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Editorial
Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou další číslo Caritas et veritas, tentokrát věnované tématu spirituality v pomáhajících profesích. Jedná se o téma s velmi bohatým diskurzem v zámoří, avšak v Evropě jde
o téma spíše podceňované. Nicméně i u nás se mu už začíná dostávat určité pozornosti a aktuální
číslo Caritas et veritas chce tento trend podpořit.
Spiritualita v širokém slova smyslu, jak je chápána např. v sociologii náboženství, je pro člověka
zdrojem jeho hodnot a motivací. Pro pomáhající profese je proto klíčová především spiritualita
jejich klientů a pracovní postupy, které pracovníkovi v pomáhající profesi umožní spiritualitě
klienta porozumět. Obdobně je však důležitá i spiritualita pomáhajícího, protože i pro něj je jeho
vlastní spiritualita zdrojem hodnot a motivací, které ho přivedly k výkonu pomáhající profese.
Do naznačené problematiky uvádí podnětný rozhovor s Pavlem Navrátilem, docentem sociální
práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Na něj navazují odborné studie,
mezi kterými je potřeba upozornit např. na práci Jakuba Doležela. Ve své studii se věnuje otázce, zda a jak je spiritualitě klientů věnována pozornost při výkonu sociální práce u církevních
poskytovatelů sociálních služeb. Jozef Žuffa se ve svém příspěvku zaobírá otázkou, jak vnímají
křesťanský profil charitních zařízení na Slovensku jejich zaměstnanci. Studie Stanislava Přibyla rozebírá vztah spirituality a kanonického práva; vztah spirituality a morálky zkoumá Vojtěch
Šimek. Wiesław Przygoda věnuje pozornost roli charitativních organizací v tzv. třetím sektoru
polské společnosti. Stejně tak se Karel Šimr zabývá otázkou role diakonie v české veřejné sféře.
Vážení čtenáři, věřím, že vás toto číslo Caritas et veritas zaujme zvoleným přístupem k problematice, kdy otázku náboženství a spirituality neotevírá pouze z pozice teologie, ale zejména z pohledu sociální práce a dalších pomáhajících profesí. Tento úhel pohledu může být přínosný jak pro
sociální práci, tak také pro teologii, protože obě pojetí spirituality jsou vůči sobě do určité míry
komplementární, a do určité míry se mohou i vzájemně inspirovat.
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