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Souborné dí lo  Tomáše Špidl ík a

Ediční řada je zaměřena na systematické vydávání vědeckých prací Tomáše kardinála Špidlíka SJ. 
Zprostředkovává monografie a články (překlady ze světových jazyků, ve kterých tento nejznámější 
český teolog publikoval).

S oučasné otázk y

Kulturně a teoreticko-umělecky zaměřené studie, jež slouží k podepření teologických otázek autorů, 
kteří se vážou buď k jezuitské spiritualitě nebo k teologii a způsobu života v Centru Aletti.

Studie  ruského myšlení

Ediční řada seznamuje s autory, kteří v českém prostředí nejsou příliš známí. Zároveň vychází v řadě 
díla těch autorů, se kterými se jinak běžně setkáváme a o jejichž „provokativnosti“ třeba nemáme ani 
tušení. Mezi tituly dominuje souvislé vydávání děl Vladimíra Solovjova.

Prameny spir i tual i t y

Ediční řada je zaměřena na autory doby patristické a na klasiky spirituální teologie Východu a Západu.

S ocietas

Edice zpřístupňuje jezuitskou spiritualitu, historii řádu a biografie význačných jezuitských osobností.

Studi jní  tex t y  Centra  Alett i

Ediční řada zahrnuje témata od pastorální, spirituální teologie až k tematice filosofické. Často nabízí 
výsledky týmové práce zahraničních autorů, z konferencí tematicky zaměřených. Studijní texty mohou 
sloužit buď jako pomůcka k přednáškám, anebo k prohloubení vlastní teologické orientace.

H las  Velehradu

Ediční řada populárním způsobem sleduje základní témata duchovního života, rozpracovaná jako 
„první informace v kapesním vydání“.

Slovo a  obraz

Prestižní ediční řada, kde pospolu „slovo“ a „obraz“ vytvářejí tutéž teologickou ideu. Text je podepřen 
uměleckými ilustracemi.

Češt í  jezuité

Vyhraněná ediční řada, která doplňuje absenci českého „jezuitika“ vydáváním monografií jednotli-
vých osobností historie České provincie Tovaryšstva Ježíšova (misionáři, cestovatelé, vychovatelé na 
královských dvorech, zapomenutí myslitelé, anonymní lidumilové…).
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4 Souborné dí lo  Tomáše Špidlíka

Tomáš Špidl ík

Vatikánské promluvy
Cyklus B (2011–2012)

Svatý Jeroným často zdůrazňoval, že bible je nástrojem, „jímž 
Bůh každý den promlouvá k lidskému srdci“. Mluvené slovo otce 
Špidlíka obrací pozornost na příklad svatých, kteří do středu du
chovního života kladli setkání s Kristem – Slovem, živě promlou
vajícím.

293. publikace · 21×13,5 cm · 240 stran · váz. · 2011 · 240 Kč ISBN 978-80-7412-088-6

Tomáš Špidl ík

Řehoř Naziánský
Úvod ke studiu jeho duchovní nauky

Špidlíkova kniha o duchovní nauce církevního otce, svatého Ře
hoře Naziánského, patří k jeho nejcennějším odborným studiím. 
Těžiště tvoří pohled na hodnotu duchovní konverze v Řehořově 
myšlení, jež odpovídá stále aktuálnímu spojení teorie s praxí.

257. publikace · 21×13,5 cm · 332 stran · váz. · 2010 · 300 Kč ISBN 978-80-7412-051-0

Tomáš Špidl ík

Vatikánské promluvy
Cyklus A (2010–2011)

Oslavy 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů svatých Cyrila 
a Metoděje na Velkou Moravu proběhnou v roce 2013. Naše pří
prava na jubileum začíná vstupním rokem, věnovaným Písmu sva
tému. Dosud nepublikované promluvy kardinála Tomáše Špidlíka 
z Vatikánského rozhlasu z let 2004–2005 nás mohou přiblížit Bo
žímu slovu v nedělní liturgii.

263. publikace · 21×13,5 cm · 260 stran · váz. · 2010 · 250 Kč ISBN 978-80-7412-057-2
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Připravujeme Pavel  Ambros
podzim 2012 

Život  a dí lo  Tomáše Špidlíka
Bibliografie s komentářem

Jedná se o dlouhodobě připravovaný, objemný badatelský počin: systematizace knižních 
titulů a časopiseckých příspěvků kardinála T. Špidlíka. Často leckde nesprávně citované 
údaje byly prověřeny a revidovány za pomocí různých světových knihoven.

Připravujeme Tomáš Špidl ík

Sofiologie  Bazi la Vel ikého
Jedna z prvních autorových monografií, zaměřená na duchovní odkaz význačného východ
ního církevního otce 4. století. Stěžejním výrazem sofiologie se rozumí přednostní postavení 
božské Moudrosti, která si svobodně uspořádává člověka do duchovní podoby.

Připravujeme Tomáš Špidl ík
jaro 2013 

Integrální  poznání
Cesta symbolu

Poslední rozsáhlejší dílo T. Špidlíka usiluje o syntézu v pohledu na životní hodnoty. Dýchne 
na nás bezesporu harmonie vyvážené literární formy a moudrých věcných obsahů. Výcho
diskem je srozumitelné přetlumočení řečí symbolu: ten spojuje mentality, ale též zavazuje 
k duchovní vyhraněnosti.

Připravujeme Tomáš Špidl ík

Spiri tuali ta křesťanského Východu I.
Systematická příručka

Revidované starší vydání Špidlíkova titulu. Text, přeložený do mnoha světových jazyků, 
slouží jako základní příručka duchovního života.

Připravujeme Tomáš Špidl ík

Spiritualita křesťanského Východu II.
Modlitba

Revidované starší vydání Špidlíkova titulu. Text, přeložený do mnoha světových jazyků, 
systematicky vyhodnocuje modlitební praxi a teoretické zdroje křesťanského Východu. 

2. vydání

2. vydání
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Připravujeme Tomáš Špidl ík
podzim 2012

 Vatikánské promluvy
Cyklus C (2012–2013)

Sbírka dalších kardinálových promluv z Vatikánského rozhlasu, odpovídající liturgickému 
cyklu C.

Připravujeme Tomáš Špidl ík

Teofan Zatvornik
Potřeba osobního duchovního vedení a individuálního rozlišování jsou témata, která si 
klade každý, kdo dbá o věrohodnější podobu křesťanství. Ruský světec, mnich a biskup, žil 
v letech 1815–1894. Měl obrovský talent zejména pro vysvětlování základů víry u mladého 
člověka. Tomáš Špidlík, jenž ho biograficky představuje, se soustřeďuje na jeho hlubší pro
niknutí do podstaty modlitby.

Připravujeme Tomáš Špidl ík
zima 2012

 Statě  z  Nového života
Publikace z emigrantského periodika, souvisle vycházející po celá desetiletí, na rozličná 
duchovní témata.

Připravujeme Tomáš Špidl ík
zima 2012

 Statě  z  ř ímských Studií
Římské Studie, vycházející obrazně řečeno „od Vítězného února do Listopadové revoluce“, 
byly vždy obávaným ideovým strašákem pro komunistický režim. Špidlíkovy studie jsou 
skvělými příspěvky k východní spiritualitě.

Připravujeme Tomáš Špidl ík

Spiritualita křesťanského Východu III.
Ruská idea

Revidované starší vydání klíčového Špidlíkova titulu. Text sleduje postavení duchovního 
odkazu, jak v praxi zbožnosti, tak i v dílech teoretických klasiků, napříč staletími v obrov
ské kultuře Ruska.

2. vydání
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98 Současné otázky

Tomáš Špidl ík

O povolání
Několik užitečných úvah

Poslední titul, který kardinál Tomáš Špidlík za svého života sepsal, 
se věnuje tématu povolání. Odpovídá v něm na nejčastější námitky, 
pochybnosti a otázky, které si klade každý, před nímž vyvstane 
čas volby směru života. A nejen to. Jelikož zná autor tradici, může 
moudrou pedagogikou osvětlit spletitou problematiku povolání, 
jejíž zákonitosti jsou dobře uplatnitelné právě v současném světě.

283. publikace · 18,5×11,5 cm · 104 stran · váz. · 2011 · 120 Kč ISBN 978-80-7412-078-7

K ar l  R ahner 

Poslání  a milost
Příspěvky k pastorální teologii

Poslání a milost koncipoval Karl Rahner jako výběr svých dvaceti 
čtyř nejvýznamnějších statí z pastorální teologie. Hloubka, ne
otřelost a živá moudrost v odpovědích na nezměrné tápání člověka 
dnešní doby vychází z Rahnerova přesvědčení: „Pokud teolog kněz 
nehledá východisko teologického bádání v pastoraci, ztrácí i sa
motnou teologii.“ 

278. publikace · 21×13,5 cm · 560 stran · váz. · 2011 · 450 Kč ISBN 978-80-7412-073-2

Vladimír  Boubl ík

Duchovní deník
Kněz a teolog Vladimír Boublík (1928–1974), dlouholetý profesor 
fundamentální teologie na římském Lateránu, se nám představuje 
také v kontextu estetických a kulturních otázek současnosti. Přínos 
jeho bytostně zúčastněné teologie nás nadčasově oslovuje.

270. publikace · 21×13,5 cm · 250 stran · váz. · 2010 · 260 Kč ISBN 978-80-7412-064-0
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M ichal  Alt r ichter

O českých teologických současnících
Text zahrnuje velký sumář informací. Analyzuje podle chronolo
gické posloupnosti všechny publikace sedmi současných českých 
teologů (Tomáše Halíka, Maxe Kašparů, Pavla Ambrose, Ladislava 
Tichého, Richarda Čemuse, Aleše Opatrného a Ctirada V. Pospí
šila), přičemž vyslovuje obecnější zásady nad trendy, jimiž české 
teologizování nyní prochází.

291. publikace · 21×13,5 cm · 400 stran · váz. · 2011 · 320 Kč ISBN 978-80-7412-086-2

John Henr y  Newman 

Čas Antikris ta
Soubor tematických kázání o Antikristovi, jenž usedne v Božím 
chrámu a bude se vydávat za Boha, se odpovědně dotýká závažných 
momentů světových dějin v souvislosti s radikálními biblickými 
otázkami. Světec Newman však tady člověka těší a povzbuzuje.

296. publikace · 18×11 cm · 124 stran · brož. · 2011 · 120 Kč ISBN 978-80-7412-091-6

M ichal  Alt r ichter

Událost i  ze  ž ivota víry
Odpovědi k otázkám

Máme alergii na fráze, mluvímeli o víře? Jak mělce často třeba vy
slovujeme slovo radost! Text se pokouší formou otázek a odpovědí, 
které někdy již v terénu zazněly, vynést na povrch jednu z takových 
zkušeností: jak znovu uchopit to, co je tak zásadní – plněji uvěřit! 

306. publikace · 18×11 cm · 240 stran · brož. · 2012 · 170 Kč ISBN 978-80-7412-101-2
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Marko I van Rupnik

Adam a  jeho žebro
Jak muž prožívá součást svého těla – darovanou ženu? O tom za
svěceně pojednává dramatická četba prvních stránek biblického 
příběhu o stvoření ženy, v interpretaci umělceteologa Marka Rup
nika SJ. Text hovoří o četných stránkách manželského soužití.

258. publikace · 14,5×10,5 cm · 80 stran · brož. · 2010 · 60 Kč ISBN 978-80-7412-052-7

Paul  Archambault

Iniciace do Blondelovy f i losof ie 
jako krátký traktát  metafyziky
Text P. Archambaulta (1883–1950) sleduje stručným způsobem roz
voj filosofie M. Blondela (1861–1949) od jeho rané formy „filosofie 
akce“ k jeho pozdní, zralé podobě „filosofie konkrétna“. Tím, že 
uvádí Blondelovo myšlení do souvislosti s francouzskými klasiky 
i s Blondelovými učiteli, otevírá nám nepřímo přístup ke kultuře 
francouzského filosofování vůbec. V našem prostředí navazuje na 
objev Blondelovy filosofie ve Floriánových Kursech (1939/40).

312. publikace · 21×13,5 cm · 112 stran · váz. · 2012 · 120 Kč ISBN 978-80-7412-107-4

2. vydání
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Připravujeme Wil l i  Lamber t

Franz Baader.  Fi losof ie  modli tby
Práce německého jezuity W. Lamberta hodnotí klíčové téma modlitby německého roman
tického filosofa, jenž žil v letech 1765–1841. Otevírá před námi grandiózní svět tehdejší 
kultury. Jako přítel F. W. J. Schellinga a ctitel Mistra Eckharta nazývá svou filosofii „dyna
mickou“ a staví ji proti „mechanické“. Patřil mezi nejoriginálnější myslitele 19. století. Měl 
velmi početné a nadšené žáky, kteří vydali jeho sebrané spisy v 16 svazcích.

Připravujeme Bernard Lonergan

Jak poznáváme?
(Insight)

Insight, studie o lidském porozumění, knižní titul přeložený do četných světových jazyků, 
v duchu tradice Augustina a Newmana, představuje vhled či nahlédnutí do jádra skuteč
nosti na základě svobodného tázání otevřeného lidského ducha. Jde o vyvážený manifest 
seriózní intelektuální zvídavosti.

Připravujeme Bernard Lonergan

Metoda v  teologi i
Kanadský jezuita, filosof maréchalovského střihu, žijící v letech 1904–1984, je všeobecně 
považován za jednoho z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů 20. století. Originální 
přetlumočení Tomáše Akvinského mu zjednalo řadu přátel, ale i opozici. Lonerganovým 
cílem je vytvoření pevného základu pro dohodu a pokrok v oblastech, jako je filosofie 
a teologie.

Připravujeme Franz Georg Fr iemel
podzim 2013 

Johann Michael  Sai ler
Německý teolog a biskup žil v letech 1751–1832. Erfurtský profesor pastorální teologie ho 
představuje jako osobnost zralé lidské vlídnosti a otevřeného přístupu k ekumenickým otáz
kám. Ve svém rozsáhlém díle dával důraz na pedagogické představení teologických pojmů. 
Třeba sám Ludvík van Beethoven s ním konzultoval Missu solemnis.

Připravujeme M ichal  Alt r ichter
lé to  2013

 Událost i  ze  ž ivota víry  II.
Život není poskládán z pojmů, ale z událostí. Abychom dokázali žít realisticky protiklady, 
k tomu je zapotřebí život v Duchu. Jde o pokračování příběhů víry ve stejném smyslu jako 
zahrnuje předchozí titul Události ze života víry.
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Připravujeme Rober t  Murray
zima 2012 

Teologie  ekologie
Kosmická smlouva obsahuje pohled na učení bible o řádu stvoření a o postavení člověka. 
Prostřednictvím čtení klíčových textů ukazuje, že lidská snaha o spravedlnost a též po
žehnání pokoje byly součástí jediného ideálu, upevněného v liturgiích prvního chrámu 
vedených králem coby Božím místodržitelem. Právě královská důstojnost člověka je klíčem 
k významu naší stvořenosti „k Božímu obrazu“ a činí nás odpovědnými za ostatní tvory 
před Bohem. Autor sleduje vývoj těchto myšlenek v pohledu na tradici židovství a křesťan
ství; vždyť se jedná o společné dědictví stejné biblické vize.

Připravujeme John Henr y  Newman

Idea univerzi ty
Vážnost, jaké požívá v anglickém světě univerzita, je obecně známá. Aktuálnost pociťované 
krize dnešního vysokoškolského systému coby palčivý problém základů humanity můžeme 
vhodně nahlížet v nadčasových intuicích světcemyslitele ze 60. let 19. století.

Připravujeme John Henr y  Newman

Důvody pro víru
Dopis vévodovi z Norfolku

Rozsahem kratší, bohatstvím témat ovšem závažné sdělení anglického konvertity, v němž 
vypočítává důvody přivádějící ho k zaobírání se tématem církevní tradice. Jako odpověď 
na námitku, že láska k církvi je nadhodnocena a že je pokusem vnutit cizí prvek jako jho 
do mysli a svědomí, uvádí, že nikdy nebude hrozit „přehršel žáru a vděčnosti“, neboť jde 
o základní rozměr osoby, jemuž zkušenost církve otevírá stále nové horizonty.



13

S
tu

d
ie

 r
u

sk
éh

o 
m

yš
le

n
í



14 Studie  ruského myšlení

Pavel  Evdok imov

Žena a spása světa
Pavel Evdokimov načrtává nejhlubší určení ženy. Muž a žena byli 
stvořeni pro vzájemné sdílení a Bůh k nim od počátku mluví jako 
k jednomu, neodděleně. Po ontologickém schizmatu dochází k vy
pjaté opozici mezi mužstvím a ženstvím. Až při putování dějinami 
lze rozeznat střídání polarity matriarchátupatriarchátu. Od chvíle, 
kdy se Bůh Adama bolestně ptá: Kde jsi?, nepřestávají si muž a žena 
(s nostalgií po ráji: po integritě) klást navzájem stejnou otázku. 

271. publikace · 19,5×13,5 cm · 336 stran · váz. · 2011 · 360 Kč ISBN 978-80-7412-066-4

Sergej  N ikola jevič  Bulgakov

Jaltský a konstantinopolský deník
Duchovní deník teologa II

Deníky Sergeje Bulgakova (1871–1944) dýchají spontánností. 
Krátké texty nebyly zamýšleny k publikování. Jsou záznamem 
vnitřních podnětů, popisují setkání, osobní zápasy. Uvádějí do au
torova bilancování života, těžké nemoci i blížící se smrti. Ukazují 
duchovní tvář největšího ruského teologa moderní doby.

279. publikace · 19,5×13,5 cm · 160 stran · váz. · 2011 · 160 Kč ISBN 978-80-7412-074-9

Semjon L judvigovič  Frank 

Člověk a reali ta
Metafyzika lidského bytí

Dílo Člověk a realita (metafyzicky podložené křesťanské chápání 
světa) je zásadní filosofickou prací z posledních let života ruského 
filosofa S. L. Franka (vázaného celoživotně zejména na německé 
a francouzské exilové prostředí). Autor nazývaný kolegy doctor sub-
tilis je v dějinách filosofie řazen do proudu tzv. intuitivismu. Hledá 
ontologické podmínky možnosti intuice jako bezprostředního po
znávání bytí, a přitom výrazně odmítá subjektivní idealismus.

253. publikace · 19,5×13,5 cm · 448 stran · váz. · 2010 · 420 Kč ISBN 978-80-7412-047-3
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S ergej  N ikola jevič  Bulgakov

Beránek Boží
První část trilogie S. Bulgakova o Boholidství, Beránek Boží, sleduje 
historický vývoj tajemství o Kristu, jenž je Člověk a Bůh zároveň. 
Aktuální a brilantní jsou pasáže o lidských karikaturách, které 
vždy redukují složitou problematiku na omezenou část. Pochopit 
spojení božské a lidské přirozenosti v Bohočlověku lze podle Bul
gakova jen za pomoci poctivé sofiologie: ta je paradoxem odevzdá
vajícího se Boha, který primárně přinesl člověku krásu kvůli Ženě.

299. publikace · 23,5×16 cm · 512 stran · váz. · 2011 · 540 Kč ISBN 978-80-7412-094-7

Lev Šestov

Vláda kl íčů (Potestas  c lavium)
Jako Šestovovy Athény a Jeruzalém představují autorovu syntézu 
filosofickou, tak Potestas clavium (Vláda klíčů) je považována za syn
tézu autorova teologického pohledu. Uzavřené myšlení, spokojené 
se svým sebedefinováním, zdařile narušují existenciální paradoxy 
života. A na ty Šestov sází. Jde rovněž o vážnou reflexi k tématu 
papežského primátu.

Připravujeme · zima 2012 



16 Studie  ruského myšlení

Připravujeme Sergej  N ikola jevič  Bulgakov
lé to  2013

 Utěš i te l
Jde o druhou část grandiózní trilogie o Boholidství: o Duchu Svatém. Jak namalovat Ducha 
Svatého? ptají se malíři. Ikonografické motivy tu jsou chudé, známý je prakticky jenom 
symbol holubice. Ale zkušení ikonografové se brání. Ve skutečnosti je výrazným obrazem 
Ducha Svatého člověk usilující o duchovní zralost. Dost odvážný teologický text, opírající 
se o skvělou znalost biblických a patristických textů, Bulgakova zařadil mezi nejvlivnější 
teologické myslitele 20. století.

Připravujeme Ignat i j  Br jančaninov

Umění zemřít
Ignatij Brjančaninov (1807–1867) pochází z ruské aristokratické rodiny s osmi sourozenci. 
Jedná se o prvního teologa vyučeného soukromě, nikoli na nějakém teologickém (příp. 
akademickém) učilišti. Zejména byl zaujatý pouštními otci. Ptá se: Jak mohu usmířit ml
čení srdce s vnějšími aktivitami? Téma lomozu světa a touhy po tichu, usmiřitelné v zakou
šení Boží přítomnosti, odpovídá předkládanému knižnímu titulu o formaci k pokojnému 
umírání.

Připravujeme N ikolaj  Berďajev

Já a svět  předmětů
Princip objektivace, dopad předmětů, by měl být podle ruského myslitele podřízen pri
mátu lidské svobody. Jako výrazná náboženská osobnost nahlíží prvotně skutečnost du
cha, zatímco vnější, objektivní svět považuje za druhotný, pouze symbolickoznakový. 
Zapomenutí na ducha přivádí naše jednání ke školometskému mentorování, takže obklo
peni mentálními předměty podléháme odcizení. Návratem k duchovním zkušenostem se 
Já vyhojuje.

Připravujeme N ikolaj  F jodorovič  F jodorov

Vybrané f i losof ické  s tat i
Texty ruského filosofa (1827–1903) sledují především rozvíjení schopností člověka a pro
měnu tradičních forem v novou podobu. Dosažení nesmrtelnosti a oživení unaveného ži
vota je největším cílem inspirující vědy. Skloubení vědy a postavení člověka v kosmu pak 
nazývá kosmickou dramaturgií. Fjodorov vlastně nic sám nepublikoval, žil nezměrně chudě 
(otužilý, se skvělým zdravím), vše, co měl jakoby navíc, ihned porozdával mladým studen
tům. Odmítal se fotografovat; vůbec se neholedbal. Jde o první souvislejší předložení textů 
asketického, a přitom výrazně vlídného myslitele v českém prostředí.
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Připravujeme S emjon L judvigovič  Frank

Duše č lověka.  Fi losof ické  dí lo
Že člověk často žije ponořen do ušlechtilých idejí, které, ač si to přeje, se nakonec nereali
zují, je podle ruského myslitele Franka (1877–1950) natržením srdce jeho samotného. Do
padající přesycenost vezdejšího světa a potřeba svobodného zklidnění zmítaného člověka se 
nemohou usmířit v tlacích neosobních principů, ale ve vybojovaném osobním vztahu s Tím, 
kdo tato dramata spolu zakouší. Z textu vysvítá obrovská kultura myslitele židovského 
původu, křesťanské praxe i jednotlivých zemí, kde jako emigrant musel působit.

Připravujeme Georgi j  Vas i l jev ič  Florovsk i j

Cesty  ruské teologie
Klasické dílo ruského teologa (1893–1979) sleduje vývoj ruské spirituality od jejích počátků 
až k autorově současnosti. Devět kapitol odpovídá ideovým etapám: krize ruského byzan
tismu, setkávání se se Západem, protiklady 17. století, petrohradský převrat, zápas o identitu 
teologie, filosofické probouzení, historizující školy („útěk k faktům“), bdělost nad přícho
zími vlivy a tendence sjednocující či rozptylující. Kniha je důsledná v popisu osob, děl 
i v líčení historického kontextu. Je chápána jako základní příručka východní teologie.

Připravujeme Lev Platonovič  K arsavin

O osobě  
Petrohradské noci  a  j iné s tat i

Náboženský filosof a historikmedievalista (1882–1952) byl zatčen za kontrarevoluční čin
nost a deportován na tzv. parníku filosofů v roce 1922. Žil v Berlíně, v Paříži a poté ve Vil
niusu. Tam ho zastihlo připojení Litvy k SSSR. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen k deseti 
letům vězení. Zemřel v táborové nemocnici. Pojem osoba mu dával východisko ke sjedno
cení filosofického systému s duchovními principy života.

Připravujeme Konstant in  N ikola jevič  Leonťjev

Upřímná sdělení
Výbor statí

Žil v letech 1831–1891. Po diplomatické misi v Turecku a úspěšné žurnalistické činnosti 
(krátce byl dokonce hlavním tiskovým cenzorem v Moskvě) vstoupil do kláštera a změnil 
radikálně život. Bývalý stoupenec zásad G. Sandové se stal horlivým hlasatelem byzantsko
asketického ideálu. Klíčový výraz Konstantinopol byl pro něj východiskem k patriarchál
nímu slovanství. Ke Slovanům rakouského mocnářství se choval dosti skepticky. Jde tudíž 
o texty provokativní.
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Připravujeme Vladimír  N ikola jevič  Lossk i j

Rozjímání o  Bohu
Žil v letech 1903–1958. Syn filosofa N. O. Losského udržoval svazky s Moskevským patriar
chátem i během emigrace v Paříži. Ze západních autorů z textu výrazně promlouvá Mistr 
Eckhart, z východních Maxim Vyznavač a Řehoř Palama. Myšlenkově ucelený, podnětný, 
dnes již klasický teologický knižní titul.

Připravujeme Lev M ichaj lovič  Lopat in

Filosof ické  učení  o  osobě
„Filosof víry“ (1855–1920), ovlivněný V. Solovjovem, usiloval dokázat nutnost pozitivní 
úlohy metafyziky a určit její pojem a rozsah na základě účelnosti psychologických úkonů. 
Jako bývalý předrevoluční šéf Moskevské psychologické společnosti padl za oběť sovětské 
ideologie; zemřel v době hladomoru na podvýživu a vyčerpání.

Připravujeme John Meyendor f f

Byzantská teologie
Ruský teolog a pedagog (1926–1992) ve Francii přednášel dějiny teologie na několika insti
tutech, byl šéfredaktorem Quarterly St. Vladimir; na Harvardově a na Kolumbijské univerzitě 
vyučoval byzantologii. Je považován za předního znalce teologického odkazu Řehoře Pa
lamy. Jako zástupce pravoslavné církve se podílel na činnosti Světové rady církví. Předlo
žený text komentuje vybrané kapitoly z dějin východní spirituality.

Připravujeme Viktor  I vanovič  Něsmělov

Učení o  č lověku
Antropolog, s teologickými přesahy, analyzuje roli člověka ve vesmíru a Boží odpověd
nosti ke světu. V duchu myšlenkové architektury Dostojevského hovoří o světě rozdrceném 
hrůzou zla a útisku, kde člověk není schopen unést svobodu, která mu byla poskytnuta. 
Něsmělov (1863–1920) hledá řešení v usmiřujícím Božím úkonu: příchod nevinného Člo
věka, jenž přivyká žít svobodu i poté, co ji politicky ztratil.

Připravujeme  Posti la.  Svědectví  věrných
Rozsáhlá sbírka příkladů ze života apoštolů a prvních křesťanů. Vhled do novozákonních 
apokryfů, spolu s historickými i diskutovanými dobovými svědectvími: paleta informací na 
způsob životopisných příběhů.
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Připravujeme S ergej  M ichaj lovič  Solovjov
podzim 2013 

Život  a dí lo  Vladimíra Solovjova
Synovec Vladimíra Solovjova, ruský symbolistický básník, filolog a kněz, sepsal velice dů
kladný, systematický text, opřený o shromážděný archivní materiál a vzpomínky žijících 
přátel či nejbližší rodiny. Patří k základním solovjovským pramenům.

Připravujeme Vladimír  Solovjov

Historie  a budoucnost  teokracie
Je známo, že ruský myslitel V. Solovjov si tohoto textu, vydaného v Záhřebu roku 1887, 
velice vážil. Je zde řeč o souvislostech mezi ruskou církví a Svatým stolcem. V textu upo
zorňuje na hranici rozdělující Platóna a křesťanství, abstraktní idealismus a náboženství vtě
leného božství. Platónova snaha pomocí ideje erótu staví most mezi světem postižitelným 
rozumem a světem hmotným. I při velkém obdivu k Platónovi tady Solovjov naplno vyřkne 
větu: Lidský duch potřebuje tělo, aby mezi námi mohl vládnout Duch Boží.

Připravujeme Vladimír  Solovjov

Vybrané s tat i  III.
Jsou zde zahrnuty autorovy kratší texty: O národnostní otázce v Rusku, Analýza hlavního 
předsudku bránícího budování teokracie v Rusku a jiné.

Připravujeme Georg Tec tander

Dobrodružná cesta přes  Rusko  
do Persie  1602–1604

V dřívějších staletích platila cesta do Ruska pro oblast střední Evropy, kdy cestování bylo 
všude obtížnější než dnes, za neobyčejné dobrodružství. Rusko bylo i tehdy vzdálenou 
zemí, o které se u nás moc nevědělo. Když císař Rudolf II. v roce 1602 poslal svého vyslance 
k perskému šáhovi, vedl značný díl cesty přes Rusko, tedy Rusko cara Borise Godunova. 
Poutavý text s četnými dobovými komentáři určitě patří do seznamu diplomatického pro
tokolu v setkávání Východu a Západu.
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Theodor  Spengler

Rabanus Maurus – učite l  Německa
Lze kněžím svěřit výchovu mladého člověka?

Rabanus Maurus (cca 780–856), učitel Germánie, benediktin, 
opat, později mohučský arcibiskup, patří mezi nejvzdělanější zá
padní teology. Kromě rozsáhlé encyklopedie tehdejšího vzdělání 
sepsal mnoho významných spisů z oblasti dogmatiky a komentáře 
k několika knihám Písma. Vyučen u věhlasného Alcuina, sám pak 
založil nejlepší německou školu ve Fuldě, kde vychoval četné žáky.

267. publikace · 20,5×13 cm · 136 stran · brož. · 2010 · 130 Kč ISBN 978-80-7412-061-9

Frant išek  Úředníček

Skrytý  poklad
Pobožnost k Božskému Srdci Páně

Dějiny úcty ve spiritualitě Božského Srdce od českého jezuity Fran
tiška Úředníčka (1911–1969). Jednoho dne přestáváme vést spory 
s „lidovými“ námitkami ohledně údajného sentimentalismu, ale na
opak saháme k tomu, co je historicky, napříč rozličnými kulturami, 
osvědčené: životní setkání s Osobou, která má srdce.

262. publikace · 21×13,5 cm · 128 stran · váz. · 2010 · 115 Kč ISBN 978-80-7412-056-5

Maria  Campatel l i

Křest
Každý den u pramenů nového života

Knihu přivítají především ti, kteří promýšlejí, co křtem přijali. Text 
vhodně poukazuje, že nepostačuje vnímat bohatství křesťanství 
v duchu moralizování, ideologizování nebo konfrontování. To by 
odporovalo celé tradici úvah církve o křtu. V našem knižním titulu 
výrazně vystupuje do popředí samotné působení Boha, jenž se rád 
ke svému pokřtěnému obrací: vkládá do něj obrovskou důvěru 
a zve ho k neuvěřitelným hodnotám skutečného života.

261. publikace · 21×13,5 cm · 156 stran · váz. · 2010 · 160 Kč ISBN 978-80-7412-055-8

2. vydání
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Pavel  Ambros

Křest
Průvodce k obnově křestního vyznání

Průvodce přibližuje každému křesťanu podstatu obnovy křestního 
vyznání. Praktický návod, jak v šesti krocích prohlubovat osobní 
víru, vychází z bohatství křesťanské tradice Východu i Západu, 
z bible a liturgie. Obsahuje srozumitelné podněty vnímavým lidem, 
především mladým rodinám, katechumenům, nedávno pokřtěným, 
mládeži, kněžím a farnostem. Poslouží každému, kdo chce hlouběji 
porozumět svému křtu a postoupit o krok dále k ryzímu křesťanství.

280. publikace · 21×13,5 cm · 262 stran · váz. · 2011 · 250 Kč ISBN 978-80-7412-075-6

H ilde Fi r te lová

Dorota z  Montau
Mystička a patronka řádu Německých rytířů

Dorota z Montau (1347–1394), německá mystička, patronka Řádu 
německých rytířů, osobnost doby prolínání kultur severního Polska 
a německých hanzovních měst. Matka devíti dětí, choť zbrojíře, 
a přitom poutnice tajemství Ježíšova života. Svatořečená roku 1976.

268. publikace · 20,5×13 cm · 84 stran · brož. · 2010 · 90 Kč ISBN 978-80-7412-062-6

Car lo  Salott i

Blahoslavená Anna Marie  Taigi
Matka rodiny

Anna Marie Taigi (1769–1837), římská světice a mystička, charita
tivně činná, ale především patronka matek rodin (sama měla sedm 
dětí). Že měla dar čtení srdce, byla vyhledávanou rádkyní napříč 
různými profesemi: od politiků význačných jmen přes finančníky, 
samotného papeže, kardinály i  lidi naprosto neznámé. Soucit 
s nuznými bylo její charizma. Je považována za těšitelku a zpro
středkovatelku ve finanční tísni.

269. publikace · 20,5×13 cm · 152 stran · brož. · 2010 · 150 Kč ISBN 978-80-7412-063-3
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Lázaro I r iar te

Florida Cevoli  (1685–1767)
Následovnice sv. Veroniky Giuliani

Florida Cevoli (1685–1767), statečná klariskakapucínka z kláštera 
v Città di Castello, v němž se stala šiřitelkou teologického odkazu 
mystičky Veroniky Giuliani, příkladně ukazuje na umění diskrét
ního snášení tíživé nemoci. Jako světice je patronkou trpících ne
vyléčitelnými chorobami a těch, kteří se pokoušejí o překonávání 
rozmrzelosti a životní vyhaslosti.

290. publikace · 20,5×13 cm · 160 stran · brož. · 2011 · 140 Kč ISBN 978-80-7412-085-5

Francesco De Lazzar i

Eucharis t ický ž ivot  svaté  Kláry
Světice Klára (1194–1253) je patronka těch, kdo užívají televizi 
a v ní pracují; patronka těch, kdo mají problémy se zrakem, anebo 
těch, kteří pracují se sklem, ať v průmyslu či umělecky. Je však i pa
tronkou těch, kteří hledají hlubší vztah k eucharistii. Autorův text 
nám vyzvedává střed její oduševnělosti: důvěrné odevzdávání se 
eucharistickému Kristu.

286. publikace · 20,5×13 cm · 60 stran · brož. · 2011 · 75 Kč ISBN 978-80-7412-081-7

Lázaro I r iar te

Svatá Veronika Giuliani
Závrať z Boží lásky

Veronika Giuliani (1660–1727), italská klariskakapucínka, stigma
tizovaná mystička, cholerická osobnost paradoxně nepopsatelného 
klidu a veselí, je chápána jako patronka těch, kdo zakoušejí ne
důvěru od nejbližších, anebo jsou vystaveni nesprávným ideolo
gickým postojům, argumentujícím jménem Božím. Autor ve svém 
líčení uvádí historické údaje o nejnovějším bádání v životě světice.

287. publikace · 20,5×13 cm · 88 stran · brož. · 2011 · 90 Kč ISBN 978-80-7412-082-4
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Maria  Campatel l i

Čteme bibl i  s  c írkevními otci
Jak číst Písmo svaté s vírou

Bible formuje každou generaci křesťanů a kulturní společnost vů
bec. Autorka, znalá patristiky, předkládá pravidla, která otcové po
užívali pro výklad Písma. Otcové byli mistry v četbě bible, avšak 
to nejdůležitější spatřovali ve svátostné (ikonické) povaze jak bib
lického textu, tak celého stvoření a v postupném vrůstání čtenáře 
do světa Písma. Bible je totiž spolu se stvořeným světem stěžejní 
„knihou“ pro pochopení Božího zájmu o člověka. 

301. publikace · 21×13,5 cm · 168 stran · váz. · 2011 · 180 Kč ISBN 978-80-7412-096-1

Yannis  Spiter is

Řehoř Palama (1296–1359): 
milost  a  zkušenost
Dílo byzantského myslitele Řehoře Palamy (1296–1359), mnicha 
z hory Athos, arcibiskupa soluňského, představuje mystickou syn
tézu křesťanského Východu. Je rozbuškou mezi ustálenými návyky 
teologů: nutí nejen k zamyšlení nad společnými znaky východní 
a západní mentality, ale nadto předkládá k úvaze to nejpodstat
nější: máli být spiritualita věrohodná, musí odpovídat hluboké 
modlitbě.

284. publikace · 21×13,5 cm · 272 stran · váz. · 2011 · 285 Kč ISBN 978-80-7412-079-4

M ichal  Alt r ichter

Umění důvěrnost i
Vyprávění o řeholním životě

Řeholní život prošel v české církvi po roce 1990 obrovským vý
vojem. Kromě uznání pozitivních faktorů řeholního života se na 
druhé straně text kriticky vyslovuje i k tomu, co na cestě k plnější 
řeholní identitě leckdy postrádáme. Četná praktická témata (krize 
společného života, střet modlitby a činnosti, uspořádání dne a ži
votní návyky aj.) jsou nahlížena v souvislosti s dominantní důvěr
ností, intimitou.

307. publikace · 21×13,5 cm · 136 stran · váz. · 2012 · 150 Kč ISBN 978-80-7412-102-9
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Fabio Troncarel l i

Jáchym z Fiore  (cca 1135–1202)
Život, názory a dílo

Teolog naděje, kalábrijský mnich, jenž bude brzy blahořečen, je 
dnes již rehabilitovaný díky pečlivému vědeckému zkoumání 
jeho skutečných spisů. Opěvovaný Dantem jako moudrý muž, ne
správně hodnocený některými filosofy coby „utopický znalec pří
chodu Antikrista“; myslitel, jenž chtěl hovořit o souvislostech mezi 
smyslem lidských dějin a chválou za Boží dobrodiní, je představen 
italským specialistou.

314. publikace · 20,5×13 cm · 88 stran · brož. · 2012 · 95 Kč ISBN 978-80-7412-109-8

Hermann Hoffmann

Svatá Hedvika Slezská (1176–1243)
Z němčiny přeložený životopis svaté Hedviky Slezské (1176–1243), 
tak blízké naší Anežce České, představuje jedinečnou osobnost 
spojující kulturu několika zemí: Čech, Polska a Německa. Její po
zoruhodný život rovněž ukazuje propojení charizmatu manželství 
s impulzy z řeholního života.

311. publikace · 20,5×13 cm · 72 stran · brož. · 2012 · 80 Kč ISBN 978-80-7412-106-7

Freder ick  Char les  Copleston

Dějiny f i losof ie  I.
Řecko a Řím

Rozsáhlý mnohaletý redakční počin chce v českém prostředí zpří
stupnit zásadní dílo nadčasového rázu. Jezuita Copleston v sobě 
nezapře kus anglické kultury: harmonické, vtipné slovo, odpovída
jící dlouhodobé praxi vyučujícího na světových univerzitách. Po
četné recenze, i napříč rozličnými filosofickými východisky, hovoří 
o „poctivém metafyzikovi, s otevřenou vnímavostí vůči všemu, co 
přichází jako podnětné“.

Připravujeme · podzim 2012 
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Připravujeme Anic ius  Manl ius  Sever inus  Boëthius

Pojednání o  hudbě
„Poslední Říman“, Boëthius (480–525), sepsal modelové latinské pojednání o zákonitos
tech hudby, které patří k základní výbavě systematické muzikologie. V textu se samozřejmě 
objevují duchovní přesahy, které věcně objasňují kulturní dědictví doby. Hudba tu není 
jenom „zpěvandule pro kratochvíli“, ale představuje vyhraněný smysl pro morální hodnoty.

Připravujeme M ichal  Alt r ichter
jaro 2013 

Krátké děj iny spiri tuali ty
Praktická příručka představuje hlavní proudy a osobnosti dějin spirituality podle chro
nologie staletí. Odpovídá autorově předchozí pedagogické praxi. Za každou kapitolou se 
nacházejí vhodná tematická literatura a pomocné shrnující otázky.

Připravujeme Gerardo Ciof far i
zima 2012 

Svatý Mikuláš  z  Bari
Slavíme ročně Mikuláše, ale málo toho víme o jeho životě. Prvotřídní odborník na histo
rické mikulášské legendy se kritickým způsobem vyjadřuje k starodávným textům, tradici 
i k dějinám baziliky jihoitalské Bari, kde se nalézají relikvie proslulé světecké osobnosti.

Připravujeme M ichal  Alt r ichter

Úvod do hagiografie
Systematická příručka o zásadách úcty ke světeckým osobnostem. Metodologie odpovídá 
nejnovějšímu stavu bádání v tomto oboru, komunikujícího zejména s historií a spirituální 
teologií. Text rovněž zahrnuje teologickou analýzu jednotlivých instancí pro blahořečení 
a svatořečení, jako i rozsáhlou tematiku relikvií.

Připravujeme Anonymus

Svatý Leopold
Leopold III. Babenberský (1073–1136) byl v letech 1096–1136 rakouským markrabětem. 
Známe ho sice coby patrona houbařů či zpracovatelů zvěřiny, spojeného bezesporu s Ra
kouskou monarchií, vždyť leckdo z našich dědečků nosil jeho jméno, ale v českém prostředí 
o něm souvislejší studii postrádáme. Historika počátku 19. století, autora našeho textu, jenž 
se na knižním titulu nepodepsal, nelze podle „leopoldologů“ doposud vypátrat; vyhod
nocuje dobové legendy a mýty, ale též vtipně povzbuzuje Středoevropana všedních dnů.
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Připravujeme Freder ick  Char les  Copleston
zima 2012 

Dějiny f i losof ie  II.
Od Augustina po Dunse Scota

Pokračování další série jednotlivých svazků podle standardních etap dějin filosofie.

Připravujeme Freder ick  Char les  Copleston
jaro 2013 

Dějiny f i losof ie  III.
Od Ockhama po Suáreze

Pokračování další série jednotlivých svazků podle standardních etap dějin filosofie.

Připravujeme Freder ick  Char les  Copleston

Dějiny f i losof ie  IV.–XI.
Pokračování další série jednotlivých svazků podle standardních etap dějin filosofie.

Připravujeme Anna Corethová
jaro 2013 

Pietas  austriaca
A. Corethová (1915–2008) se narodila téměř na moravských hranicích, v Rábu nad Dyjí. 
Rodina byla spřízněna s rodem Esterházy. Bedlivě sledovala diskuse o „Habsburcích“, ale 
nikdy nevystupovala s polemickými stanovisky. Její styl byl vždy (podobně jako jejího filo
sofujícího bratra) jasný a nezatížený. Sledovala podstatné výpovědi, nenabízela snadno do
hledatelné populismy. Během války se jí podařilo v rakouských archivech zachránit mnohé 
cenné dokumenty. Téměř dvě desetiletí byla ředitelkou Státního archivu. Pietas austriaca je 
studií o vztahu mezi náboženskou praxí Habsburků a politickou kulturou od konce stře
dověku do počátku století dvacátého, provázanou s českými dějinami.

Připravujeme Ruper t  Deutz

Bůh je  dobrý
Benediktinský teolog (1075–1129), vlivný autor liturgických a hudebních témat, se v pojed
nání o Boží dobrotě zamýšlí nad leptavými pocity neklidné lidské rozmrzelosti a zářivými 
věčnými tajemstvími. Všímá si, nakolik ona člověka inspirují k poctivému myšlení, nebo 
nakolik jsou důvodem, že před hlubšími stanovisky prchá. 
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Připravujeme Frant išek  D vorník
lé to  2013 

Slované.  
Jejich prvotní dějiny a vzdělanost

Význačný český byzantolog, hostující profesor na četných univerzitách, se s vyhraněnou 
kompetencí ujímá nesnadných témat: Slované a jejich vzdělanost. Opírá se o nejnovější stav 
bádání a důkladnou znalost pramenů.

Připravujeme Ét ienne Gi lson

Heloisa a Abélard
É. Gilson (1884–1978) je považován za jednoho z nejpoučenějších znalců středověkého 
myšlení. Snadno zbanalizovatelné a zároveň obtížně rozklíčovatelné téma dvojice, žačky 
Heloisy a jejího učitelefilosofa Abélarda, ukazuje zásadní paradox: pokud na počátku byla 
Heloisa spíše nadšenecká, zatímco Abélard zralejší, postupně se role obrací: statečná He
loisa poučuje vratkého Abélarda. Oba jsou dnes pohřbeni vedle sebe, kousek od J. P. Sartra 
a S. de Beauvoir, na centrálním pařížském hřbitově.

Připravujeme Ger truda z  Hel f t y

Posels tví  božské  lásky
Mystička, jedna z nejvýraznějších žen středověku (1256–1302). Klášter Helfta, nedaleko 
Lutherova Eislebenu, je považován za korunu německých klášterů. Spisem Poselství (Legatus 
divinae pietatis) se rozumí teologie svěřeného času, v pozvání k intimitě. Důraz je kladen na 
komplexní kosmickou dimenzi rozsáhlého poselství „Božího Srdce“.

Připravujeme
 Filokalie  I.–V.

To nejtypičtější (vedle ikon) z východní křesťanské spirituality představuje „encyklope
die“ duchovních textů zvaná Filokalie, zahrnující množství autorů (pouštních otců, asketů, 
mnichů, starců) v rozsahu 4.–15. století. Texty pro řeckou verzi sesbírali na hoře Athos 
Nikodém a Makarius a publikovali je v Benátkách v roce 1782. Kvůli čtenářsky osvědče
nému širšímu celku pěti svazků s názvem Dobrotoljubije, tvořících samostatnou tradici, jsme 
se rozhodli pro překlad z ruštiny. Rozsáhlý ediční počin zahrnuje v jednotlivých dílech 
tyto autory: I. Antonín Poustevník, Makarius, Izaiáš Anachoreta, Marek Asketa, Evagrius; 
II. Kassián, Nil Sinajský, Efrém Syrský, Jan Klimak, Barnasuf a Jan, Dorotej z Gazy, Izák 
Syrský; III. Diodochus z Fotiky, Jan Karpatský, Zosima, Maxim Kajícník, Talassius, Teodor 
z Edessy, Filemon, Teognostos, Filetos Sinajský, Eliáš Presbyter; IV. Teodor Studita; V. Si
meon Nový Teolog, Řehoř Sinajský, Nicefor Poustevník, Řehoř Palama, Kalist pa triar cha 
a jeho společník Ignác.

jaro 2013 (I.)
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Připravujeme Jan K ronštadtsk ý

Můj život  v  Kris tu
Jan Kronštadtský (1829–1908), vůdčí, nekonvenční osobnost, hluboce zbožný, a přitom 
nesmírně aktivní. Nikdy se neangažoval politicky. V Kronštadtu, v námořní základně na 
periferii Petrohradu, často vyprávěl o důvodech rozumného věření mezi nezaměstnanými 
a bezdomovci. Text hovoří o zlepšení duchovního života, o rozpoznávání typů myšlenek 
a o podstatě modlitby. 

Připravujeme Godefroid Kur th

Svatá Kloti lda (474–545)
Dcera burgundského krále Chilpericha v Lyonu se octla ve vězení v Ženevě. Prostřednic
tvím svých poslů se francký král Chlodvík dozvěděl o její kráse a moudrosti a rozhodl se 
požádat ji o ruku. Klotilda se vytrvale modlila za přijetí křesťanství svého manžela. I když 
jejich pokřtěné dítě brzy zemřelo a nahněvaný Chlodvík se domníval, že ho zabil křest, 
nepolevovala. Ač novější populistická beletrie z ní udělala neovládatelnou choleričku, his
torická svědectví hovoří spíše o vyhraněné osobnosti. Je patronkou modlitby za změnu 
života nejbližší rodiny a těch, kteří se nalézají v neřešitelných obtížných životních situacích.

Připravujeme Paola  Giovett iová

Svatá Rita z  Cascie  (1381–1457)
Vznešená divotvůrkyně, patronka „v nemožných“ životních situacích (kazatelé užívali do
konce výraz: vytahovačka z průserů), zažívala obtížné zkoušky, mezi něž patřila vražda 
manžela a příprava synů na pomstu, jak bylo zvykem. Vymodlila obrácení afektovaným 
a nekomunikujícím. Vynikala v kontemplaci o utrpení Páně a odměnou jí byla otevřená 
rána z trnové koruny na čele. Nepřátelé manžela ji pronásledovali i v klášteře, kam vstou
pila. Zejména těm, kteří nelétají na křídlech andělů, ale rvou se s obtížemi modlitby, bude 
text užitečnou pomůckou.

Připravujeme Bar toloměj  Holzhauser

Výklad Apokalypsy
Bartoloměj Holzhauser (1613–1658), chudý švec, studoval u jezuitů a dosáhl solidního teo
logického vzdělání. Založil společenství kněží, kteří v německých zemích usilovali v době 
třicetileté války o solidní duchovní základy. Byl nakonec pronásledován, obviňován, ze
směšňován. Vyzrálé texty o etapách boje dobra se zlem na podkladě poslední knihy Nového 
zákona, Zjevení, patří mezi perly duchovní literatury. Jako ctihodný (venerabilis) očekává 
blahořečení.
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Připravujeme Rober t  Murray

Symboly církve
Jezuita R. Murray, vnuk sira Jamese Murray, zakladatele Oxfordského anglického slovníku, 
jeden z originálních spoluautorů Tolkienova slovníku (o Pánu prstenů napsal, že jde o „ve
skrze náboženský prvek, vstřebávající se do příběhu a symboliky“), hodnotí postavení sym-
bolu v dějinách církve. Svět jednou provždy známý se neustále mění, jako i povaha změn 
uvnitř světa nezůstává tatáž: to přivádí k názoru, že lidský duch touží po pozitivně stálém 
světle: symbolu uvnitř společenství církve, která má trvalou budoucnost.

Připravujeme Ludvík  Němec
zima 2012 

František Dvorník:  
mistr  his torické syntézy
Jeho setkání s historií

Podrobný životopis českého byzantologa světového formátu. Jsou v něm objasněna ne
snadná místa z Dvorníkova života: spor s E. Benešem, prvorepublikové publikace na státní 
zakázku, mravenčí práce v archivech a metodologie historikovy práce, přesun z evropského 
kontinentu do Spojených států, úmrtí v rodné obci aj.

Připravujeme J i ř í  Novotný
zima 2012 

Mnišs tví  na Blízkém východě
Jezuita, dlouhodobý vyučující biblických jazyků v Bejrútu, Montrealu, ale také na olo
moucké teologické fakultě (a jinde), podává systematickou příručku o osobnostech křes
ťanského Východu.

Připravujeme Jean- Claude Larchet

Léčba nemocí  ducha
Úvod do tradice spirituality Východu

Dnes bestseller spirituální literatury, přeložený do několika jazyků, odhaluje tajemství zla, 
hříchu a nemoci a jejich místo v našem boji směrem k lidské zralosti. V návaznosti na osvěd
čenou praxi církevních otců Larchet zkoumá náklonnost ke zlému s dopadem na fyzické 
zdraví a odhaluje možnosti léčení lidské přirozenosti vtěleným Synem Božím. Vysvětluje, 
že léčba začíná vděčností a velebením Pána, třebaže nás nemoc vrhá na neznámé území, 
dokonce až k bodu smrti. Unikátní skutečnost Trojice tu zve do svého domova.
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Připravujeme Origenes

O modli tbě
Nejstarší teoretické pojednání o modlitbě od nejvýznamnějšího představitele alexandrijské 
školy z patristické doby má dvě části. První rozebírá modlitbu obecně, druhá část modlitbu 
Páně, Otčenáš. I přes veškeré nezbytí osobní askeze modlitba zůstává darem Ducha.

Připravujeme Marie  Magdalena de Pazzi
jaro 2013 

O extázi
Výbor ze spisů nevtíravé, skromné italské mystičky (1566–1607) z Florencie, představuje 
karmelitánskou spiritualitu. Tělesná utrpení a tíhnutí ke stále hlubším a jednodušším sku
tečnostem ji připoutávají především k Eucharistii. Je patronkou netrpělivých a neklidných 
lidí. Osvědčeně podepírá v neřešitelných obtížích. 

Připravujeme Marko I van Rupnik
zima 2012 

Betánie:  Marta a Marie
Polarita dvou povah, činné a meditující osobnosti, je skloubitelná ve společném domově, 
v Betánii. Text nejen psychologicky načrtává plusy a minusy dvou typologií, ale dbá 
o místo, kde se vyhraněné osobnosti mohou setkávat: v domě, kde je stále zván Pán.

Připravujeme Hugo R ahner

Symboly církve:  ekleziologie  otců
Průkopnická práce o svátostech církve v řeči komunikujících symbolů zahrnuje především 
vyhodnocení teologického odkazu doby církevní patristiky.

Připravujeme Maria  Luigia  Valent i  Roncová

Františka Římská (1384–1440)
Světice solidarity s chudými

Po ztrátě synů a manžela přijala úděl vdovy. Její dřívější palác se proměnil v útočiště chu
dých a nemocných. V době, kdy Řím strádal politickými spory a lidé houfně umírali na 
mor, s diskrétní „aristokracií ducha“ slouží nejzapomenutějším. Vnitřně strádala papežským 
rozkolem a obětovala se za sjednocující koncil, který by vyhojil rány církve. Nepřekvapuje, 
že je nazvána patronkou Říma. Je osvědčenou přímluvkyní za ty, kteří si zoufají nad ztrátou 
majetku a jsou nuceni žít v nespravedlnosti. 
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Připravujeme  Spiri tuali ta osobnost í  doby  
německé reformace

Sborník představuje tři jezuitské osobnosti: Jakob Rem (1546–1618), miláček studentů 
a mladých lidí, „dunajský apoštol“ v dobách dezorientace; Filip Jeningen (1642–1704), 
prostý bavorský misionářlidumil; a diskutovaný zpovědník Habsburků z dob třicetileté 
války, Wilhelm Germain Lamormaini (1570–1648). Jedná se o nesnadnou dobu protikladně 
zakoušených hodnot. Východiskem pro získání harmonie je odposlouchaná blízkost Boha 
a diskrétní služba nejposlednějším. 

Připravujeme Marko I van Rupnik

Cesta křesťanského povolání
Od vzkříšení do vzkříšení

Reflexe o tajemství osobního povolání musí obsahovat též odpovědné přemítání o danos
tech napomáhajících k rozlišení, volbě a rozhodnutí. Celková teologie odpovídá putování 
od domova v Trojici („dříve než byl světem, byli jsme“) do slíbených příbytků, jež máme 
od Otce (opět v Trojici) připravené. 

Připravujeme Marko I van Rupnik
zima 2012 

Hledám své bratry:  Josef  Egyptský
Vztah mezi sourozenci je leckdy svízelným údělem běžných smrtelníků. Fenomén závisti, 
konkurence, odstranění jinakého může být následkem neopečovávaných životních zlo
zvyků. Biblická postava Josefavysvoboditele v cizáckém Egyptě je nahlížena v duchu cír
kevních otců Východu.

Připravujeme Li l l i  Ser tor ius
jaro 2013 

Kateřina z  Janova
Život světice (1447–1510), neobyčejně krásné paní, se dá vyprávět prostě. Ačkoli se u ní vše 
odehrává na těsném jevišti života (nikdy neopustila staré uličky Janova), třebaže patří do 
společenské vrstvy s celosvětovými styky, její vnitřně bohatý život odpovídající „paprsku 
lásky“, „zlatému šípu“, „zbrani Boha“, jenž v mystickém dramatu probodává srdce. Její 
texty o očistci, plné naděje, naprosto nesouvisejí s tzv. barokní zbožností, ale jsou vyjád
řením nezměrné touhy duše po Boží blízkosti: hlubšího prožívání Boha než nesnadného 
očišťování. Kateřina Janovská je patronkou lidí s trudomyslností a vágností života.
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Připravujeme Jadwiga Stabińsk a 

Svatá Hedvika:  královna Polska
Říkává se, že Polsko a Česko mají tentýž společný bod: obě země se málo znají. Edičním 
počinem chceme ukázat na význačnou dobu polských duchovních dějin. Tragédie ženy, jež 
se nemohla dočkat narození dítěte, byla spojena s tragédií odpovědné panovnice z rodu 
Anjou. Pro středověkého člověka znamenala odchylka v dynastii králů obvykle krvavé bitvy 
o následnictví. Královna zemřela čtyři dny po smrti dcery. Co bylo jejím štěstím? Byla velmi 
vzdělaná. Hovořila latinsky, chorvatsky, maďarsky, polsky a německy, zajímala se o umění, 
hudbu a vědu. Proslulá byla její zbožnost a úcta k Marii a samozřejmě ke své patronce, 
Hedvice Slezské.

Připravujeme Maria  Stel ladorová

Svatá Agáta:  mučednice
Sicilská křesťanská prvomučednice. Je jednou ze sedmi žen, které jsou jmenovány v řím
ském kánonu při mši svaté. Ochraňuje před eruptivními povahami zlovolných lidí a od 
20. století se uctívá také jako patronka chránící před nemocemi nádoru prsu.

Připravujeme Maria  Stel ladorová
zima 2012 

Svatá Lucie:  mučednice
Detailní popis úcty ke svaté Lucii napříč staletími a uměleckými žánry: v hudbě, v litera
tuře, ve výtvarném umění. Stopy jejího života jsou epochální. Autorka s vědeckým klidem 
analyzuje dobové legendy světice. Lucie je patronkou lidí, kteří mají problémy se zrakem. 
Ale též těch, kteří propadli neřešitelné závislosti na drogách a erotickým nabídkám.

Připravujeme  Jean-Joseph Sur in

Průvodce duchovním životem
Francouzský jezuita z Bordeaux JeanJoseph Surin (1600–1665) proslul jako kazatel, autor 
duchovních textů, ale především jako zkušený duchovní vůdce. Jeho duchovní odkaz se 
zdál být silně kompromitován faktem, že byl údajně dvacet let přetížený jediným téma
tem: uplatňování exorcismu. Po mnoha letech byl klasiky duchovního života rehabilitován 
a skvělé svědetcví o něm vydal též H. Brémond, jenž ho považuje za zcela pravověrného, 
hlubokého a osobitého.
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Leopold Šk arek

Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova?
Životopis Josefa Pignatelliho SJ

Pignatellimu vděčí světové Tovaryšstvo za obnovu společného života. Po
drobný životopis klíčové osobnosti řádu (pro mezidobí od zrušení 
Tovaryšstva po jeho znovuobnovení) předkládá rozsáhlé historické 
souvislosti, s paletou politických a společenských událostí. Vedoucí 
ideou (při sepisování historického dokumentu a hagiografie v jed
nom) byla snaha o duchovní a společenskou posilu v obtížných 
dobách komunistického útlaku.

259. publikace · 20,5×13 cm · 348 stran · brož. · 2010 · 275 Kč ISBN 978-80-7412-053-4

Kolekt iv  autorů

Od tradice  k  ref lexi
Miscellanea jesuitica III.

Ve třetí sérii Miscellanea jesuitica předkládáme příspěvky s tématy: 
W. Ockham (V. Richter); L. Wittgenstein a víra (W. Baum); Filosof 
přemosťování mezi Kantem a idealismem – K. L. Reinhold (E. Co
reth); Postmoderní věda a křesťanství (J. Andres); K 300letému 
výročí vydání Leibnizovy Teodiceji (G. Sans); Hegel a hledání Boha 
(W. Kern); dále příspěvky o heslu personalismus, přehled českých 
osobností spirituální teologie před rokem 1990 a jiné.

265. publikace · 20,5×13 cm · 226 stran · brož. · 2010 · 190 Kč

Car lo  Mar ia  Mar t in i

Dramata víry
Knižní titul Dramata víry spojuje tři Martiniho publikované tema
tické celky (věnované lidem dobré vůle), jejichž pojící myšlenkou 
je hledání „živého Boha“. Skrze postavy apoštolů, Ježíšovu matku 
Marii a ženy blízko Ježíše, proroka Elijáše zve kardinál Martini po
sluchače k živé účasti na procesu zrání víry, aby s námi Bůh mohl 
prožívat detaily všedního dne.

288. publikace · 20,5×13 cm · 272 stran · brož. · 2011 · 250 Kč ISBN 978-80-7412-083-1

ISSN 1804-3380
ISBN 978-80-7412-059-6
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Frant išek  Úředníček

Edmund Kampián SJ (1540–1581)
Anglický jezuita a mučedník

Vyprávění o anglickém jezuitovi Edmundu Kampiánovi, mučed
níkovi z doby nesnadných náboženských sporů 16. století, před
stavuje světce jako barvitou osobnost. K plně prožívané víře ho 
přivádějí církevní otcové. Sám dobře obeznámený s  různými 
křesťanskými tradicemi nakonec nachází bohatství v propojení 
s Římem. Za nalezenou „životní perlu“ rád odevzdává život. Je 
významně spjatý s univerzitním prostředím Prahy a Brna.

289. publikace · 14,5×10,5 cm · 64 stran · brož. · 2011 · 40 Kč ISBN 978-80-7412-084-8

Leopold Šk arek

Alfons  Rodriguez
Mystik z Mallorky (1531–1617)

Mystik, kterého historici křesťanské spirituality staví po boku kla
siků duchovního života tehdejšího vrcholu španělské mystiky Kar
melu. K jezuitům vstoupil až ve čtyřicítce svého věku. Předtím se 
věnoval obchodu a žil jako otec dvou dětí v manželství. Na ostrově 
Mallorka zastával jako řeholní bratr bezmála dalších čtyřicet let 
funkci vrátného. Své mystické zkušenosti zachytil v Pamětech. Je 
patronem úzkostlivých povah a těch, kteří se obtížně rozhodují. 

308. publikace · 20,5×13 cm · 208 stran · brož. · 2012 · 180 Kč ISBN 978-80-7412-103-6

James Brodr ick 

Jezuita Petr  Kanisius  (1521–1597)
V kontextu evropských, nejen regionálních dějin anglický autor 
odkrývá směsici údajů o složitých náboženských dějinách 16. sto
letí, v nichž centrální postava Petra Kanisia, zakladatele České 
provincie jezuitů, hrála nezastupitelnou roli. Bližší prozkoumání 
Brodrickova textu ukáže, že dokázal spojit pečlivou mravenčí ar
chivní práci s vtipnou slovní interpretací.

310. publikace · 23,5×16 cm · 896 stran · váz. · 2012 · 620 Kč ISBN 978-80-7412-105-0
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Připravujeme Pavel  Ambros

Jezuitské  památky v Olomouci
Procházíme mezi četnými památkami a vesměs nevíme, jaký je jejich širší kontext. Z dlou
hodobé historie jezuitské koleje, univerzity a každodenního působení „tovaryšů“ vyjímáme 
dobové kroniky, jejich komunikaci s tehdejšími institucemi, ale zejména to, co nám ona 
„mezinárodní jednotka“ zanechala jako olomoucký „typus“. Publikace je vybavena dobo
vými ilustracemi, mapami jako i dalším bohatým dokumentačním materiálem.

Připravujeme Timothy M.  G al lagher

O ignaciánské modli tbě
Zpytování svědomí

Nejezuita, oblát, promlouvá o ignaciánské spiritualitě. Text provází čtenáře prvními základ
ními body ignaciánské spirituality: v literárně nepřetížené a jednoduché formě.

Připravujeme Timothy M.  G al lagher

O ignaciánské modli tbě
Rozlišování 1. týdne

Další pokračování několikadílného textu, který bychom chtěli postupně v nakladatelství 
představit.

Připravujeme Gonçalves  da Câmara

Vzpomínky na sv.  Ignáce z  Loyoly
Slavné Memoriale, sepsané ve španělštině a komentované portugalsky, ministra („správce“) 
prvního římského jezuitského domu, v němž žil též Ignác z Loyoly. Câmara si začal dělat 
poznámky k jeho slovům a činnostem. Vynikající svědectví o Ignácově důslednosti i vlíd
nosti. Ignác dbal o velkou svobodu rozhodování jednotlivých provinciálů. Text mimocho
dem hovoří o příchodu prvních českých jezuitů, vyslaných do Říma kvůli řeholní formaci.

Připravujeme Joseph Guiber t
podzim 2013 

Dějiny jezuitské  spiri tuali ty
Podrobné a systematické pojednání o duchovních proudech, osobnostech a literárních dí
lech jezuitů napříč staletími: od počátku až po autorovu současnost (zemřel v roce 1942). 
Bazální dílo pro pochopení jezuitské mentality a charizmatu řádu.
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Připravujeme Chr istopher  Hol l i s

Ignácovi  druhové a jeho následovníci
Někdy více známe jezuity první Ignácovy generace, případně ty osobnosti, jež se vážou 
k datu zrušení řádu 1773. Těžištěm anglického historika spíše zůstávají osobnosti od 
19. k počátku 20. století: více než slavní misionáři v Paraguayi tu přijdou ke slovu: vědci, 
lidoví misionáři, charizmatické osobnosti spirituality, ale také postavy stále diskutované 
(Teilhard de Chardin, Henri Lubac, Pedro Arrupe apod.).

Připravujeme  Japonští  mučedníci  jezuitš t í
Jedná se o překlad posledního dokumentu při blahořečení a svatořečení Jana Pavla II., 
zahrnujícího vedle ostatních spiritualit rovněž světecké postavy jezuitského řádu. Určitě nás 
těší, jeli tu představen Karel Spinola, japonský mučedník, jehož matka byla Češka. Spletitý 
životní běh martyrů rovněž nastoluje otázku: Proč je Japonsko tak málo křesťanskou zemí?

Připravujeme Petr  K anis ius

Svatý Fridol ín
Krátký životopis jezuitského světce 16. století, Petra Kanisia, spojeného s českým kulturním 
prostředím, představuje irského benediktina 8. století, apoštola mezi Rýnem a Moselou. 
Kanisius v životopise vyslovuje obecné zásady pro hagiografii: a také oborovou komunikaci 
mezi teologem a historikem.

Připravujeme Kolekt iv  autorů
zima 2012 

Ignaciánská pedagogika
Miscellanea jesuitica IV.

Že se jezuité rozsáhle věnují školství, je známo (a nejen z nedávných dějin Německa). Tyto 
dokumenty jezuitského řádu nabízejí prakticky uplatnitelné inspirační body též pro peda
gogy odlišných spiritualit.

Připravujeme Kolekt iv  autorů
podzim 2013 

Otevřená připravenost
Miscellanea jesuitica V.

Soubor příspěvků, jež se vážou k jezuitské spiritualitě. Například: příchod prvních jezuitů 
na Ukrajinu, zejména do Užhorodu; kazatel Paolo Segneri, jenž nejen vystoupil proti Féne
lonovi na obranu Bossueta, ale předpovídal i užitečnost českého teologického nasazení 
na příkladu obránce města Brna, Martina Středy aj.
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Připravujeme Hugo R ahner
zima 2012 

Spiri tuali ta Ignáce z  Loyoly
Na způsob volně pojatých esejů se H. Rahner zamýšlí nad charizmatem zakladatele řádu. 
Vysvětluje, jaký je rozdíl mezi mnichy a jezuitou, anebo proč jsou jezuité vždy obtížně za
členitelní do struktur svých diecézí. Pasáže porovnávající Origena s Ignácem, nebo Ignáce 
s Františkem z Assisi apod., se již staly klasickými texty v učebnicích dějin spirituality.

Připravujeme K arel  R ahner

Kněz dnešní  doby
Krátká studie o kněžské identitě: uprostřed kněžských odchodů, hledaného zakotvení v po
jetí liturgie, s ambicí vzít kněžskou formaci s veškerou pečlivostí. Napořád aktuální řádky. 

Připravujeme K arel  R ahner

Posluchači  s lova
Slavné Hörer des Wortes vyšlo uprostřed druhé světové války. Mezi hloupými emotivními 
hesly je tu člověk zase najednou povolán ke slyšení jediného Slova, které může, mámeli 
s ním vztah, zdůvodnit naše další slova a také je očistit od slov falešných. Jedině posluchač 
slova je mužem činu. Rahner sám sděluje, že text vyplynul z četby církevních otců a z pal
čivé potřeby stát nablízko člověku, jenž se leckdy nedokáže slovem ani vyjádřit, a přitom 
může mít pravdu.

Připravujeme Mario  Scaduto

František Borgia
Životopis třetího generálního představeného jezuitského řádu, dříve vévody z Granady, 
ze slavného rodu, kde prostitutky žily vedle světců. Otec početné rodiny se rozhoduje stát 
chudým řeholníkem. A v Římě coby Španěl musí vyjednávat s Italy. Přitahoval především 
laskavostí a ryzím příkladem osobní konverze. Diskrétní zbožností činil pokání za lehko
věrnou svévoli slavných předků (např. Alexandra VI.); je patronem těch, kdo chtějí vytrvat 
v osobní oběti za nejbližší rodinu.
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Johann Bapt ist  Heinr ich

Joseph Görres  (1776–1848)
Lze smířit politiku s vírou?

Joseph von Görres, literární kritik a publicista, politik a profesor 
historie na mnichovské univerzitě, jeden z exponentů při ustano
vování ponapoleonské podoby Německa. Po své konverzi ke kato
licismu ovlivnil řadu svých současníků. Osobní přítel význačných 
literárních autorů (Clemens Brentano, Jean Paul Richter, Achim 
von Armim). Z jeho děl se učili i přední čeští politici (Stojan, Neu
schl, Reyl, Hruban, Fuchs).

266. publikace · 20,5×14 cm · 64 stran · brož. · 2010 · 60 Kč ISBN 978-80-7412-060-2

Kolekt iv  autorů

Fórum pastorálních teologů VIII.
Křest a iniciace

První rok přípravy na jubileum 1150. výročí příchodu svatých Cy
rila a Metoděje věnuje odborný seminář Katedry pastorální a spiri-
tuální teologie svátosti křtu, a to v pěti základních tématech: Boží 
slovo při udílení svátosti; pastorační analýza udílení svátosti; sla
vení křtu; ekumenické a mezináboženské aspekty a spiritualita 
křtu.

277. publikace · 20,5×14 cm · 332 stran · brož. · 2011 · 260 Kč

Kolekt iv  autorů

Studijní texty ze spirituální teologie V.
Duchovní život a liturgie

Texty zahrnují: Lectio divina a Božská liturgie Jana Zlatoústého; slovní
kové heslo Zázrak; studii Zbožnost, iniciace a mystagogie; životní pouť 
J. D. Zelenky; exkurzi do hudebních aktivit Alfonsa Liguori; život 
F. Chopina vzhledem k duchovním reáliím; literární velikány (Tol
stoj, Kafka, Massini aj.) ve spojení s liturgií; tři témata o eschatologii 
a duchovním životě M. Tenace; a nakonec životopis kontroverzního 
salcburského arcibiskupa Wolfa Dietricha z Raitenau (1587–1612).

281. publikace · 20,5×14 cm · 400 stran · brož. · 2011 · 320 Kč

ISSN 1804-3364
ISBN 978-80-7412-072-5

ISSN 1804-3356
ISBN 978-80-7412-076-3
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Pavel  Ambros

Laik a  jeho pos lání
Mučednictví – svědectví

Každý člověk je povolán Bohem ke zralé lásce, nikoho nevyjímaje, 
a  to cestou individuálního následování. Studie Laik a  jeho po-
slání. Mučednictví – svědectví odpovídá na otázky, jak žít povolání 
v dnešním světě, aby mohl Bůh intenzivně vstoupit do všeho, co 
je bytostně lidské, a sdílet všechny oblasti života s člověkem. Jeho 
stvoření pak namísto odpovědi přirozeně sálá radostnou zvěst až 
na konec světa.

294. publikace · 20,5×14 cm · 232 stran · brož. · 2011 · 250 Kč ISBN 978-80-7412-089-3

Kolekt iv  autorů

Fórum pastorálních teologů IX.
Kontext jako pastorační výzva

Sborník Kontext jako pastorační výzva obsahuje výňatky z disertač
ních (Moravčíková, Franc, Cincialová) a licenciátních (Tomiczek, 
Rajlich) prací obhájených v roce 2010 na CMTF UP studenty 
a členy Katedry pastorální a spirituální teologie.

297. publikace · 20,5×14 cm · 312 stran · brož. · 2011 · 250 Kč

Kolekt iv  autorů

Studijní texty ze spirituální teologie VI.
Duchovní život a fenomén napomínání  
(correctio fraterna)

Kdy je možné napomenout? Jakou formu zvolit? Nejsme na jedné 
straně na připomínky neadekvátně přecitlivělí, přičemž na straně 
druhé si málo uvědomujeme dopad vysloveného napomenutí? Jaká 
kritéria se vážou k umění vyslovení výhrady? Aktuálnost tématu je 
zřejmá. Texty různých autorů – českých i zahraničních – vycházejí 
ze čtvrtého olomouckého setkání spirituálních teologů.

309. publikace · 20,5×14 cm · 168 stran · brož. · 2012 · 160 Kč

ISSN 1804-3364
ISBN 978-80-7412-092-3

ISSN 1804-3356
ISBN 978-80-7412-104-3
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Jer z y  Morawsk i

Teorie  hudby ve s tředověku
Práce Morawského plní za pomoci shromážděného a systematizo
vaného materiálu, způsobem zpracování a podáním, jako i boha
tou dokumentací studované problematiky prostřednictvím textů 
středověkých hudebních traktátů, jak funkci skript určených stu
dentům muzikologie, tak funkci učební příručky doplňující sumář 
povinných vědomostí o dějinách hudební kultury středověku.

315. publikace · 20,5×14 cm · 164 stran · brož. · 2012 · 180 Kč ISBN 978-80-7412-110-4

Připravujeme Kolekt iv  autorů
zima 2012 

Studijní texty ze spirituální teologie VII.
Nevtíravé hrdinství. Texty mystiků v dějinách 
spirituality

Jsou zde představeny texty nebo analýzy děl: Gertrudy More (pravnučky sv. Tomáše Mora), 
bekyně Hadewijch z Antwerp, Gerharda Tersteegena (zakladatele pietismu), Brigity Švéd
ské, Kateřiny Janovské, Anděly z Foligna, Miguela Argemiry, Hrotswithy z Gandesheimu 
(první píšící ženy v Německu) aj.

Připravujeme Kolekt iv  autorů
zima 2012 

Studijní texty ze spirituální teologie VIII.
Chvála slávy

Jedná se o překlad několika hesel slavného slovníku spirituality (Dictionnaire de spiritualité). 
Objevují se tu témata: Zbožnost, Úcta k Božskému Srdci, Chvála, Křížová cesta a Osobní 
oběť.

Připravujeme Kolekt iv  autorů
lé to  2013 

Fórum pastorálních teologů X.
Eucharistie – adorace – spirituální kultivace

Soubor příspěvků k roku Eucharistie: reflexe historizující i praktická. Všímá si též nezdra
vých pastoračních fenoménů současnosti. Svět se nezrcadlí jen ve vlnách, ale v hlubinách 
tajemství.
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Připravujeme Jean Paul  R ichter
jaro 2013 

Průprava es tet iky
Výběr nejzávažnějších textů německého humoristy, jednoho z hlavních připravovatelů ro
mantismu v německé literatuře 18. století, Johanna Paula Friedricha Richtera (1763–1825). 
Na základě důkladného studia antických autorů a bystrého pozorování děl současníků 
vzniklo pojednání o zásadách klasické estetiky Vorschule der Aesthetik, poprvé vydané v roce 
1804. Výpisky, koncipované jako „hutný paradox průzračného vtipu“, si spíše než akade
mickou polemiku přejí nastolení alternativ „věrnosti osobní kráse“. Estetika pak může čelit 
pokušení omšelého krasodušství.

Připravujeme Pavel  Ambros

Pastorální  teologie  II. ,  III. ,  IV.
Studijní materiály z teologické disciplíny „pastorálky“ podle nejnovější metodologie a s při
hlédnutím k českému společenskému kontextu.

Připravujeme Clytus  Gott wald
podzim 2012 

Nová hudba jako  
spekulativní  teologie

Že hudba není vydělená zájmová jednotlivost, ale zrcadlí duchovní celek, ukazuje text 
poradce Německé biskupské konference pro „hudební kulturu“. Souvislosti mezi hud
bou a teo logií mohou nabídnout užitečné impulzy k duchovnímu životu. Kdo poslouchá 
hudbu, vnímá život jako celek, uspořádanou symfonii, kde každý hlas má své individuální 
zastoupení. Hudba tady vyučuje toleranci.

Připravujeme Jan Kobl ížek
jaro 2013 

Francisco Suárez  
a  pol i t ická f i losof ie  16.  a 17.  s to let í

Vyučující z olomoucké teologické fakulty představuje text o španělském teologovi, jezui
tovi, filosofovi, zakladateli hlavní tzv. „druhé“ (španělské) scholastiky. Jeho teorie jsou kon
frontovány s pojetím J. Locka, T. Hobbese a J.J. Rousseaua.

Připravujeme Kolekt iv  autorů
jaro 2013 

Studijní texty ze spirituální teologie IX.
Duchovní život a dary Ducha Svatého

Soubor příspěvků českých a zahraničních autorů, vyučujících spirituální teologii.
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Rober t  Taf t

Stručné děj iny byzantské  l i turgie
Liturgie na Východě představuje zjevení Boha. Je výsostným pro
storem našeho setkávání s Ním: tajemství jsou zde skutečně vidi
telná, a to očima, které proměnila víra. Pojď a uvidíš!

274. publikace · 20,5×14 cm · 96 stran · brož. · 2011 · 110 Kč ISBN 978-80-7412-069-5

J i ř í  Novotný

Duchovní s í la  žalmů
Jiří Novotný SJ (1921–2002) po studiích na římském biblickém in
stitutu (Pontificio Istituto Biblico) působil mimo jiné v libanonském 
Bejrútu, na španělském biblickém institutu v Oña, v kanadském 
Montrealu a nakonec také na olomoucké teologické fakultě. Text 
na způsob aforistických poznámek k duchovnímu výkladu žalmů 
chce cílit přímo do středu problému: vybídnout ke statečné důvěře 
v působení Božího slova, které po celá staletí v žalmech koná ve
liké divy.

276. publikace · 14,5×10,5 cm · 48 stran · brož. · 2011 · 39 Kč ISBN 978-80-7412-071-8

Ekumenické konsenzy III.
Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou cír
kví a Koptskou pravoslavnou církví (1973–1992)

Za nejstarší centra východního křesťanství jsou považovány Antio-
chie v Sýrii s Alexandrií v Egyptě. Spolu s třetím centrem – Jeruzalé-
mem – tvoří tyto církve původní zřídla východních obřadů. Koptská 
církev považuje za svého zakladatele evangelistu sv. Marka. V ději
nách vedly spory s obhájci nicejského vyznání nakonec k roztržení 
jednoty s Římem i Konstantinopolí. V současné době přinesly eku
menické rozhovory, pod záštitou Pro Oriente, plody v podobě kon
senzů mezi kopty a katolíky, které přinášíme v českém překladu.

285. publikace · 14,5×10,5 cm · 160 stran · brož. · 2011 · 110 Kč ISBN 978-80-7412-080-0
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Tomáš Špidl ík  –  Pavel  Ambros 

Svatí  Cyri l  a  Metoděj  mezi  námi
Vybrané otázky cyrilometodějské tradice.  
Bibliografie 1990–2011

Má Cyril a Metoděj co říci dnešnímu člověku? Neprovokuje nás 
slovo „apoštol Slovanů“? Z jakých důvodů vyslovujeme jejich jména 
s neklidem? A jak vůbec obstojí před kritickým pohledem současné 
historie tvrzení, že s pomocí „věrozvěstů“ nahlížíme dokonce 
identitu vlastního národa? Kardinál T. Špidlík je tu kompetentním 
průvodcem. Sborník je věnován životu a poslání Cyrila a Metoděje.

302. publikace · 20,5×14 cm · 252 stran · brož. · 2011 · 200 Kč

Acta VIII.  conventus  velehradensis 
anno 2007
K hlubší solidaritě mezi křesťany v Evropě

Tradice velehradských kongresů ožila v roce 2007 jubilejním se
tkáním více než 200 delegátů z celého světa. Sborník přináší kom
pletní vystoupení účastníků kongresu. Atmosféru významného 
ekumenického setkání dokreslují jedinečné fotografie.

303. publikace · 20,5×14 cm · 544 stran · brož. · 2011 · 400 Kč

M ichael  Špaček

Apoštolát  sv.  Cyri la a Metoděje 
1910–1948
Bibliografie časopisu věnovaného sjednocení 
Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí

Autor se zaobírá jak sjezdy, tak společností téhož jména, ale především 
časopi sem Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, a předkládá také podrobnou 
biblio grafii s autorskými a tematickými rejstříky. Titul tak kompletuje 
před stavení kulturního a náboženského bohatství fenoménu Velehrad.

304. publikace · 20,5×14 cm · 208 stran · brož. · 2011 · 250 Kč

ISSN 1804-3372
ISBN 978-80-7412-097-8

ISSN 1804-3372
ISBN 978-80-7412-098-5

ISSN 1804-3372
ISBN 978-80-7412-099-2
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Připravujeme Pavel  Ambros

A. C.  Stojan mezi  námi
Inspirující drobty ze života olomouckého arcibiskupa by se daly nazvat „Zasmějme se po 
stojanovsku“. A přitom ze sdělení sálá vznešenost muže Božího, jenž až moc dobře chápal 
svízele doby.

Připravujeme Pavel  Ambros

Velehradšt í  mučedníci
Spirituální vyhodnocení fenoménu upálení cisterciáků během náboženských sporů z dob 
husitských válek.

Připravujeme Dokumenty o  patris t ice
Zralé, vyvážené a inspirující texty o odkazu církevních otců z římské Kongregace pro nauku 
víry.

Připravujeme Kolekt iv  autorů
lé to  2013 

Li turgicko-teologická  
a  spiri tuální  katecheze  
ve  východní a západní tradici

Soubor příspěvků účastníků mezinárodní tematické konference na Velehradě.

Připravujeme Kolekt iv  autorů
lé to  2013 

Velehradské dialogy I.  a II.
Soubor příspěvků účastníků mezinárodní tematické konference na Velehradě k výročnímu 
datu 2013.

Připravujeme Joël  Guiber t

Přijď Tvé milosrdenství !
Soubor meditací o Božím milosrdenství zve k plnější duchovní zralosti: přijmout hlubší 
Boží tajemství.
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Připravujeme Walter  Meinrad
jaro 2013 

Varhany
Co o nich soudí význační lidé?

Příběhy z dějin varhanářství, varhaníků (známých i zapomenutých regenschori), jako i hu
debních skladatelů, kteří královský nástroj považovali za čitelnou mluvu Pánovu. Inspira
tivní zejména pro varhaníky našich kůrů.

Připravujeme Tomáš M rňávek

Vývoj  a s truktura l i turgie  
sv.  Jana Zlatoústého

Historie východní liturgie a její aplikace, a to v duchu současného bádání.

Připravujeme Bohumil  Z lámal
lé to  2013 

Cyri lometodějské  osobnost i
Paleta osobností, jež jsou spjaty se světci Cyrilem a Metodějem, coby posthuma známého 
českého historika.

Připravujeme Bohumil  Z lámal
lé to  2013 

Dějiny cyri lometodějského hnutí
Precizní zmapování základních tezí cyrilometodějského odkazu napříč staletími: s pohle
dem na opačná stanoviska i nezdravé tendence.
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Tomáš Špidl ík

Profesor  Ulipispirus  a  j iné pohádky
Již třetí vydání dětsky průzračných kreseb Jana Knapa a lahodného 
slova Tomáše Špidlíka, které se spojují ve světě pohádek pro do
spělé.

Připravujeme reedici.

264. publikace · 21,5×20,5 cm · 84 stran · váz. · 2010 · 179 Kč ISBN 978-80-7412-058-9

3. vydání · vyprodáno

Antonio Rosmini

Umučení  Ježíše  Kris ta
Modlitby a myšlenky

Antonio Rosmini (1797–1855), kněz, filosof, přítel význačných 
osobností (Manzoniho, Verdiho, Pia IX.), byl v roce 2007 blahoře
čen. Po životních úskalích a též domácím vyhnanství v době vzniku 
Italského státu, už jako zakladatel společenství řeholníků, sepisuje 
jednoduché meditace o Kristově utrpení. A tak doslova v zázrač
ných bouřích lásky, zasyrova, hledíme do Kristových ran, které nás 
uzdravují: z nepřiznaných dvojakostí a drásavých váhání.

273. publikace · 20×10,5 cm · 84 stran · brož. · 2011 · 120 Kč ISBN 978-80-7412-068-8

M ichal  Alt r ichter

Blízkost  Jediného
O egyptském pobytu Ježíše moc statistik nenapíšeme: a přece tam 
žil naplno. Kolekce básní chce stát na straně těch, kteří vnitřní 
zkušenost nepodřizují přehledným výkazům. Že báseň odpovídá 
životnímu stylu a není omnibus, který cokoli sbírá a všechno bez 
rozlišení porozdává, souvisí se zápasem o krásné slovo.

282. publikace · 20×10,5 cm · 60 stran · brož. · 2011 · 95 Kč ISBN 978-80-7412-077-0
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Tomáš Špidl ík

Bajky.  O moudré sově
Druhé vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů 
s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. 
Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky.

295. publikace · 21,5×20,5 cm · 60 stran · váz. · 2011 · 179 Kč ISBN 978-80-7412-090-9

Marko I van Rupnik

Sarkofág otce  Tomáše Špidlíka
Kardinál Tomáš Špidlík, uložený ve velehradské bazilice, spočívá 
v sarkofágu, na němž mozaiková výzdoba Marka Rupnika, světově 
uznávaného umělce, vyjadřuje celoživotní poslání tohoto „velkého 
Čecha“. Výklad ikonografických vyobrazení předkládáme ve struč
ném průvodci, který poslouží zároveň k inspirativní meditativní 
četbě.

292. publikace · 19×11,5 cm · 36 stran · brož. · 2011 · 50 Kč ISBN 978-80-7412-087-9

Egon Sendler

Ikona – obraz Nevidite lného
Prvky teologie, estetiky a techniky

Bohatě ilustrovaná publikace proslulého znalce teologie ikon a od
borníka v technice jejich malby je nezbytným pramenem jak pro 
uvedení do tradice křesťanských východních škol, tak syntézou pro 
odborníky. Podrobný a systematický přehled vzniku ikony a jejího 
významu předkládá autor (zakladatel ikonopisecké školy ve Fran
cii) s hlubokým vhledem do souvislostí. 

300. publikace · 23,5×16,5 cm · 384 stran · váz. · 2011 · 550 Kč ISBN 978-80-7412-095-4

2. vydání
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Připravujeme Antologie  české  l i teratury  
k   tématům víry

Výběr pořídil Mojmír Trávníček. Jedná se o přehled i méně známých, a přesto závažných 
textů různých autorů v českém prostředí, převážně 20. století.

Připravujeme Helena Andresová
podzim 2013 

Král  a duha
Pohádky s mravoučnými souvislostmi, povzbuzující i formující náš vnitřní svět. Vyprávění 
o střetech hodnot, v nichž východiskem je vybojovaná vztahová věrnost člověka k člověku. 
A tam přebývá Bůh.

Připravujeme François-René de Chateaubr iand

Génius křesťanství
Překlad celého rozsáhlého díla počínajícího romantismu. Monarchista podle rozumu a pře
svědčení a republikán podle chuti a charakteru.

Připravujeme Gustave Mar telet
zima 2012 

Pierre  Tei lhard de Chardin 
prorok Kris ta vždy větš ího

Doposud stále žijící spoluzakladatel slavné Nouvelle théologie se podrobně zamýšlí nad teo
logickým odkazem diskutované osobnosti Teilharda de Chardin. Bezesporu jde o první 
souvisle hodnotící teologickou studii v českém prostředí. „Poptávka“ po francouzském 
jezui tovi, četné plody, které přináší četba jeho textů, patří též k dějinám české spirituality. 
V knize jsou představeny vitráže Jana Jemelky.

Připravujeme
 Mezi setbou a skl izní

Kolekce textů ze světové a české literatury (povídky, příběhy), vyprávějící o dramatech 
víry. Zahrnuje autory: G. K. Chesterton, V. Hugo, O. Wilde, J.M. Le Prince de Beaumont, 
M. Twain, I. S. Turgeněv, E. de Amicis, J. Neruda, J. Wolker, T. Špidlík, D. Mrázková, 
Z. Nováková, A. Vorlíčková, E. Mikolajek, Č. Talafantová, K. Říha.

zima 2012
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Připravujeme Thomas Schipf l inger  a   j in í

Sofia
Že biblické téma Moudrosti (Sofie) mate, zaměňuje se s módními trendy New Age, nebo 
leckterými okultistickými tendencemi, nepřekvapuje. Podrobná studie několika autorů (edi
torem je Schipflinger) sleduje vývoj tohoto pojmu napříč staletími a chce přinést čtenáři 
upřesňující systematizaci a odlišení ideových odstínů.

Připravujeme Slovo evangel ia v české  kultuře
Odraz textů evangelia napříč uměleckými žánry české kultury.

Připravujeme Giacomo Morandi

Římská kaple  Redemptoris  Mater
Jde o rozsáhlou teologickou analýzu mozaik Marka Rupnika ve Vatikánu od jednoho 
z předních italských biblistů. Text obsahuje četné sondáže do patristiky a klasiků duchov
ního života. Je vybaven barevnými Rupnikovými ikonami.
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Jan Pavl ík

Vzpomínky na zemřelé  jezuity, 
narozené v Čechách, na Moravě 
a v moravském Slezsku od roku 1814
Dílo někdejšího provinciála České provincie Tovaryšstva Ježíšova 
Jana Pavlíka (1920–2008) nezměrné výpovědní hodnoty. Bylo sepi
sováno nejen s důsledností, autorovi bezesporu vlastní, ale také v du
chu vděčné lásky k církvi a řádu. Autor pečlivě mapuje, s výškami 
i hloubkami, pozoruhodné životopisné příběhy českých jezuitů.

272. publikace · 20,5×15 cm · 800 stran · váz. · 2011 · 590 Kč ISBN 978-80-7412-067-1



56 57Češt í  jezuité

Připravujeme M iroslav  Herold

Klatovy a  jezuité
Práce současného českého jezuity sleduje historii působení jezuitského řádu v městě Kla
tovy. Publikace zahrnuje četné dobové ilustrace a dokumenty.

Připravujeme Alois  K roess

Dějiny České provincie  Tovaryšs tva 
Ježíšova I.–III.

Rozsáhlé německy psané dílo o českých jezuitech se opírá především o důslednou práci 
v archivech. A. Kroess byl členem Rakouské provincie obnoveného Tovaryšstva po roce 
1814. Působil mimo jiné také v Bohosudově, v severozápadních Čechách, patřících tehdy 
do Rakouskouherské monarchie. Samostatná Česká provincie Tovaryšstva byla vytvořena 
teprve po první světové válce. Je to období systematické rekatolizace Českých zemí, na níž 
se jezuité ve spolupráci se státními institucemi podíleli, což je dodnes jedním z diskutova
ných témat našich církevněpolitických dějin. Poslední, třetí díl je autorovou nedokončenou 
posthumou.

Připravujeme Metoděj  Zemek

Olomouc a Tovaryšs tvo Ježíšovo
Historické sondy do života jezuitské olomoucké komunity od známého českého historika.

Připravujeme Alois  Br ingmann

Český jezuita Florián Paucke  
v  Paraguayi

Paucke, ale též psáno Baucke (1719–1780), vstoupil k jezuitům v Brně a studoval v pražské 
klementinské koleji v Praze. Vyučoval na jezuitských kolejích ve Vratislavi a Nise. Roku 
1748 byl vyslán přes Lisabon do španělských zámořských misií (provincie Paraguay); v le
tech 1751–1768 působil mezi Indiány kmene Mocobí. Po odchodu jezuitů ze španělských 
kolonií přebýval ve Znojmě a posléze v Jindřichově Hradci, kde také zemřel. Bringmannův 
text věcně převypráví Pauckeho osobní vzpomínky.



M
im

o 
ed

ič
n

í 
řa

d
u



59Mimo ediční  řadu

298. publikace · 21×13,5 cm · 368 stran · váz. · 2011 · 340 Kč ISBN 978-80-7412-093-0

Frant išek  Štěch

Tu se  j im otevřely  oči
Zjevení, víra a církev v teologii  
kardinála Avery Dullese SJ

Kniha zkoumá tři zásadní aspekty fundamentální teologie v díle 
předního katolického teologa 20. století, který ovlivnil několik 
generací teologů. Zaměřuje se především na zmapování Dullesovy 
teologie zjevení, víry a církve. Ještě předtím však čtenáři přibližuje 
v životopisném prologu osobnost kardinála Dullese a pokouší se 
tak přiřadit k představovaným myšlenkám konkrétní lidskou tvář.

305. publikace · 21×13,5 cm · 432 stran · váz. · 2012 · 450 Kč ISBN 978-80-7412-100-5

Rober t  Dittmann 

Dynamika textu Kralické bible  
v  české  překladatelské  tradici
Kralická bible je nejrozsáhlejším českým humanistickým překladem 
a nejdůležitější translací bible do českého jazyka. Biblická erudice 
překladatelů, práce s českým jazykem i typografická úprava bra
trských tisků vzbuzují dodnes obdiv. Autor se snaží na textových 
sondách objasnit jednak vyrůstání kralického překladu v Šestidílce, 
jednak proměny jejího textu do r. 1887 a rovněž charakterizovat no
vodobé opravy Kralické bible ve 20. a na počátku 21. století.

313. publikace · 23,5×15 cm · 1392 stran · váz. · 2012 · 1250 Kč ISBN 978-80-7412-108-1

Alois  K roess

Geschichte  der  Böhmischen Provinz 
der  Gesel l schaft  Jesu III.
Tento německy psaný text vychází více než sto let po vydání 1. dílu 
(1910). Po Kroessově smrti (1928) se čeští jezuité snažili dokončit 
edici těchto dodnes jediných souhrnných dějin jezuitského půso
bení v českých zemích do roku 1773. Z Kroessovy rukopisné po
zůstalosti se podařilo sestavit potřebný souvislý text, který byl po 
pádu komunismu šťastně nalezen. Ten jsme připravili do tisku.
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