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Úvod
Výroční zpráva Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice (dále „KANK
v ČR“) umožňuje vhled do oblastí, v nichž se její činnost rozvíjela v roce 2016.
KANK v ČR byla založena v souladu s § 4 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností, dne 24. 10. 2013 zakládací listinou,
vydanou Českou biskupskou konferencí (dále „ČBK“), jako její účelové zařízení. Dne 31. 1.
2014 byla zapsána pod číslem 8/1-00-740/2014-7847 do Rejstříku evidovaných právnických
osob Ministerstva kultury v ČR.
Podle ustanovení kán. 114 až 117 a kán. 312 Kodexu kanonického práva (dále „CIC“) je KANK
v ČR zřízena ČBK jako veřejné sdružení věřících dle kán. 312 CIC, tedy jako právnická osoba,
která není součástí ČBK. Členy KANK v ČR jsou především nemocniční kaplani vyslaní
katolickou církví, pak dobrovolníci v pastorační péči a odborníci.
 „Nemocniční kaplan“ je mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči
ve zdravotnických, příp. sociálních službách. Působí na základě pověření daného
katolickou církví a smlouvy s nemocnicí.1 Nabízí svou službu průvodce v úzkosti,
v hledání naděje a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době
nemoci, umírání a smrti.
 Dobrovolník v pastorační péči se ve svém volném čase pod vedením nemocničního
kaplana podílí na pastorační péči ve zdravotnickém zařízení na základě pověření daného
katolickou církví.2
 Odborník je konzultant, supervizor, odborný poradce/garant v oblasti pastorační péče,
teolog apod.3
KANK v ČR své poslání naplňovala ve shodě s Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi
Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice z r. 2006,
Dodatkem č. 1 k této Dohodě z r. 2012 a se svými Stanovami ze dne 23. 10. 2013.
Je dlouhodobou snahou KANK v ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR připravit
právní normu pro práci kaplanů ve zdravotnických službách.

Srov. Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí
a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřené dne 20. 11. 2006 [online], část I., čl. 2. [cit. 2017-02-28].
Dostupné
na
www:
<http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Dodatek-%C4%8D.-1-kDohod%C4%9B-o-duchovn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8Di-ve-zdravotnictv%C3%AD-mezi-%C4%8Ceskoubiskupskou-konferenc%C3%AD-a-Ekumenickou-radou-c%C3%ADrkv%C3%AD-v-%C4%8Cesk%C3%A9republice-ke-sta%C5%BEen%C3%AD.pdf>.
2
Srov. Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí
a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřené dne 20. 11. 2006 [online], část I., čl. 7. [cit. 2017-02-28].
Dostupné
na
www:
<http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Dodatek-%C4%8D.-1-kDohod%C4%9B-o-duchovn%C3%AD-p%C3%A9%C4%8Di-ve-zdravotnictv%C3%AD-mezi-%C4%8Ceskoubiskupskou-konferenc%C3%AD-a-Ekumenickou-radou-c%C3%ADrkv%C3%AD-v-%C4%8Cesk%C3%A9republice-ke-sta%C5%BEen%C3%AD.pdf>.
3
Srov. Stanovy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice [online], čl. 3.2. [cit. 2017-02-28].
Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Stanovy.pdf>.
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1. Složení a činnost orgánů KANK v ČR
1.1 Biskup - delegát
Mons. Mgr. Jan BAXANT
předseda Rady pro zdravotnictví ČBK
Dbá o plnění poslání KANK v ČR a zajišťuje její spojení s ČBK.

1.2 Výbor KANK v ČR
MUDr. Bc. Michal HRNČIARIK
předseda
P. ThLic. Leo ZERHAU, Th.D.
místopředseda
PhDr. ThLic. Marta HOŠŤÁLKOVÁ, Th.D., Ph.D.
sekretářka
P. ThLic. Václav TOMICZEK
pokladník
P. Doc. Damián NĚMEC, dr, OP
člen
MUDr. Jaroslav ŠTROF, CSc., MBA
člen
P. Dr. Vojtěch ELIÁŠ, Th.D.
člen
Výbor řídí činnost a hospodaření KANK v ČR. V roce 2016 zasedal třikrát:
 26. 1. v Olomouci
 26. 4. v Praze
 3. 10. na Velehradě

1.3 Revizní komise
Ing. Miroslav ŠOT
předseda
Mgr. Hana STEJSKALOVÁ
sekretářka
P. ThLic. Mgr. Mgr. Jaroslaw FURTAN
člen

Revizní komise kontroluje činnost a hospodaření KANK v ČR. V roce 2016 zasedala dvakrát:
 26. 1. v Olomouci
 3. 10. na Velehradě

1.4 Valná hromada
Valná hromada reprezentuje členskou základnu KANK v ČR. V roce 2016 se konala jedenkrát:
 3. 10. na Velehradě
K 31. 12. 2016 měla KANK v ČR celkem 100 členů, z toho bylo 75 nemocničních kaplanů
(NK), 12 dobrovolníků v pastorační péči (D) a 13 odborníků (OD).
Diecéze
Arcidiecéze olomoucká
Arcidiecéze pražská
Diecéze brněnská
Diecéze českobudějovická
Diecéze královéhradecká
Diecéze litoměřická
Diecéze ostravskoopavská
Diecéze plzeňská
Celkem

NK
33
13
11
2
3
3
5
5
75

D
3
2
2
0
3
0
0
2
12

OD Celkem
6
40
3
18
2
15
0
2
2
8
0
3
0
5
0
7
13
100

2. Formační a vzdělávací činnost KANK v ČR
V souladu s ustanoveními Stanov sledovala KANK v ČR především podporu odborného
a osobnostního růstu svých členů, především nemocničních kaplanů.4 Kromě toho usilovala
prostřednictvím nabídky vzdělávacích a formačních aktivit pro lékaře a zdravotníky o vzájemné
porozumění a rozvoj spolupráce v oblasti pastorační péče ve zdravotnických a sociálních
službách.

2.1 Formace a vzdělávání nemocničních kaplanů a dobrovolníků
v pastorační péči ve zdravotnictví
Únor – březen 2016 Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví v Olomouci
a ve Zlíně
 Pořadatelé: Arcibiskupství olomoucké a KANK v ČR
 Časová dotace: 24 hodin
 Obsah kurzu: v souladu s ustanoveními Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve
zdravotnictví mezi ČBK a ERC Část III. Kvalifikační předpoklady dobrovolníka
 Témata: dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví, základy víry, základy
křesťanské etiky, úvod do liturgiky, úvod do duchovního života, organizace
zdravotnictví a nemocnice, základy zdravotnické etiky, základy religionistiky, pastorace
a spirituality nemocných a umírajících, komunikace s nemocnými
 Účast: 95 osob
Srov. Stanovy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice [online], čl. 2.1. [cit. 2017-02-28].
Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Stanovy.pdf>.
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Ukončení kurzu: pohovor k ověření způsobilosti dobrovolníků v pastorační péči
v souladu s ustanoveními Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi
ČBK a ERC Část IV. Přechodná ustanovení

9. 5. V. jarní republikové setkání nemocničních kaplanů v Brně – vzdělávací seminář pro
nemocniční kaplany
 Pořadatelé: KANK v ČR ve spolupráci s Biskupstvím brněnským
 Časová dotace: 5 h
 Téma: Duch a duše, shody a napětí. Psychoterapie nebo zpověď? Uzdravování duše
a ducha (P. Mgr. Jindřich Kotvrda)
 Účast: 54 nemocničních kaplanů
4. 6. Seminář o nemocničním kaplanství v Hradci Králové
 Pořadatelé: KANK v ČR a Diecézní teologický institut v Hradci Králové
 Témata přednášek: „Povaha a poslání nemocničního kaplanství“ a „Konkrétní
zkušenosti se službou nemocničních kaplanů“ (PhDr. ThLic. Marta Hošťálková,
Th.D., Ph.D.), „Nemocniční kaplanství v katolické církvi v ČR“ (P. Doc. Damián
Němec, dr)
1. 10. Zahájení jednoročního kurzu celoživotního vzdělávání „Nemocniční kaplan“ na
TF JCU v Českých Budějovicích
Kurz CŽV „Nemocniční kaplan“ byl vytvořen a realizován Teologickou fakultou Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s lékaři Nemocnice České Budějovice, a.s.,
dále Hospicem sv. J. N. Neumanna v Prachaticích a Onkologickou klinikou VFN a a 1. LF UK
v Praze a dalšími zařízeními v Jihočeském kraji (mobilní hospic v Táboře, Třeboni a Jihlavě,
nemocnice Jindřichův Hradec, Český Krumlov a další) a ZSF JU.
Kurz sestával z části teoretické a praktické. V teoretické části byl rozdělen do sedmi bloků:
filosofická a teologická antropologie; religionistika; bioetika – lékařská a zdravotnická etika;
pastorace; psychologie, zdravotnická péče; komunikace v obtížných a krizových situacích.
Praktický blok byl věnován odborné praxi I a II v celkové délce 4 týdnů.
2. 10. - 5. 10. XII. formačně vzdělávací setkání na Velehradě pro pastorační pracovníky
ve zdravotnických a sociálních službách v ČR
 Pořadatelé: KANK v ČR, pod záštitou Rady pro zdravotnictví České biskupské
konference a ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým
 Časová dotace: 20 h
 Témata: Vybrané kapitoly z thanatologie (MUDr. Ondřej Sláma, MUDr. ThLic. Jaromír
Matějek, Th.D., Ph.D., PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., ThLic. Marek
František Drábek, DiS., MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D.)
 Účast: 83 nemocničních kaplanů

2.2 Formace a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v oblasti pastorační
péče
12. 3. Konference „Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici XIII“ v Brně
 Pořadatelé: Biskupství brněnské ve spolupráci s FN Brno, konventem sester Alžbětinek
a KANK v ČR



Obsah: Dopolední blok přednášek byl věnován problematice alternativní medicíny
(MUDr. Jitka Krausová, ThLic. Martin Sedloň, Prof. Dr. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.)
a odpolední pak tématu – kolektiv ve zdravotnictví (Dagmar Švédová, Mgr. Ladislav
Koubek, Ph.D.)

4. 6. VI. pouť lékařů, zdravotníků a nemocničních kaplanů na Svatém Hostýnu
 Pořadatelé: Kolegium katolických lékařů, KANK v ČR, Arcibiskupství olomoucké
 Program: mše sv. (P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha), přednáška P. Váchy věnovaná tématu
encykliky papeže Františka Laudato si, svátostné požehnání a modlitba Cesty světla
Na regionální úrovni:
 11. 2. XXIV. Světový den nemocných
 18. 10. Den pro lékaře a zdravotníky u příležitosti svátku sv. Lukáše, patrona
lékařů
V tyto dny probíhají setkání biskupů a kněží s nemocnými a pracovníky ve zdravotnictví
(návštěvy v nemocnicích, udílení svátosti nemocných, mše sv. a modlitby, přednášky na
aktuální témata v oblasti zdravotnictví a pastorační péče atd.).

3. Národní a mezinárodní spolupráce KANK v ČR
KANK v ČR spolupracuje s křesťanskými i občanskými sdruženími a společnostmi obdobného
zaměření na národní i mezinárodní úrovni.5

3.1 Spolupráce na národní úrovni
Charita ČR, nestátní nezisková organizace, nedílná součást římskokatolické církve, funguje
na území ČR jako sdružení více než 300 Charit. Provozuje širokou síť sociálních
a zdravotních služeb, určených osobám v ohrožení nebo v nouzi u nás i v zahraničí, bez ohledu
na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální
orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo
národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.
Formy spolupráce s KANK v ČR:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné,
 vzdělávání a formace dobrovolníků,
 zakládání dobrovolnických center v pobytových zdravotnických a sociálních službách,
řízení a koordinace práce dobrovolníků a zajištění jejich supervize.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě (DLBsH) je zdravotnickým zařízením
Oblastní charity Rajhrad, které poskytuje hospicovou paliativní péči. Jeho Edukační centrum
pořádá výchovné a vzdělávací aktivity v oblasti paliativní medicíny a přidružených oborů pro
všechny odbornosti multidisciplinárního týmu. Je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání
lékařů.
Formy spolupráce:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné, umírající a pozůstalé,
 pořádání vzdělávacích seminářů pro nemocniční kaplany.
5

Srov. Stanovy Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice [online], čl. 2. 10. [cit. 2015-02-28].
Dostupné na www: <http://kaplan-nemocnice.cz/wp-content/uploads/2014/03/Stanovy.pdf>.

Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost, renomovaná organizace pomáhající v ČR
široké škále potřebných lidí, jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu
maltézských rytířů zakládá svou činnost na pomoci trpícím a potřebným v duchu křesťanské
lásky k bližnímu. Výsledkem její činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti
v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Pečuje o mládež, nemocné,
vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, lidi starající se
o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, děti s kombinovaným postižením, poutníky
s postižením, lidi postižené přírodními katastrofami a další potřebné.
Formy spolupráce:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné,
 vzdělávání a formace dobrovolníků,
 zakládání dobrovolnických center v pobytových zdravotnických a sociálních službách,
řízení a koordinace práce dobrovolníků a zajištění jejich supervize,
 záštita nad vzdělávacími akcemi pro nemocniční kaplany a zdravotníky.
Milosrdní bratři Čechy a Morava, hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius
S. Joannis de Deo“, je společenství laických bratří zasvěcených službě nemocným. Působí
v 50 zemích na pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center. Svou pomoc neomezuje pouze
na nemocné, ale věnuje se mentálně postiženým, invalidům, přestárlým, lidem bez domova,
drogově závislým. Mimoto zakládá střediska s paliativní péčí nebo péči o nemocné AIDS či
Alzheimerovou chorobou. Ve svých nemocnicích neprovádí potraty, buduje baby-boxy, věnuje
se propagaci etických a morálních hodnot.
Formy spolupráce:
 s nemocničními kaplany v péči o nemocné a jejich příbuzné,
 pořádání vzdělávacích seminářů pro zdravotníky.
Asociace nemocničních kaplanů, občanské sdružení fyzických osob, pověřených církvemi
spojenými v ERC k duchovní službě ve zdravotnickém zařízení, sleduje podporu a koordinaci
odborné přípravy a činnosti nemocničních kaplanů – poskytovatelů služby v oblasti spirituální,
pastorační a náboženské péče (dále jen duchovní a pastorační péče) o pacienty, jejich blízké
a o jejich pečovatele, zaměstnance i dobrovolníky v nemocnicích, v hospicích a jiných
zdravotnických a sociálních zařízeních (dále jen zdravotnická zařízení).6
Formy spolupráce:
 setkání výborů ANK a KANK v ČR za účelem vyjasňování odlišných postojů a názorů,
stanovení společného postupu pro jednání s MZ ČR o začlenění nemocničních kaplanů
do zdravotnické legislativy a dalším vzdělávání nemocničních kaplanů,
 účast na vzdělávacích akcích pro nemocniční kaplany, pořádaných ANK nebo KANK
v ČR.

3.2 Spolupráce na mezinárodní úrovni
14. konzultace Evropské sítě nemocničních kaplanů se konala ve dnech 1. 6. - 5. 6. 2016
v Debrecenu (Maďarsko). KANK v ČR na jednáních ENHCC zastupovala MUDr. Mgr. Marie
Opatrná, Ph.D. a ThLic. Marek František Drábek, DiS.

Srov. Stanovy občanského sdružení „Asociace nemocničních kaplanů“ [online], čl. I.4. [cit. 2015-02-28].
Dostupné na www: < http://www.nemocnicnikaplan.cz/rubrika/3-Stanovy/index.htm>.
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4. Mediální aktivity a public relations KANK v ČR
KANK v ČR v r. 2016 úzce spolupracovala s těmito médii:
Rádio Proglas, rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských
hodnotách, šíří poselství evangelia a křesťanskou kulturu především česky mluvícím lidem.
Používá k tomu zejména mluvené slovo a hudbu šířenou pomocí všech dostupných technických
prostředků.
Formy spolupráce:
 zprávy o aktivitách KANK v ČR,
 natáčení pořadů o nemocničních kaplanech a jejich službě,
 příprava pořadů duchovně vzdělávacích, Myšlenka na den, aj. členy KANK v ČR.
Brněnská tisková misie, ekumenická nezisková společnost, jejíž náplní je šíření křesťanského
poselství naděje, víry a lásky formou tiskovin. Texty povzbuzují v těžkých obdobích života,
samotě, v nemoci, pomáhají nalézt smysl života, překonat stresové situace, závislost na
alkoholu a drogách, vyzývají k obnově rodiny, etiky, varují před sektami, informují
o křesťanství apod. Mají osvětový charakter (prevence AIDS, návykové látky). Svou přístupnou
formou a krátkým slovem se hodí právě do dnešní uspěchané doby.
Formy spolupráce:
 prezentace aktuální nabídky tiskovin a jejich distribuce nemocničním kaplanům,
 příprava a výroba nových tiskových materiálů pro nemocné a jejich příbuzné,
umírající a pozůstalé, pracovníky ve zdravotnictví na základě návrhů nemocničních
kaplanů.
Karmelitánské nakladatelství, křesťansky orientované nakladatelství, které na knižním trhu
působí od roku 1991. Vydalo více než 1500 titulů. Nejdůležitější částí edičního plánu jsou edice
věnované duchovnímu životu, z nichž k dlouhodobě nejúspěšnějším patří Karmelitánská
spiritualita a Malý duchovní život.
Formy spolupráce:
 prezentace aktuální nabídky knih a jejich distribuce nemocničním kaplanům.
V r. 2016 bylo zaznamenáno na tuzemských webových stránkách následující 3 zprávy, které
referovaly o službě katolických nemocničních kaplanů nebo činnosti KANK v ČR:
Pacienti nechtějí být o Vánocích sami, vědí nemocniční kaplani ze severní Moravy
a Slezska (19. 12. 2016).
Viz: /http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/12/pacienti-nechteji-byt-o-vanocich-sami-vedikaplani-ze-severni-moravy/
Nemocniční kaplan: Mohu starosti pacientů vyslechnout, být jim nablízku (22. 12. 2016).
Viz: http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/nemocnicni-kaplan-mohu-starosti-pacientuvyslechnout-byt-jim-na-blizku-20161222.html
V nemocniční chodbě vznikla kaple. Z větracího okna je vitráž (17. 2. 2016).
Viz: http://www.idobryden.cz/zpravy/v-nemocnicni-chodbe-vznikla-kaple-z-vetraciho-oknaje-vitraz/0a9005c9-d0d5-11e5-bc31-005056ab0011/.

V r. 2016 bylo odvysíláno 5 televizních a rozhlasových reportáží a pořadů o poslání
katolických nemocničních kaplanů:
O Katolické asociaci nemocničních kaplanů v ČR a Vánocích v nemocnici (27. 12. 2016,
2. 1. 2017). Lehce vánočně laděný pořad studia Vojtěch o Katolické asociaci nemocničních
kaplanů a o vánocích v nemocnici. Rozhovor s předsedou výboru Katolické asociace
nemocničních kaplanů v ČR, jáhnem a plicním onkologem MUDr. Michalem Hrnčiarikem
a s dalším jáhnem a nemocničním kaplanem v Hradci Králové Radkem Pavlistou. Viz:
Audioarchiv Radia Proglas 1.
Kulatý stůl: Doprovázení nemocných (4. 11. 2016). Mezi pozvanými hosty byl i P. Bohumír
Vitásek, biskupský delegát pro pastorační péči v Arcidiecézi olomoucké. Viz:
http://www.tvnoe.cz/video/11399.
Sváteční slovo nemocničního kaplana Václava Tomiczka (12. 9. 2016, 14. 9. 2016, 16. 9.
2016). Viz: Sváteční slovo, ČT 1.
V. jarní setkání nemocničních kaplanů. Formačně vzdělávací setkání pastoračních
pracovníků a dobrovolníků ve zdravotnických a sociálních službách proběhlo v Brně (10. 5.
2016). Viz: Televize NOE, Zpravodajské Noeviny (archivní záznam).
Nemocniční kaplani na republikovém setkání v Brně (9. 5. 2016). Viz: Zprávy, Radio
Proglas 1.
V r. 2016 bylo v tisku, národního nebo regionálního dosahu, publikováno 5 článků, které
přibližovaly práci katolických nemocničních kaplanů a působení KANK v ČR:
Jsou profesionálové, ale smrt se jich dotýká. In Katolický týdeník, 2016, č. 42. Diecézní
zpravodajství, s. 5.
Nemocničních kaplanů je více. In Katolický týdeník, 2016, č. 42, s. 1.
Biskup Karel Herbst navštívil nemocné. In Katolický týdeník, 2016, č. 8. Diecézní
zpravodajství, s. 8.
Nablízku nemocným. In Katolický týdeník, 2016, č. 8. Diecézní zpravodajství, s. 5.
Rok milosrdenství ve službě nemocným. In Katolický týdeník, 2016, č. 3. Diecézní
zpravodajství, s. 5.

5. Hospodaření KANK v ČR
Stav ke dni 31. 12. 2016:
Položka
Zůstatek na účtu z r. 2015
Zůstatek na pokladně z r. 2015
Členské příspěvky
Sponzorské dary
Poplatky ostatní
Konf. poplatky, Brno 2016
Setkání NK, Brno 2016
Konf. poplatky, Velehrad 2016

příjem
56627,62
4194
13200
1000
10800
23400

Setkání NK, Velehrad 2016
DPP přednášejících
Srážková daň
Celkem
Stav
Stav účtu
V pokladně

výdej

poznámka

33 osob x Kč 400,2782,22 příspěvek ENHCC
54 osob x Kč 200,8367
62 osob x Kč 400,-;
18 osob x Kč 200,3110
29325
5175

109221,62 48759,22
60462,40
56605,40
3857

Hlavní zdroj příjmů pro hospodaření KANK v ČR představují členské příspěvky
a konferenční poplatky z republikových setkání nemocničních kaplanů v Brně a na Velehradě.
Z nich jsou hrazeny DPP přednášejících (příp. jejich ubytování a strava) a další výdaje spojené
s pořádáním formačně vzdělávacích aktivit pro nemocniční kaplany, provoz webových stránek,
bankovní poplatky aj.

