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KLINICKÁ PASTORAČNÍ P
VE F

Vážení pacienti,  
 

ve spektru služeb poskytovaných Fakultní nemocnicí
nemocniční kaplani, kteří nabízejí setkání při: 
- rozhovoru, modlitbě, slavení svátostí
- četbě Bible a křesťanské duchovní literatury
- zprostředkování kontaktu na katolické kněze nebo duchovní registrovaných církví 

a náboženských společností v
- prožívání obtížných životních situací (těžká nemoc, umírání, ztráta blízkého…)
 

Přijdeme za vámi na oddělení, do 
 

- otevřena denně 6.00–20.00
- v úterý 15.00–16.00 je zde k
- v neděli v 13.30 mše svatá (přílež

- poskytuje pastorační poradenství, psychosociální podporu a doprovázení v
obtížných situací souvisejících s
zdarma 

- otevřena pondělí a čtvrtek
- pro setkání mimo tuto dobu nás kontaktujte, ve FNOL jsme přítomni každý praco

10.00–17.00 

preferovaný čas pro telefonáty

     

 
 

Informace pro pacienty 
 

LINICKÁ PASTORAČNÍ PÉČE (DUCHOVNÍ SLUŽBA
FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 

 

poskytovaných Fakultní nemocnicí Olomouc jsou vám k
nemocniční kaplani, kteří nabízejí setkání při:  

, modlitbě, slavení svátostí 
četbě Bible a křesťanské duchovní literatury 
zprostředkování kontaktu na katolické kněze nebo duchovní registrovaných církví 

společností v ČR 
prožívání obtížných životních situací (těžká nemoc, umírání, ztráta blízkého…)

do čekáren, do kaple…  
  

Nemocniční kaple 
20.00 v přízemí monobloku, tzv. „modré“ budovy

je zde k dispozici nemocniční kaplan 
mše svatá (příležitost ke svátosti smíření v 13.10) 

 

Poradna Hořec      
poskytuje pastorační poradenství, psychosociální podporu a doprovázení v

visejících s nemocí nebo se ztrátou blízkého; 

pondělí a čtvrtek  10.00–11.30, středa 15.00–17.00 
ro setkání mimo tuto dobu nás kontaktujte, ve FNOL jsme přítomni každý praco

Kontakty 
Mobil: 733 789 731  

preferovaný čas pro telefonáty 10:00-16:00 (po
 

e-mail: poradna.horec@gmail.com 
web: www.poradna-horec.cz 

 

Nemocniční kaplani 
ThLic. Mgr. Jana Nováková, PhD. 

Mgr. Marie Maňáková 
Mgr. Jana Březinová 

doc. Dominik Opatrný, Th.D. 
Mgr. Jaroslav Křivánek 
Vítězslav Vurst, B.Th. 

Bc. Roman Nehera 

   

Církev 
českoslovenká 
husitská
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DUCHOVNÍ SLUŽBA) 

jsou vám k dispozici také 

zprostředkování kontaktu na katolické kněze nebo duchovní registrovaných církví  

prožívání obtížných životních situací (těžká nemoc, umírání, ztráta blízkého…) 

přízemí monobloku, tzv. „modré“ budovy 

                         
poskytuje pastorační poradenství, psychosociální podporu a doprovázení v prožívání 

 služba je poskytována 

ro setkání mimo tuto dobu nás kontaktujte, ve FNOL jsme přítomni každý pracovní den  

(po-pá) 

Církev 
českoslovenká  
husitská 


