Resumé

KOUDELKA Jaroslav: Pastorace mentálně postižených
Bakalářská práce

Bakalářská práce nabízí ucelený pohled na jednu z oblastí pastoračního působení
církve – kategoriální pastoraci, se zaměřením na cílovou skupinu lidí s mentálním
handicapem. Charakterizuje postoj církve k mentálně postiženým a řeší otázky spojené
s pastoračním úsilím – péčí, která je těmto osobám věnována.
Součástí práce je vhled do problematiky mentálního handicapu, kde jsou
charakterizovány nejčastější typy mentálního handicapu s přihlédnutím zejména na stupně
hloubky postižení, které jsou charakterizovány s ohledem na možnosti edukace a socializace.
Dále jsou zde popsány oblasti pastorace, které se mentálně postižených převážně
týkají. Zde je patrné zjištění, že vlastní pastorační úsilí se v případě výskytu mentálního
handicapu rozšiřuje na okolí postiženého, především na ty, kteří jsou touto situací zasaženi,
tedy na rodinu – sourozence a rodiče. Určité pastorační úsilí musí být věnováno rovněž
místnímu církevnímu společenství, které má být citlivým způsobem připravováno na přijetí
mentálně postižených do plného společenství.
V další části jsou vymezeny možnosti pastorace mentálně postižených a v nich
zapracovány zásady této specifické práce. Práce ukazuje, že tyto zásady téměř vždy vycházejí
z individuálních potřeb klientů (pastorovaných) a jsou tedy zásadním kriteriem při výběru a
volby vhodných metod, které mohou být použity.
Ze Specifických podmínek této práce je zřejmé, že jde o poměrně časově náročný a
složitý proces, vyžadující komplexní a otevřený přístup, který může být s úspěchem
realizován pouze s aktivní spoluúčastí celého místního církevního společenství. Zejména
účast věřících laiků je zde zcela odůvodněně chápána jako nepostradatelná.
Příprava na bakalářskou práci přinesla zjištění, že odborná literatura zabývající se
problémem mentální retardace a dostupná v českém jazyce se problematikou pastorace
mentálně postižených nezabývá. Především neexistují žádné obecné podmínky, za kterých
mentálně postižení smí nebo nesmí přijímat svátosti. Východiskem jak práce ukazuje, může
být ryze individuální přístup k mentálně postiženému člověku, který řeší vždy jednotlivý
konkrétní případ a situaci klienta zvlášť.

