služby
ŘímsKoKatolicKá círKev
Jilemnice Mgr. František Mráz tel.: 731 402 232

Horní Štěpanice Mgr. Wladyslaw Marczyňski, MSF tel.: 734 239 913, 481 582 746

Jablonec nad Jizerou Mgr. Ivo Kvapil tel.: 737 407 587, 481 591 342

Studenec R. D. Mgr. Jiří Jakoubek tel.: 720 206 260

Libštát Mgr. Evermod Jan Sládek tel.: 603 813 219, 481 671 347

Vrchlabí ThDr. Ing. Jiří Šlégr tel.: 731 645 349, 499 422 899

círKev bratrsKá
Jilemnice MUDr. Milan Pospíšil tel.: 724 582 199

česKobratrsKá círKev evanGelicKá
Jilemnice Mgr. Jakub Hála tel.: 604 700 655

Křížlice Mgr. Jiří Weinfurter tel.: 736 629 455

česKoslovensKá círKev husitsKá
Vrchlabí Mgr. Vladimír Hraba tel.: 721 606 876, 499 422 962

v případě zájmu o duchovní služby jiné církve či náboženského hnutí zajistí kontakty sociální pracovnice.
Bc. Leona Mohrová  tel.: 608 439 954
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