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Historie
Jak to začalo……

Koncem 19. století součástí nemocnice domov

řádových sester.

V 50. letech navzdory vyklízení ženských klášterů

zde pracovalo 140 řádových sester.

Totalitní režim duchovní službu značně omezil.

1990  7 řádových sester z kongregace Milosrdných 

sester.

1999-2009 duchovní péči obstarával 

Řád kazatelů Dominikánů.

2010 1-3 kaplani  na klinikách pouze na zavolání.

www.fnol.cz



Prostory pro kaplany 

zpočátku v budově B – Franz Josef,
od roku 2018 v budově Y – II. Interní kliniky gastroenterologické a geriatrické.

www.fnol.cz



Pracovna kaplanů, zázemí, poradna Hořec

www.fnol.cz



Současný tým

www.fnol.cz



Zastoupení církví:

4 kaplani pověření od Římskokatolické církve,

2 kaplani pověření od Církve adventistů sedmého dne,

1 kaplan pověření od církve Československé husitské.

Místa působení:

1.IK, 2. IK a GER, 3.IK, KARIM , PLIC, ONKO, URGENT, DK, NOVO, HOK, Covidová
oddělení, PORGYN.

Na zavolání na jakékoliv pracoviště FNOL.

www.fnol.cz



Služba nemocničních kaplanů

 Osobní kontakty – intervence u pacientů, příbuzných, zaměstnanců

 služba na telefonu 24 hod/den,  

 provoz Poradny Hořec, 

 roznášení svatého přijímání a zprostředkování kontaktu pacienta s knězem, 

 starost o nemocniční kapli dle liturgického roku, 

 přímluvná modlitba – do schránky v kapli je možné vkládat prosby a úmysly, které 
jsou  zahrnuty do modliteb NK.

www.fnol.cz



Nemocniční kaple
V roce 2010 nově v budově chirurgického monobloku 

možnost osobního setkání – každé úterý v době od 15:00 do 16:00 je v

nemocniční kapli přítomen některý z NK.

Pravidelné modlitby každou 3 středu v měsíci.

www.fnol.cz



Kaple v čase



Organizace akcí a účast na akcích

 Světový den nemocných

 „Vzpomínat s láskou“ pietní setkání u nemocniční kaple

 Zapojení nemocniční kaple Božího milosrdenství do celostátní akce Noc kostelů

 Osvětové akce – Pohybrady, Den prevence, Ambulance aktivního zdraví

 Žehnání prostor klinikám

 Setkávání se zdravotníky

 Vedení praxí a konzultace

(Kurz nemocniční kaplan, Dobrovolníci)

 Zapojení do Podpůrného paliativního týmu FNOL

www.fnol.cz



Další aktivity

 Dobrovolník na Psychiatrické klinice – arteterapie

 Vánoční přání– spot Kaplani PF 2022 - YouTube

 Duchovní filtr

 Zpívání pro pacienty

 Workshop sdělování špatných zpráv

www.fnol.cz

https://www.youtube.com/watch?v=TNciEV9_-i8


Co se podařilo, kam jsme se dostali..

Podpora vedení nemocnice. 

Podpora vzdělávání i osobního rozvoje.

Aktivní představování práce kaplanů:

od roku 2016 součástí vstupního školení,

představení na provozních schůzích pracovišť,

aktivity kaplanů sdělovány na poradách vedoucích NLZP,

v přípravě akce  „Na kafe s kaplanem“.

PR 

www.fnol.cz



Spolupráce s Oddělením marketingu FNOL

Záložky, výroční zprávy, tiskové zprávy, letáky, edukační materiály.

Webové a Fb stránky.

www.fnol.cz



Pandemie Covid-19

Na jaře 2020 zakázány na odděleních i návštěvy kaplanů

– minimalizace rizika vnesení infekce.

S odstupem času přehodnocení situace

a mnohdy jediný kontakt pro pacienty 

zvenčí. 

www.fnol.cz



Závěr

Co jsme dokázali, kde jsme?

Kaplan součástí týmu – vizity, náhled do dokumentace.

Akceptován zdravotníky daného pracoviště.

Ukotvení v řízené dokumentaci.

Rozšiřování kaplanské služby na další pracoviště FNOL.

Podpora a zájem ze strany zaměstnanců FNOL.

Naše společná snaha dosáhnout uspokojení duchovních

a spirituálních potřeb pacientů, příbuzných

a zaměstnanců.

www.fnol.cz



DĚKUJI ZA POZORNOST
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC



Kontakty

www.fnol.cz

I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc, Česká republika

(+420) 588 446383

petra.stejskalova@fnol.cz


