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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 myslitelů.

Studi jní  tex t y  Centra  Alett i

Ediční řada zahrnuje témata od pastorální, spirituální teologie, až k tematice filozofické. 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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Tomáš Špidl ík

Spiritualita křesťanského Východu I.
Systematická příručka

Ucelená studie chce znovu očistit a odkrýt pravý lesk slov „křes-
ťanský Východ“.

91. publikace · 21×13,5 cm · 614 stran · váz. · 2002 · 450 Kč ISBN 80-86045-84-6

vyprodáno

Tomáš Špidl ík

Spiritualita křesťanského Východu II.
Modlitba

Kniha nás přivádí k původním křesťanským hodnotám, k duchov-
ním kořenům Evropy.

40. publikace · 21×13,5 cm · 557 stran · váz. · 1999 · 389 Kč ISBN 80-86045-33-1

vyprodáno

Tomáš Špidl ík

Spiritualita křesťanského Východu III.
Ruská idea

V této obsáhlé studii se nám otevírá jiný, nový pohled na spiritua-
litu ruských myslitelů.

Připravujeme reedici.

13. publikace · 21×13,5 cm · 414 stran · váz. · 1996 · 174 Kč ISBN 80-86045-02-1

vyprodáno
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Tomáš Špidl ík

Prameny svět la
Duchovní život je přítomností Boží Osoby v osobě lidské. Tato 
jednoduchá pravda je základním motivem této příručky křesťanské 
dokonalosti. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý.

242. publikace · 20,5×13 cm · 472 stran · brož. · 2009 · 290 Kč ISBN 978-80-7412-035-0

Tomáš Špidl ík

Živé s lovo
Meditace nad evangeliem všedních dnů celého liturgického roku 
přinášejí inspiraci pro vhodné uspořádání života. Myšlenka na kaž-
dý den moudře vede křesťana k pravidelné modlitbě a rozjímání.

63. publikace · 21×13,5 cm · 647 stran · váz. · 2004 · 375 Kč ISBN 80-86045-28-5 

Tomáš Špidl ík

Spiritualita křesťanského Východu IV.
Mnišství

Systematická příručka mnišské duchovní tradice křesťanského 
Východu uzavírá sérii předchozích titulů životního díla „starce“ 
Špidlíka.

124. publikace · 21×13,5 cm · 400 stran · váz. · 2004 · 360 Kč ISBN 80-86715-16-7

4. vydání

dotisk 2. vydání
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Tomáš Špidl ík

Ignác z  Loyoly  a spiri tuali ta Východu
Průvodce knihou Duchovních cvičení svatého 
Ignáce z Loyoly

Jak lze spojit tak protikladné póly jako je duchovní odkaz zakla-
datele jezuitů sv. Ignáce s duchovní tradicí křesťanského Východu? 
Mistrné texty jezuitského autora a profesora Orientálního institutu 
v Římě v jedné osobě, Tomáše kardinála Špidlíka, se o to pokou-
šejí.

75. publikace · 21×13,5 cm · 171 stran · váz. · 2001 · 198 Kč ISBN 80-86045-67-6

Tomáš Špidl ík

Svatá Melánie
Úsvit nových dějin

Příběh statečné ženy z dob zániku západořímské říše poukazuje 
na duchovní skutečnost: povolání k plnějšímu životu a nová doba 
autentického křesťanství může vyrůst třeba i na zbořenisku starého 
světa.

132. publikace · 21×13,5 cm · 168 stran · váz. · 2004 · 160 Kč ISBN 80-86715-24-8

146. publikace · 21×13,5 cm · 116 stran · váz. · 2005 · 111 Kč ISBN 80-86715-38-8

Tomáš Špidl ík

Ignác – s tarec
Příklad duchovního otcovství

Odvážné propojení životního odkazu západního světce s interpre-
tací křesťanské východní moudrosti chce poukázat na smiřitelnost 
těch největších kontrastů.



7Souborné dí lo  Tomáše Špidlíka

Tomáš Špidl ík

Liturgické meditace na celý  rok
Pětidílný soubor (s přiloženým rejstříkem a přehledem západního 
i východního kalendáře), zahrnuje kompletní meditace Tomáše 
kardinála Špidlíka nad evangelii pro celý liturgický rok: tři nedělní 
liturgické cykly A, B, C; feriální evangelia liturgického mezidobí 
a feriální evangelia doby adventní, vánoční, postní a velikonoční. 
Čtenář tak dostává do rukou denního průvodce ve slavení litur-
gického roku.

162. publikace · 20,5×13 cm · 6 svazků · 1554 stran · váz. · 2006 · 900 Kč ISBN 80-86715-54-X

Tomáš Špidl ík

Znáš Boha Otce, Syna i Ducha Svatého?
Tři studie kardinála Špidlíka, nesené tázáním po poznatelnosti 
a zakusitelnosti božských Osob, se spojují v jeden vyvážený celek. 

153. publikace · 21×13,5 cm · 180 stran · váz. · 2005 · 190 Kč ISBN 80-86715-45-0

186. publikace · 21×13,5 cm · 250 stran · váz. · 2007 · 220 Kč ISBN 978-80-86715-79-7

Tomáš Špidl ík

Duchovní cvičení  s  Janem Pavlem II.
Druhé české vydání duchovních cvičení Tomáše kardinála Špidlíka 
SJ Svatému otci Janu Pavlu II. a celé římské kurii, ve dnech 5.–11. 
března 1995, je podstatně rozšířeno. Druhá část knihy totiž obsahu-
je texty církevních otců, které jako body k rozjímání P. Špidlík sám 
pro účastníky exercicií připravil.

2. vydání
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Tomáš Špidl ík

Věřím v život  věčný.  Eschatologie
„Maranatha“, „Přijď, Pane Ježíši“ – tak zněla jedna z proseb prv-
ních křesťanů. Na tomto pozadí zkoumá autor patristické, ze-
jména východní křesťanské prameny. Jejich pomocí můžeme číst 
duchovní význam poslední doby ve smyslu odhalování Božího 
působení v jeho stvoření, kde dějiny nejsou pouhou materií pro 
soud, ale vzácným „stavebním materiálem“ pro náš domov: nový 
Jeruzalém.

200. publikace · 21×13,5 cm · 252 stran · váz. · 2007 · 240 Kč ISBN 978-80-86715-93-3

Tomáš Špidl ík

Vatikánské promluvy
Cyklus B (2008–2009)

Nedělní zamyšlení kardinála Špidlíka jsou publikací doposud ne-
vydaných promluv, které pronesl ve Vatikánském rozhlase. Jeho 
umění rozsévat Boží slovo uvádí do základů, které poslouží kaza-
telům i posluchačům slova.

214. publikace · 21×13,5 cm · 208 stran · váz. · 2008 · 220 Kč ISBN 978-80-7412-007-7

235. publikace · 21×13,5 cm · 392 stran · váz. · 2009 · 350 Kč ISBN 978-80-7412-028-2

Tomáš Špidl ík

Vnitřně zakoušet
/Eseje pro duchovní cvičení/

Doba duchovních cvičení je vhodná pro vnímání vnitřních podnětů 
a objevování realizovatelných idejí. Název knihy vychází z přesvěd-
čení Ignáce z Loyoly: „Nenasycuje a neuspokojuje duši, jestliže 
mnoho ví, nýbrž pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně.“
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Tomáš Špidl ík

Vatikánské promluvy
Cyklus C (2009–2010)

Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, 
když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání. 
Přinášet Boží slovo do všedních dnů je darem duchovního otce, 
který tím duši podává vhodný lék. Tento svazek obsahuje pokra-
čování doposud nevydaných promluv kardinála Špidlíka, pronese-
ných na vlnách Vatikánského rozhlasu.

239. publikace · 21×13,5 cm · 248 stran · váz. · 2009 · 240 Kč ISBN 978-80-7412-032-9

Tomáš Špidl ík

Vatikánské promluvy s  humorem
Nedělní zamyšlení kardinála Špidlíka jsou publikací doposud ne-
vydaných promluv, které pronesl ve Vatikánském rozhlase. Jeho 
umění rozsévat Boží slovo uvádí do základů, které poslouží kaza-
telům i posluchačům slova.
První kniha, která vychází posmrtně, podtrhuje Špidlíkovo typické 
charizma: hovořit o existečních tématech s moudrým a konkrétním 
nadhledem.

249. publikace · 21×13,5 cm · 224 stran · váz. · 2010 · 230 Kč ISBN 978-80-7412-043-5
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Tomáš Špidl ík

Bibliografie  s  komentářem
Chronologicky řazené časopisecké publikace i monografie ve všech 
jazycích, ve kterých texty byly zveřejňovány.

Tomáš Špidl ík

Spiritualita křesťanského Východu III.
Ruská idea

Tomáš Špidl ík

Řehoř Naziánský
Špidlíkova kniha o duchovní nauce patří k jeho nejcennějším od-
borným studiím. Autor stojí před objevem vlivu duchovní konverze 
v duchu Řehořova uvažování. Knihu lze doporučit každému, kdo 
se chce od základu seznámit se Špidlíkovým duchovním odkazem.

Tomáš Špidl ík

Sofiologie  Bazi la Vel ikého

Tomáš Špidl ík

Statě  z  Nového života
Publikace z emigrantského periodika.

Tomáš Špidl ík

Vatikánské promluvy
Cyklus A (2010–2011)
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Tomáš Špidl ík

Statě  z  ř ímských Studií

Tomáš Špidl ík

Teofan Zatvornik
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Tomáš Špidl ík

Cesta Ducha
Začátkem roku 1995 požádal Svatý otec Jan Pavel II. českého je-
zuitu, zda by nevedl pro něho a pro vatikánskou kurii duchovní 
cvičení. Tato kniha přináší znění těchto duchovních cvičení, které 
byly více než kdy jindy prodchnuty odkazy na spiritualitu křesťan-
ského Východu.

2. publikace · 20,5×13 cm · 150 stran · brož. · 1995 · 89 Kč ISBN 80-901957-0-9

vyprodáno

Tomáš Špidl ík

Prameny svět la
Kniha vznikla na základě čtyřicetileté zkušenosti duchovního otce 
v českém semináři sv. Jana Nepomuckého v Římě. Do semináře 
přicházely velmi různé mentality mladých lidí. Každému bylo třeba 
otevřít poznání základů duchovního života. Pro ně napsal otec 
Špidlík příručku duchovního života, kterou si s chutí a užitkem 
může přečíst začátečník i pokročilý.

4. publikace · 20,5×13 cm · 413 stran · brož. · 1995 · 168 Kč ISBN 80-901957-2-5

vyprodáno

Tomáš Špidl ík

Živé s lovo
Meditace nad evangeliem všedních dnů celého liturgického roku 
nám přináší inspiraci pro dobrý život. Myšlenka na každý den 
moudře vede křesťana k pravidelné modlitbě a rozjímání. Tento 
titul přivítá kněz, řeholník, angažovaný laik nebo vůbec každý, kdo 
nechce ponechat svůj duchovní život náhodným událostem.

22. publikace · 21×13,5 cm · 510 stran · váz. · 1997 · 249 Kč ISBN 80-86045-13-7

vyprodáno
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Tomáš Špidl ík

Znáš Boha Otce?
Třetí studie se opírá o jedno ze zásadních poselství naší doby – 
obnova dialogu s Otcem.

37. publikace · 18,5×11,5 cm · 96 stran · váz. · 1998 · 89 Kč ISBN 80-86045-26-9

vyprodáno

28. publikace · 18,5×11,5 cm · 72 stran · váz. · 1998 · 89 Kč ISBN 80-86045-18-8

Tomáš Špidl ík

Znáš Ducha Svatého?
Druhý svazek odkrývá čtenáři působení Ducha Svatého v našem 
životě.

vyprodáno

Tomáš Špidl ík

Znáš Kris ta?
První svazek z trilogie českého jezuity zaměřuje naši pozornost 
k osobě Ježíše z Nazareta. Vychází ze svědectví církve. Přes úvahy 
o Kristu v literárních dílech světových autorů, o jeho titulech a ob-
razech v životě světců, nás přivádí až k osobě Krista jako smyslu 
dějin a vesmíru.

27. publikace · 18,5×11,5 cm · 72 stran · váz. · 1998 · 89 Kč ISBN 80-86045-17-X

vyprodáno
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44. publikace · 18,5×11,5 cm · 92 stran · váz. · 2005 · 98 Kč ISBN 80-86045-34-X

Tomáš Špidl ík

Jak očis t i t  své  srdce?
Autor nás učí živě nahlížet do vlastního srdce, abychom uměli 
rozlišovat kořeny dobra a zla. Jako zkušený duchovní otec nám 
předává moudrost střežení srdce pomocí vnitřní modlitby.

Tomáš Špidl ík

My v Trojici
Tajemství Nejsvětější Trojice není tajemstvím z „jiného světa“. Prá-
vě naopak! Vstupuje do osobního života člověka, pokud se oddá 
jeho blízkosti.

59. publikace · 18,5×11,5 cm · 145 stran · váz. · 2000 · 139 Kč ISBN 80-86045-53-6

Tomáš Špidl ík

Eucharis t ie
Lék nesmrtelnosti

V době, kdy intenzivněji zaznívalo podle přání Jana Pavla II. téma 
Eucharistie, také český kardinál T. Špidlík k němu přispívá čtivým 
a praktickým způsobem. Kniha může být užitečná nejen jako po-
můcka kněze v pastoraci, ale také jako četba pro toho čtenáře, který 
Kristův odkaz znovu pro sebe promýšlí.

147. publikace · 18,5×11,5 cm · 96 stran · váz. · 2005 · 98 Kč ISBN 80-86715-39-6

dotisk
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Tomáš Špidl ík

Vědy – umění – náboženství
Protiklad nebo soulad?

Shrnutím základních témat chce autor dosáhnout myšlenkové 
syntézy v pohledu na projevy života: věda, umění, náboženství. 
Všímá si, jak se tyto tři vyhraněné veličiny mezi sebou oborově 
doplňují. Třebaže existují v určitých fázích života spory či napětí, 
jsme-li dobrými posluchači téhož Božího Ducha, můžeme nako-
nec přesto dojít k harmonii. Součástí textu je užitečný podrobný 
přehled literatury.

244. publikace · 21×13,5 cm · 148 stran · váz. · 2009 · 160 Kč ISBN 978-80-7412-037-4

213. publikace · 18,5×11,5 cm · 96 stran · váz. · 2008 · 110 Kč ISBN 978-80-7412-006-0

Tomáš Špidl ík

Katecheze  o  církvi
Vnější podoby církve se vlivem doby mění. Některým se stýská po 
formách, které odnesl čas. Jiní si nevědí rady s novými situacemi.
Hlubokých sdělení o církvi nebude nikdy dost. Katecheze o církvi 
je plná podnětů z bible a tradice. Navíc přináší intuice mistrů du-
chovního života Východu i Západu.

Tomáš Špidl ík

Apoštol  národů svatý Pavel
K jubilejnímu Roku svatého Pavla předkládá kardinál Špidlík své 
meditace o apoštolu národů: o tom, jak mu křesťanství dalo svě-
tový rozhled...

212. publikace · 18,5×11,5 cm · 92 stran · váz. · 2008 · 110 Kč ISBN 978-80-7412-005-3
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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 umělce-teologa Marka Rup-
nika SJ.

128. publikace · 14,5×10,5 cm · 80 stran · brož. · 2004 · 50 Kč ISBN 80-86715-20-5

17. publikace · 14,5×10,5 cm · 65 stran · brož. · 1997 · 39 Kč ISBN 80-86045-06-4

Marko I van Rupnik

Až se stanou umění a život duchovními
Cesta, kterou se ubírá umělecká tvorba, je cesta slova-obrazu, po-
znání-sdělování, které přetváří a jako takové ukazuje na celistvý 
duchovní smysl. Zvykli jsme si na dosavadní logiku slovní, vybudo-
vanou na pojmech. Ta nás uschopňuje činit závěry z abstraktních 
předpokladů. Když se však díváme na jeden nebo dva po sobě ná-
sledující obrazy, kdo může říci, kam nás dovede obraz třetí? Logika 
obrazů je oprávněně jiná.

Kolekt iv  autorů

Spiri tuali ta,  formácia a kultúra
Tento sborník obsahuje studie na aktuální témata naší doby: spiri-
tualita a kultura, kněžská identita, úloha ženy v církvi, vliv hříchu 
atd. Většina autorů příspěvků přednášejí na různých univerzitách, 
anebo žijí a pracují v Centru Aletti v Římě.

3. publikace · 20,5×13 cm · 205 stran · brož. · 1995 · 96 Kč ISBN 80-901957-1-7

vyprodáno
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Oliv ier  Clément

Tělo pro smrt  a pro s lávu
Malé uvedení do teopoetiky těla

Teologická studie francouzského pravoslavného teologa, jenž půso-
bil na pařížském institutu Saint-Serge, nazvaná rovněž teopoetikou, 
spojuje bohatou teologickou reflexi církevních otců s povzbudivý-
mi hymny o kráse vykoupeného těla.

125. publikace · 18,5×11,5 cm · 160 stran · váz. · 2004 · 145 Kč ISBN 80-86715-17-5

30. publikace · 18,5×11,5 cm · 120 stran · váz. · 1998 · 110 Kč ISBN 80-86045-20-X

Oliv ier  Clément

Pohledy do budoucnost i
Vydání rozhovoru s francouzským teologem Olivierem Clémentem 
podtrhuje potřebu nového ekumenismu. Nespočívá pouze v dialo-
gu mezi křesťanským Východem a Západem, popřípadě v setkání 
lidí jiných tradic a vyznání, kteří se chtějí na něčem shodnout. Ho-
voříme-li o novém ekumenismu, pak to může být pouze setkaní 
živých lidí, nesoucích v sobě stejnou žízeň, obavy i radosti spo-
lečného světa.

Tomáš Špidl ík  –  Marko I .  Rupnik

Nové cesty  pastorální  teologie
Krása jako východisko

Současnému vývoji pastorální teologie odpovídá důležitý akcent: 
s důvěrou se obracet ke kolegiálním vědním oborům. Publikovaná 
kniha takový přístup teologie posouvá nejen k potřebě se zastavit 
nad zkušenostmi druhých, ale nadto ještě odhaluje dynamiku sa-
motné krásy, jež se v životě vnímavého teologa smí projevit.

204. publikace · 21×13,5 cm · 652 stran · váz. · 2008 · 480 Kč ISBN 978-80-86715-97-1

vyprodáno
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Pavel  Ambros

Kam směřuje  česká katol ická církev?
Teologie obnovy

V systematicky pojaté novodobé „pastorálce“ se autor zaobírá du-
chovními souvislostmi českých dějin a dějin církve. Jen na základě 
znalosti „dějin Kristovy věrnosti“ vůči člověku a národu je možné 
uzdravení historické paměti a nalezení radosti jednoho v druhém, 
tedy dějin národa v dějinách církve.

47. publikace · 21×13,5 cm · 370 stran · váz. · 1999 · 359 Kč ISBN 80-86045-38-2

58. publikace · 18,5×11,5 cm · 77 stran · váz. · 2000 · 98 Kč ISBN 80-86045-52-8

Pavel  Ambros

O modli tbě
Denní modlitba církve na Východě a na Západě

Modlitba breviáře se stala oblíbenou u mnoha dnešních křesťanů. 
Hlubší poznání vzniku této modlitby napomůže k plnějšímu osvo-
jení si tak střeženého pokladu církve. Kniha je určená pro všechny, 
kdo chtějí modlitbu breviáře nahlížet v širších teologických sou-
vislostech.

vyprodáno

Pavel  Ambros

Teologicky milovat  církev
Vybrané statě z pastorální teologie

Systematické shrnutí dosavadního teologického myšlení pedagoga 
Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci k otázkám, které 
si často klademe. Nemusí být samozřejmé, že teolog s církví sou-
zní.

120. publikace · 21×13,5 cm · 459 stran · váz. · 2003 · 380 Kč ISBN 80-86715-11-6
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161. publikace · 20,5×13 cm · 248 stran · váz. · 2006 · 210 Kč ISBN 80-86715-53-1

Pietro  Pr in i

Antonio Rosmini
Od nepřijetí k uznání

„Ontologista“, jak se uvádělo v místech vyhrazených ve scholastic-
kých příručkách pro nestandardní filosofy, Rosmini Antonio – dnes 
již rehabilitovaný a beatifikovaný – poprvé mezi západními filosofy 
užíval výraz theosis, theoria: kontemplovat Boha. Dramatický život 
a inspirativní ukázky z jeho děl zpřístupňuje janovský historik 
filosofie.

M ichael  Paul  G al lagher

Křesťanství  a moderní  kultura
Autor ve své knize říká: „Naše doba je podivně zanedbaná, pokud 
jde o hlubší věci života. Snad nejhorší ze všeho je, že jsme vyučeni 
důvěřovat jen skutečnosti, na které pracujeme zvenčí, což znamená, 
že nedůvěřujeme moudrosti, která se zrodila z úžasu.“ Slova irské-
ho jezuity, profesora na římské univerzitě Gregoriana, může s užit-
kem číst široké spektrum čtenářů různých duchovních tradic.

129. publikace · 21×13,5 cm · 200 stran · váz. · 2004 · 195 Kč ISBN 80-86715-22-1

M ichal  Alt r ichter

„Duchovní“  a „duševní“
Příspěvek z pohledu teologie narativní

Nehovoří jazyky, nýbrž lidé. Nekomunikujeme s idejemi, ale s člo-
věkem. Událost „slova“ proto nelze zredukovat pouze na psycho-
logický záměr, případně na metodologickou koncepci. Práce chce 
poukázat na leckdy opomíjené rozlišení mezi tím, co je „duchovní“ 
(celistvé, nejen zbožné), a tím, co je „duševní“ (nadané a sympati-
zující, ale často ne trvalé).

109. publikace · 21×13,5 cm · 378 stran · váz. · 2003 · 320 Kč ISBN 80-86715-02-7
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Alfred Delp

Tragická exis tence
(S přiloženými svědectvími z vězení)

Německý filosof, umučený nacisty, patří nejen mezi znalce Kanta či 
Heideggera, ale nadto je respektován pro srozumitelný styl svého 
sdělení i coby jejich skvělý interpret. V současnosti se připravuje 
beatifikační proces tohoto jezuity-mučedníka.

187. publikace · 21×13,5 cm · 158 stran · váz. · 2007 · 210 Kč ISBN 978-80-86715-80-3

Dorothee Beyerová

Simone Weilová
Filosofka – odborářka – mystička

Souhrnný pohled na život a dílo francouzské „rebelky v chudobě“ 
mezi „bohatými v myšlení“. Na jedné straně podivné události, na 
straně druhé palčivé problémy z humorného nadhledu. Tato pou-
tavě napsaná biografie představuje životní cestu jedné mimořádné 
ženy, jež se nejrůznějším způsobem společensko-politicky angažo-
vala, a přitom trpěla rozervaností své doby.

210. publikace · 20,5×13 cm · 180 stran · váz. · 2008 · 195 Kč ISBN 978-80-7412-003-9 

178. publikace · 21×13,5 cm · 292 stran · váz. · 2007 · 300 Kč ISBN 978-80-86715-70-4 

Er ich Pr z y wara

Analogia entis
Svérázný německý filosof, o němž jak Rahner tak Balthasar říká, 
že vnesl do teologického myšlení v Německu smysl pro paradoxy. 
Nádherný sestup pod povlaky slova.
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Édith de la  Héronnière

Teilhard de Chardin
Mystika přerodu

Autorka představuje Teilharda vyváženě. Pro českého čtenáře 
budou obzvláště cenné dosud nepublikované pasáže o jeho čín-
ském (resp. asijském) období, stejně jako sdělení o jeho prožívaní 
„temné noci“. Autorka nabízí vhled do ranější a méně známé kore-
spondence; a dostáváme se také k nepublikovaným Teilhardovým 
deníkům.

243. publikace · 20,5×13 cm · 252 stran · váz. · 2009 · 240 Kč ISBN 978-80-7412-036-7

Francesco Ross i  de G asper is

Pavel  z  Tarsu
Ježíšovo evangelium

Křesťanství začíná v Jeruzalémě. Mezi vírou Izraele a Ježíšovým 
evangeliem je hluboké pojítko. Autor nám tyto souvislosti odhaluje 
v postavě Pavla z Tarsu, apoštola národů. Ten ve svém životě pro-
měnil to nejlepší z horlivého farizeje jako Ježíšův učedník.

237. publikace · 18,5×11,5 cm · 156 stran · váz. · 2009 · 150 Kč ISBN 978-80-7412-030-5

216. publikace · 21×13,5 cm · 616 stran · váz. · 2008 · 480 Kč ISBN 978-80-7412-009-1

Maurice  Blondel

Filosof ie  akce
Esej kritiky života a vědy praxe

Již osud tohoto disertačního spisu představuje téma pro román: od-
strkování, příklony, výtky, ale i uváženě věcné – a nadále význam-
né – podněty. Francouzský myslitel se v objemném díle pokouší 
o originální syntézu lidské činnosti z hlediska metafyzických témat. 
Překlad je životním zájmem českého jezuity Karla Říhy.
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Oliv ier  Clément

Duchovní průvodce pro naši  dobu
Nedávno zesnulý francouzský teolog, osobní přítel Jana Pavla II., 
O. Clément, zanechal tento svůj poslední text jako duchovní tes-
tament: hovoří o setkávání spřízněných duší a kreativní pomoci 
lidem na cestě obtížemi života.

251. publikace · 18,5×11,5 cm · 120 stran · váz. · 2010 · 150 Kč ISBN 978-80-7412-045-9

K arel  Ř íha

Bůh vždy větš í
Teologie exercicií podle Ericha Przywary

Kniha nabízí zdařilé přetlumočení duchovní zásady teologa život-
ních paradoxů Ericha Przywary, dosvědčující, že Bůh je stále větší než 
naše představy o něm, a to se zasvěceným komentářem k ignacián-
ským duchovním cvičením. Mistrné slovo tu hlubinně promlouvá.

256. publikace · 21×13,5 cm · 110 stran · váz. · 2010 · 150 Kč ISBN 978-80-7412-050-3
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Wil l i  Lamber t

F. Baader.  Fi losof ie  modli tby

K ar l  R ahner

Poslání  a milost
Osudy hledání vhodného slova se dennodenně dotýkají každého. 
K našemu věcnému slovu nepostačí pouhá lidská šikovnost, ale je 
potřebná milost: Boží přízeň, síla, jeho přítomnost. Soubor statí 
reflektuje neohrožené vycházení slova: jde o ctnost, která miluje 
zemi a stále většího Boha.

Vladimír  Boubl ík

Deník
Podnětné texty českého teologa.

Franz Georg Fr iemel

Johann Michael  Sai ler
Životopis teologa uprostřed vln německého osvícenství.

John Henr y  Newman

Antikris t

Bernard Lonergan

Jak poznáváme?
(Insight)
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Bernard Lonergan

Metoda v teologi i

Rober t  Murray

Teologie  ekologie

John Henr y  Newman

Idea univerzi tyP
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Vladimír  Solovjov

Duchovní základy života
Jedno z významných děl autora napsané v letech 1882–1884. Zá-
kladní myšlenka tohoto díla spočívá ve schopnosti nazírat boho-
lidskou přítomnost ve věrnosti a statečnosti.

11. publikace · 19×13 cm · 142 stran · brož. · 1996 · 89 Kč ISBN 80-86045-20-X

Vladimír  Solovjov

Legenda o Antikris tu
Závěrečná kapitola z bilancujícího díla ruského myslitele a křes-
ťanského filosofa Tři rozhovory. Kniha je věnovaná otázkám lidské 
existence: dobru a zlu, pravdě a lži, náboženství a nihilismu. Ko-
mentář prof. Micheliny Tenace tuto studii začleňuje do dnešního 
kulturního dialogu a hledání identity člověka.

12. publikace · 19×13 cm · 69 stran · brož. · 1996 · 58 Kč ISBN 80-86045-01-3

Vladimír  Solovjov

Čtení  o  boholidství
Těžištěm ruského náboženského myšlení je hluboké přesvědčení, 
které spojuje církev s jediným možným východiskem pro ruský ná-
rod, ale rovněž pro celé lidstvo: Ježíš Kristus. Vydání tohoto oso-
bitého díla je zásadním příspěvkem k rozvoji solovjovských studií 
v českém prostředí.

61. publikace · 19,5×13,5 cm · 242 stran · váz. · 2000 · 195 Kč ISBN 80-86045-54-4
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Vladimír  Solovjov

Krize  západní f i losof ie
(Proti pozitivistům)

Prvotina, jíž tehdy mladý petrohradský filosof vstoupil do filoso-
fické arény a rozvířil v obci univerzitních akademiků dalekosáhlé 
diskuse, zůstává nadále cenným impulzem: nebát se kriticky pro-
mýšlet hodnotná témata metafyziky.

84. publikace · 19,5×13,5 cm · 196 stran · váz. · 2001 · 180 Kč ISBN 80-86045-72-2

Vladimír  Solovjov

Filosof ické  základy komplexního vě-
dění
Může filosof „vědět“ něco komplexně? Může se přiblížit k tako-
vému vědění, které zohledňuje celek? Tyto otázky, v důvodech 
„pro“ i „proti“, řeší pronikavá práce ruského myslitele. Klade tuto 
odpověď: ano, ovšem pouze, pokud filosof dbá o duchovní život 
a nechává se uchvátit osobním Celkem, který dopřává radost z ce-
listvějšího filosofování.

85. publikace · 19,5×13,5 cm · 220 stran · váz. · 2001 · 200 Kč ISBN 80-86045-73-0 

Vladimír  Solovjov

Ospravedlnění  dobra
Tak často podléháme tíživému dojmu, že v našem životě je příliš 
zla; že zlo je ze světa neodstranitelné a svět rychle zapomíná na 
to, co je ověřeně dobré. Odvaha ruského myslitele poukázat na 
(přesto) vítězící dobro se v obsáhlém traktátu odkrývá jako svěží 
filosofická inspirace. Předmluvu napsal Tomáš Špidlík.

104. publikace · 19,5×13,5 cm · 584 stran · váz. · 2002 · 395 Kč ISBN 80-86045-96-X



29Studie  ruského myšlení

Vladimír  Solovjov

Krit ika abstraktních principů
Další pokračování solovjovské řady přináší studii o filosofii, která si 
chce vystačit se svou abstrakcí a přivádí k definicím, které definují 
pouze samy sebe. Solovjovova „láska k moudrosti“ má naopak zú-
ročit námahu „myšlení pro celek života“.

112. publikace · 19,5×13,5 cm · 505 stran · váz. · 2003 · 390 Kč ISBN 80-86715-03-5

Vladimír  Solovjov

Teoret ická f i losof ie
Vydání této nedokončené práce, ze sklonku autorova života, má 
představit výrazy theoria jako svobodu z nazírání věčných idejí.

157. publikace · 19,5×13,5 cm · 118 stran · váz. · 2006 · 111 Kč ISBN 80-86715-49-3

Vladimír  Solovjov

Vybrané s tat i  I .
Čína a Evropa. Mohamed

V osobě Vladimíra Solovjova se poprvé setkáváme s vizí integrovat 
západní intelektualismus a východní kontemplaci do syntézy, která 
v sobě obsahuje vědu, filosofii a náboženství.
Dvě studie o náboženství Číny a islámu nám prozrazují mnohé 
o těchto náboženstvích a jejich vztahu ke křesťanství.

169. publikace · 19,5×13,5 cm · 224 stran · váz. · 2006 · 180 Kč ISBN 80-86715-62-0
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Vladimír  Solovjov

Vybrané s tat i  II.
Mytologický proces. Prvobytné pohanství

Když se zajímáme o myšlenky a ty jsou někomu významné, pak 
bychom se měli zajímat o jejich dějiny. Solovjov ve svých religio-
nistických studiích Jak probíhal mytologický proces ve starověkém po-
hanství a Prvobytné pohanství, jeho živé a mrtvé pozůstatky nabízí klíč 
k porozumění rozličné náboženské zkušenosti.

199. publikace · 19,5×13,5 cm · 146 stran · váz. · 2007 · 155 Kč ISBN 978-80-86715-92-6

M ichel ina Tenace

Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova
Profesorka teologie na papežské gregoriánské univerzitě se zabývá 
duchovními proudy ruského myšlení. Její Úvod dává nahlédnout do 
systematické práce katolického teologa s ekumenickou průpravou. 
Kniha je doplněna překlady tří Solovjovových děl: Krása v přírodě, 
Obecný smysl umění, Smysl lásky.

62. publikace · 19,5×13,5 cm · 241 stran · váz. · 2000 · 195 Kč ISBN 80-86045-55-2

Sergej  Bulgakov

Nevěsta Beránkova
(O boholidství)

Český čtenář poprvé dostává do rukou tolik diskutované dílo rus-
kého filosofa a teologa, „východní perly“ francouzské emigrace. 
Dogmaticko-filosofický traktát, opřený o skvělou znalost východní 
i západní tradice, je provokující výzvou ke kvalifikovanému obou-
strannému ekumenickému dialogu.

131. publikace · 23,5×16 cm · 648 stran · váz. · 2004 · 590 Kč ISBN 80-86715-21-3
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S ergej  Bulgakov

Zápisky a duchovní deník teologa
Deníky Sergeje Bulgakova (1871–1944) dýchají spontánností. Krát-
ké texty nebyly zamýšleny k publikování. Jsou záznamem vnitř-
ních podnětů, popisují setkání, osobní zápasy. Uvádějí do autorova 
bilancování s životem, těžkou nemocí i blížící se smrtí. Ukazují 
duchovní tvář největšího ruského teologa moderní doby.

225. publikace · 19,5×13,5 cm · 442 stran · váz. · 2009 · 380 Kč ISBN 978-80-7412-018-3

Pavel  Florensk i j

Sloup a opora pravdy
Jedno z nejznamenitějších náboženských děl v ruském prostředí, 
jak po stránce teologické či filosofické, tak i ve smyslu osobního 
svědectví, ve formě dopisů. Grandiózní eseje jsou záměrně přetí-
žené trsy různých mezioborových exkurzů do matematiky, teorie 
umění, patristiky... Nadčasové originální vize ruského kněze, který 
záhadně zahynul v sovětském vězení.

118. publikace · 23,5×16 cm · 712 stran · váz. · 2003 · 500 Kč ISBN 80-86715-10-8

Pavel  Evdok imov

Epochy duchovního života
Od pouštních otců do našich dnů

Duchovní autorita pravoslavného intelektuálního francouzského 
světa, znalec duchovního života, předkládá čtenáři prvotřídní po-
krm. Kultivovaný erós dějinně hledá otevřený logos, aby Duch sám 
mohl vytvořit celého člověka.

102. publikace · 19,5×13,5 cm · 257 stran · váz. · 2002 · 300 Kč ISBN 80-86045-94-3

vyprodáno
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N ikolaj  Lossk i j

Dějiny ruské f i losof ie
Tyto nejrozšířenější dějiny ruských filosofů jsou přeloženy do všech 
světových jazyků. Jsou ceněny kvůli přehlednosti a čtivosti. Losskij 
(1870–1965) je nucen působit po revoluci v emigraci, mimo jiné 
v letech 1942–1945 na univerzitě v Bratislavě, pak ve Spojených stá-
tech. Kontakt se Západem v něm rozvinul vnímavost vůči proudům 
zemí, kde přebýval, ale rovněž umocnil to, co je mu typicky ruské.

135. publikace · 19,5×13,5 cm · 664 stran · váz. · 2004 · 495 Kč ISBN 80-86715-26-4

I van Alexandrovič  I l j in

Základy křesťanské kultury
Čtivým způsobem předkládaná přednáška o smyslu kultury, 
inspirované zkušeností křesťanských osobností-umělců. Autor, 
ruský emigrant žijící ve Švýcarsku, je znám především fundova- 
nými komentáři k Hegelově estetice.

16. publikace · 19×13 cm · 62 stran · brož. · 1997 · 20 Kč ISBN 80-86045-05-6

I van Alexandrovič  I l j in

Hegelova f i losof ie  jako nauka o kon-
krétnost i  Boha a č lověka
Kniha byla vydána v Moskvě na samém začátku roku 1918. Byla to 
doba málo vhodná pro klidné zamyšlení nad hutnými problémy 
bytí. Nahlédneme-li do současné odborné hegeliánské literatury, 
zjistíme, že jméno Iljin má patřičnou váhu. Iljin nalézá v Hegelovi 
podporu pro nezměrnou kulturu spekulace.

207. publikace · 23,5×16 cm · 656 stran · váz. · 2008 · 550 Kč ISBN 978-80-7412-000-8
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N ikolaj  Berďajev

Vlastní  ž ivotopis
Poutavé životní sdělení, v podzimu života, známého ruského filo-
sofa-emigranta. Vypořádává se se svými současníky – teologickými 
či filosofickými kolegy – a nestandardně hodnotí ruskou revoluci.

152. publikace · 19,5×13,5 cm · 440 stran · váz. · 2005 · 395 Kč ISBN 80-86715-44-2

Lev Šestov

Athény a Jeruzalém
Co má společné antické, jakoby „profánní“ dědictví, s myšlením 
biblickým? Tuto otázku si křesťanští myslitelé stavěli v každé době. 
Výrazně svérázný ruský myslitel-existencialista hledá odpověď na 
své upřímně hledačské pouti.

176. publikace · 19,5×13,5 cm · 546 stran · váz. · 2006 · 400 Kč ISBN 80-86715-69-8

Lev Šestov

Noc v Getsemanech. Pascalova filosofie
Utrpení francouzského myslitele a přitom svěží originalita jeho ži-
votních paradoxů v každé době rekrutují historiky filosofie ke stále 
novému přeintepretování jeho odkazu. V aforismech, v hutném 
stylu sdělení, se Šestov cítí být vskutku ve své kůži.

191. publikace · 19×13 cm · 90 stran · brož. · 2007 · 99 Kč ISBN 978-80-86715-84-1
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N ikolaj  Vas i l jev ič  Gogol

Rozjímání o  božské  l i turgii
Málo známé dílo velkého ruského klasika vzniklo během jeho po-
bytu v Paříži roku 1845. Autor osobitou formou zpřístupňuje mys-
térium východní liturgie.

9. publikace · 19×13 cm · 62 stran · brož. · 1996 · 25 Kč ISBN 80-901957-7-6

Kolekt iv  autorů

Velký inkvizi tor
Nad textem F. M. Dostojevského (Solovjov, Ro-
zanov, Bulgakov, Berďajev, Losskij...)

Legenda o Velkém inkvizitorovi z románu F. M. Dostojevského Bra-
tři Karamazovi vyprovokovala celou řadu reakcí největších ruských 
myslitelů minulého a našeho století. Kniha je výběrem po generace 
trvajících diskusí o smyslu svobody a víry moderního člověka.

60. publikace · 19,5×13,5 cm · 333 stran · váz. · 2000 · 259 Kč ISBN 80-86045-29-3

Alexej  Stěpanovič  Chomjakov

Jedna církev
Studie obsahuje cenné Chomjakovovy myšlenky o sobornosti (církev 
Božího lidu jako dokonalá a kreativní jednota, která prýští ze vzta-
hovosti: „Kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce“ [Sk 4,32]). 
Druhý vatikánský koncil byl v ekleziologických pasážích touto in-
tuicí sobornosti výrazně inspirován.

168. publikace · 19,5×13,5 cm · 80 stran · brož. · 2006 · 80 Kč ISBN 80-86715-61-2
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Vladimír  Lossk i j

Sedm dní na cestách po Francii
Meditace o Evropě pravoslavného teologa Vladimíra Losského ve 
vzpomínkách na začátek druhé světové války.

223. publikace · 19×13 cm · 100 stran · brož. · 2008 · 110 Kč ISBN 978-80-7412-016-9 

Kolekt iv  autorů

Tajemství  srdce
Teologie srdce, tak záhadná při nacházení vlastního definování, 
tak nezbytná pro identitu každého křesťana, upřímně toužícího 
po solidním duchovním životě! Obsahuje: Boris Vyšeslavcev, Srdce 
v křesťanské a indické mystice; Richard Čemus, Našel jsem své srdce!; 
Jan Andres, Člověk a jeho srdce očima matematika; Jean-Yves Leloup, 
Modlitba srdce podle starce Serafima z hory Athos.

39. publikace · 19,5×13,5 cm · 95 stran · váz. · 1999 · 98 Kč ISBN 80-86045-03-X

73. publikace · 19,5×13,5 cm · 280 stran · váz. · 2001 · 290 Kč ISBN 80-86045-65-X

Upřímná vyprávění 
poutníka svému duchovnímu otci
To, co je v západním světě běžné, že se vedle Následování Krista 
od Kempenského čte také „ruský Poutník“, by mělo být zvykem 
i u nás. Nejrozšířenější duchovní svědectví „východního člověka“ 
je pro své moudré doprovázení na cestě duchovního života také 
zrcadlem tolika našich vlastních problémů. Jedná se o první vydání 
v jazyce českém, věrně pořízeném podle původní předlohy.

vyprodáno
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196. publikace · 19,5×13,5 cm · 280 stran · váz. · 2007 · 290 Kč ISBN 978-80-86715-89-6

Upřímná vyprávění
poutníka svému duchovnímu otci
Nejrozšířenější duchovní svědectví „východního člověka“ je pro 
své moudré doprovázení na cestě duchovního života také zrcadlem 
tolika našich vlastních problémů.

252. publikace · 23,5×16 cm · 572 stran · váz. · 2010 · 550 Kč ISBN 978-80-7412-046-6

Vjačeslav  I vanov

Subjekt  a kosmos
Soubor kulturně-uměleckých statí ruského emigranta žijícího 
v Římě, jehož texty překládali T. Mann, J. O. Gasset nebo M. Bu-
ber... Skvělé pasáže o osobnostech světových dějin.

2. vydání
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S emjon L judvigovič  Frank

Duše č lověka – Fi losof ické  dí lo
Filosofická reflexe velice blízká fenomenologické metodě odpovídá 
na palčivé otázky současnosti.

S ergej  M ichaj lovič  Solovjov

Životopis  Vladimíra Solovjova

Georg Tec tander

Dobrodružná cesta přes  Rusko do 
Persie  1602–1604

Lev Šestov

Vláda kl íčů (Potestas  c lavium)
Reflexe o papežském primátu a karikaturách v církvi.

S ergej  Bulgakov

Beránek Boží
První díl teologické trilogie.

Pavel  Evdok imov

Žena a spása světa

S emjon L judvigovič  Frank

Reali ta a č lověk – Fi losof ické  dí lo
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N ikolaj  Berďajev

Já a svět  předmětů

Sergej  Bulgakov

Utěši te l
Druhý díl teologické trilogie.

Sergej  Bulgakov

Jaltský deník

N ikolaj  F jodorovič  F jodorov

Filosof ie  společné věci

Georgi j  Florovsk i j

Cesty  ruské teologie

Post i la.  Svědectví  věrných
Vhled do prvokřesťanských svědectví a novozákonních apokryfů.

Lev Platonovič  K arsavin

O osobě

Lev Platonovič  K arsavin

Petrohradské noci
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Vladimír  Lossk i j

Rozjímání o  Bohu

John Meyendor f f

Byzantská teologie

Viktor  Něsmělov

Učení o  č lověku

Vladimír  Solovjov

Vybrané s tat i  III.
O národnostní otázce v Rusku. Analýza hlav-
ního předsudku, bránícího budování teokracie 
v Rusku

Lev M ichaj lovič  Lopat in

Filosof ické  učení

Vladimír  Solovjov

Historie  a budoucnost  teokracie

Konstant in  N ikola jevič  Leonťjev

Vlastní  ž ivotopis
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Sv.  Atanáš

Život  sv.  Antonína Poustevníka
Svatý Atanáš, biskup alexandrijský, sepsal kolem r. 357 Život bož- 
ského Antonína jako mnišskou řeholi ve formě vyprávění (svědectví Ře-
hoře Naziánského), a to na žádost mnichů ze Západu (svědectví 
Evagria, překladatele životopisu do latiny). V Refugiu vychází již 
druhé revidované vydání. Spis měl, mezi nesčetnými plody, vliv 
také na obrácení svatého Augustina. 

247. publikace · 20×12 cm · 104 stran · brož. · 2010 · 110 Kč ISBN 978-80-7412-041-1

Sv.  Cyr i l  Jeruzalémsk ý

Mystagógické katecheze
V katechezích autor vykládá katechumenům tajemství svátostí, 
které obdrželi. O pravosti a hloubce jeho výkladu svědčí i to, že 
se dílko napsané v polovině 4. století těší oblibě zvlášť u zájemců 
o přijetí svátostí církve.

20. publikace · 20,5×12,5 cm · 78 stran · váz. · 1997 · 89 Kč ISBN 80-86045-09-9

53. publikace · 20,5×12,5 cm · 54 stran · váz. · 2000 · 69 Kč ISBN 80-86045-45-5

H ippolyt  Ř ímsk ý

Apoštolská tradice
Apoštolská tradice má v církvi svou kontinuitu a dynamiku. Ani 
tradice, ani Písmo nejsou totiž samy pro sebe pramenem pravdy, 
ale působením Ducha Svatého, bez něhož zůstane litera Písma mrt-
vou a tradice se roztříští. Tradice je paměť církve. Paměť nechrání 
minulost jako „prošlé zboží“, ale je zkušeností životnosti, jež slibu-
je pro budoucnost nové plody.

2. vydání
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K lement  Alexandr i jsk ý

Který boháč bude spasen?
V češtině dosud nepublikovaný útlý spis řecky píšícího církevního 
otce Klementa Alexandrijského. Interpretace biblického úryvku 
Mk 10,17–31 („Který boháč bude spasen?“) je vynikající ukázkou 
syntézy a propojení živé víry s kulturou slova a vzdělaností.

208. publikace · 20,5×12,5 cm · 70 stran · váz. · 2008 · 95 Kč ISBN 978-80-7412-001-5

J i ř í  Novotný

Basi l  Vel iký a jeho doba
Basil Veliký – Moralia

Svatý Basil byl přesvědčivým kazatelem a osobností církevní jed-
noty. Snažil se smířit Západ s Východem. Tázal se: „Co je vlastní 
křesťanu? Víra, jež jedná skrze lásku. Co je vlastností víry? Přesvěd-
čení o pravdivosti Božích slov, kterou nelze potlačit pod žádnou 
záminkou.“ Basilovo poselství je dnes stejně aktuální jako bylo 
v jeho době.

48. publikace · 20,5×12,5 cm · 179 stran · váz. · 1999 · 169 Kč ISBN 80-86045-39-0

Frant išek  D vorník

Fotiovo schizma
Historie a legenda

Studie předního českého byzantologa odhaluje životní drama a re-
habilituje odkaz jednoho z nejvzdělanějších patriarchů Východu. 
V době kulturně-náboženských sporů 9. stol. Fotius patřil k Cyri-
lovu okruhu a nabízel biskupský stolec Metodějovi. 

201. publikace · 23,5×16 cm · 576 stran · váz. · 2008 · 480 Kč ISBN 978-80-86715-94-0
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Rober t  Taf t

Život  z  l i turgie
Tradice Východu i Západu

Liturgie je společná tradice, provázaná plností modlitby, do níž 
lze dorůstat – ne soukromá hra, která by dávala prostor k nahodi-
lým nápadům. Pokud v rituálu něčemu nerozumíme, zvláště tomu, 
s čím mají všechny tradice, na Východě i Západě, téměř tisíciletou 
zkušenost, pak bychom se měli začít ptát po prázdných místech 
v našem porozumění.

202. publikace · 21×13,5 cm · 432 stran · váz. · 2008 · 330 Kč ISBN 978-80-86715-95-7

Pavel  Ambros

Svoboda k al ternativám
Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic

Kniha shrnuje autorovo dosavadní studium křesťanských evrop-
ských tradic. Zahrnuje rovněž texty od různých autorů (Congar, 
Solignac, Lonergan, Špidlík...)

224. publikace · 23,5×16 cm · 856 stran · váz. · 2009 · 590 Kč ISBN 978-80-7412-017-6

Régine Pernoudová

Život  a smrt  Jany z  Arku
Svědectví z rehabilitačního procesu (1450–1456)

Oblíbený a často vydávaný titul francouzského literárního světa 
představuje historické svědectví přímých svědků rehabilitačního 
procesu Panny Orleánské. Autorka uspořádala rozsáhlá procesní 
akta a výpovědi účastníků rehabilitace tak, aby čtenář získal co nej-
plastičtější představu o charakteru výjimečné světice Jany z Arku.

227. publikace · 21×13,5 cm · 274 stran · váz. · 2009 · 275 Kč ISBN 978-80-7412-020-6
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M ichel ina Tenace

Služba představených v církvi
Pojednání o svěřené moudrosti

Jak moudře řídit svěřené dílo a jaká je vlastně služba představe-
ných? Církevní otcové v ní dokonce spatřovali podobnost s mu-
čednictvím! „Psychologie vedení“ je vsazena do obrovské duchovní 
zkušenosti několika spiritualit (ignaciánské, benediktinské, fran-
tiškánské).

241. publikace · 21×13,5 cm · 152 stran · váz. · 2009 · 160 Kč ISBN 978-80-7412-034-3

240. publikace · 21×13,5 cm · 632 stran · váz. · 2009 · 520 Kč ISBN 978-80-7412-033-6

Archanděl  Michael 
Dynamický obhájce  ž ivota
Vhled do života andělů

Sborník sleduje osobnost svatého archanděla Michaela. Obsahuje 
historické, biblické, spirituální i umělecké příspěvky, v nichž jsou 
zohledněna nejnovější současná bádání. Rovněž pojednává o pout-
ních místech Mont-Saint-Michel a Monte Gargano. Hodnotné jsou 
překlady z francouzských teologických slovníků. Do publikace je 
vřazena bohatá paleta barevných Michaelovských ikon a reprodukcí. 
V českém prostředí se jedná o nejucelenější publikaci svého druhu.

Edward G.  Farrugia

Encyklopedický s lovník křesťanského 
Východu
České vydání rozšiřuje italský originál z roku 2000. Obsahuje té-
měř 1800 abecedně seřazených hesel. Na vydání se podílelo 100 
autorů z celého světa. K rychlé orientaci slouží přehledné grafic-
ké uspořádání. Rozsah hesel se pohybuje od stručných definic po 
zevrubné informace z historických, geografických, lingvistických, 
uměnovědných a především byzantologických, patristických a teo-
logicko-spirituálních oblastí.

226. publikace · 23,5×16 cm · cca 1016 stran · váz. · září 2010 ISBN 978-80-7412-019-0
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Car lo  Salott i

A. M. Taigi
Životopis římské mystičky, patronky rodin, osobnosti nedávné doby.

Maria  Campatel l i

Čteme Písmo svaté  s  c írkevními otci

Maria  Campatel l i

O křtu

Freder ick  Char les  Copleston

Dějiny f i losof ie  I.–XII.

Fi lokalie  I. ,  II. ,  III. ,  IV.,  V.
Výroky otců pouště

Maria  Maddalena de Pazzi

O extázi
Výběr z dopisů a spisů mystičky přelomu 16. a 17. století.
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Frant išek  D vorník

Slované. Prvotní dějiny a vzdělanost

J i ř í  Novotný

Mnišství  na Blízkém Východě
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Ét ienne Gi lson

Heloisa a Abélard

Rober t  Murray

Symboly církve

Ludvík  Němec

F. Dvorník:  mistr  his torické syntézy
Životopis významného teologa-byzantologa.

Origenés

O modli tbě

Hugo R ahner

Symboly církve – ekleziologie  otců
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Ger truda z  Hel f t y

Posels tví  božské  lásky
Klasické dílo německé mystičky 13. století.

H ilde Fi r te lová

Dorota z  Montau
Životopis mystičky 14. století, z doby krize řádu Německých rytířů.

Anic ius  Manl ius  Sever inus  Boëthius

Pojednání o  hudbě
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Ignác z  Loyoly

Duchovní cvičení
Nelze „spočítat“, kolik útěchy tato exerciční knížka po celá staletí 
bezpočtu lidem dodávala! Český překlad Roberta Kunerta SJ.

100. publikace · 18,5×11,5 cm · 141 stran · váz. · 2002 · 150 Kč ISBN 80-86045-85-4

vyprodáno

116. publikace · 20×12,5 cm · 238 stran · váz. · 2003 · 195 Kč ISBN 80-86715-08-6

Ignác z  Loyoly

Duchovní deník
Toto nejméně známé (v češtině doposud nepřeložené), a přesto 
podstatné svědectví o nejniternějším životě zakladatele jezuitů, 
z období hledání chudoby pro nově založený řád, ukazuje Ignáce 
– mystika: muže slz i závratného propojení s Trojicí. K světcově 
Deníku je připojen fundovaný komentář Adolfa Haase.

vyprodáno

Ignác z  Loyoly

Poutník 
Vlastní  životopis  sv.  Ignáce z  Loyoly
Vlastní životopis sv. Ignáce z Loyoly. Nejvýstižnější svědectví 
o vlastním životě podává svatý Ignác osobně, když se představuje 
jako poutník. Nové české vydání základního hagiografického do-
kumentu.

88. publikace · 21×13,5 cm · 155 stran · váz. · 2002 · 150 Kč ISBN 80-86045-80-3

vyprodáno
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Ignác z  Loyoly

Souborné dí lo  I.
Základní pramen ignaciánské spirituality – Duchovní cvičení, Vlast-
ní životopis a Duchovní deník zakladatele jezuitů Ignáce z Loyoly 
– podáváme v ucelené a revidované podobě.

150. publikace · 20×13,5 cm · 472 stran · váz. · 2005 · 320 Kč ISBN 80-86715-42-6

K ar l  R ahner

Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce
Osobnost německého jezuity, teologa a myslitele se v této knize 
představuje v jednoduché prostotě modlícího se kněze. Texty ne-
jsou jen vhodnou a stravitelnou pomůckou pro exercitanty, nýbrž 
i duchovní četbou k našim životním tématům.

Připravujeme reedici.

71. publikace · 20,5×13 cm · 280 stran · brož. · 2001 · 269 Kč ISBN 80-86045-63-3

vyprodáno

Ignác z  Loyoly

Duchovní cvičení
Český překlad Roberta Kunerta SJ v revidovaném vydání.

145. publikace · 18,5×11,5 cm · 142 stran · váz. · 2005 · 120 Kč ISBN 80-86715-37-X

vyprodáno
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Hugo R ahner  –  Leonard von Matt

Ignác z  Loyoly
Bratr známého teologa Karla Rahnera píše populárně čtivé medi-
tace o životě zakladatele jezuitů, doprovázené více než dvěma sty 
uměleckými černobílými fotografiemi. Kniha patří mezi nejoblíbe-
nější tituly s jezuitskou tematikou.

127. publikace · 23×16 cm · 338 stran · váz. · 2004 · 420 Kč ISBN 80-86715-19-1

Jezuité  v  his torickém přehledu
Tento knižní titul zahrnuje jak základní data ze života SJ, od jejího 
založení 1540 až do současnosti, tak i základní řádové údaje, které 
jsou zároveň doplněny přehledem Generálních kongregací a vý-
čtem jednotlivých generálních představených (generálů).

93. publikace · 14,5×10,5 cm · 61 stran · brož. · 2002 · 25 Kč ISBN 80-86045-83-8

André R avier

Ignác z  Loyoly  zakládá Tovaryšs tvo 
Ježíšovo
Studie francouzského historika vyplňuje mezeru, kterou v českém 
prostředí akutně vnímáme: souvisleji vynáší úsudek o počátcích 
jezuitského řádu – bez chvalořečí, ale také bez zaujatých předsud-
ků.

105. publikace · 21×13,5 cm · 543 stran · váz. · 2002 · 380 Kč ISBN 80-86045-97-8



51Societas

Rok s  jezuitskými svatými
Čtivé, svěží meditativní texty nabízejí krátká zamyšlení význačných 
teologických osobností o jezuitských světcích během celého roku. 
Na konci je přičleněn úplný soupis všech dosavadních jezuitských 
blahoslavených a svatých.

99. publikace · 20,5×13 cm · 195 stran · brož. · 2002 · 150 Kč ISBN 80-86045-92-7

Desmond Ford

Světec ze Skotska – svatý Jan Ogilvie SJ
(Neznámý olomoucký mučedník)

Skotský jezuita, světec a mučedník, prožil také dramatické roky na 
univerzitě v Olomouci. Jeho památku si rádi připomínáme v čes-
kém národním kalendáři světců. V této první souvislejší české kniž-
ní prezentaci můžeme číst poutavě čtivé svědectví o jeho životě a 
teologicky vyzrálé obhajobě před popravčím tribunálem.

79. publikace · 20,5×13 cm · 78 stran · brož. · 2001 · 60 Kč ISBN 80-86045-71-4

Gerard Manley Hopk ins

Svíce  uvnitř
Básnická sbírka anglického konvertity-jezuity, který zažil jak tem-
ný rozměr zoufalství, tak i jásavé polohy životní plnosti. Překlad 
olomouckého světícího biskupa Josefa Hrdličky obohatí citlivého 
milovníka krásného slova.

87. publikace · 20,5×13 cm · 71 stran · brož. · 2002 · 110 Kč ISBN 80-86045-79-X

vyprodáno
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Petr  Faber

Krátký život,  dlouhé ces ty
Duchovní deník jezuity z dob reformace

Současník Ignáce z Loyoly, delegovaný papežem pro obtížná jed-
nání s kurfiřty a teology doby německé reformace, si zaznamenává 
poznámky z cest a svá duchovní hnutí. Máme před sebou jedinečný 
historický dokument a zároveň teologii „života kvůli Duchu“, jak 
sám tento první svědek založení jezuitského řádu rád přiznává.

133. publikace · 20,5×13,5 cm · 304 stran · brož. · 2004 · 190 Kč ISBN 80-86715-25-6

Frant išek  Xaversk ý

Výběr z  korespondence jezuitského 
misionáře Dálného Východu
Výběr z korespondence jezuitského misionáře, jedné z největších 
osobností své doby, představuje první úhrnnější seznámení s „vlast-
ním slovem“ tohoto světce v českém prostředí. Vyšlo v souvislosti 
s 500letým výročím světcova narození.

144. publikace · 20,5×13,5 cm · 264 stran · brož. · 2005 · 185 Kč ISBN 80-86715-36-1

K laudius  Colombière

Vlastníma očima
Duchovní deník

První český překlad světcova deníku, inspirovaného duchovním 
přátelstvím se světicí Božského Srdce, Marií-Markétou Alacoque. 
Niterně kouzelná a lahodně prostá slůvka o možnostech, které ote-
vírá krása duchovního života.

113. publikace · 20,5×13 cm · 144 stran · brož. · 2003 · 130 Kč ISBN 80-86715-05-1
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Giorgio  Papasogl i

Rebel  Boží:  Alois  Gonzaga
Kolika karikatur se dočkal tento patron mladého člověka, svatý 
Alois! Dramaticky pojatý text, prokládaný odkazy na historické 
pozadí doby, podle nejnovějších bádání o životě tohoto vévody 
z Mantovy, poté jezuity, který zahynul při službě postižených 
morem.

172. publikace · 20,5×13,5 cm · 276 stran · brož. · 2006 · 230 Kč ISBN 80-86715-66-3

Giugl io  Andreott i

Matteo Ricci. Jezuita v Číně (1552–1610)
Matteo Ricci – Rozprava o přátelství

Krátký životopis italského politika Giulia Andreottiho přináší 
základní údaje k bohatému životu tohoto misionáře. Publikace 
rovněž představuje Ricciho pojednání O přátelství přeložené z čín-
ského originálu. Na vědeckých sympoziích, nejen v Číně či v Římě, 
se totiž objevuje názor, že právě Matteo Ricci, jenž bude v blízké 
době blahořečen, by se mohl stát jedním z pojítek mezi evropským 
a čínským kulturním světem.

189. publikace · 20,5×13,5 cm · 112 stran · brož. · 2007 · 120 Kč ISBN 978-80-86715-82-7

Jerónimo Nadal

Duchovní ces ta
(Deník)

Výběr z osobních poznámek blízkého druha Ignáce z Loyoly a vizi-
tátora jezuitského díla prvních dob Tovaryšstva ve formě aforismů 
představuje závažný historický dokument a inspiraci pro duchovní 
život.

190. publikace · 20,5×13,5 cm · 244 stran · brož. · 2007 · 220 Kč ISBN 978-80-86715-83-4
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James Brodr ick

Robert  Bel larmino  
Kardinál  a inkvizice
Bellarmino, přítel Galileiho, učený kardinál, později odsunutý do 
„penze“, patřil – podle Goetha – k nejpoučenějším veleduchům 
doby. Dramatický osud světce-myslitele, hledajícího soulad lid-
ských mentalit své doby.

192. publikace · 21×13,5 cm · 332 stran · váz. · 2007 · 320 Kč ISBN 978-80-86715-85-8

Jean-Pierre de Caussade (1675–1751)

Odevzdanost  do Boží  prozřete lnost i
Milost přítomného okamžiku

Klasické dílo sedmnáctého století se stalo „učebnicí“ mnoha světců 
(Terezie z Lisieux). Termín „milost přítomného okamžiku“ vyja-
dřuje moudré uspořádání stálého napětí mezi aktivitou a pasivitou 
v hledání Boží vůle. Českému čtenáři se tak dostává do rukou vzác-
ný titul, přeložený jinak do všech světových jazyků.

195. publikace · 20,5×13,5 cm · 144 stran · brož. · 2009 · 130 Kč ISBN 978-80-86715-88-9

dotisk

James Brodr ick

Rozšíření  jezuitů
Poutavě zpracované literární dílo předního anglického historika 
líčí osudy první generace jezuitů. Kromě věcně klidného pohle-
du na takzvané vládnoucí dvory doby jsou cenné autorovy pasáže 
o zámořských misionářích (např. o jejich půtkách s lidojedy).

148. publikace · 20,5×13,5 cm · 228 stran · brož. · 2005 · 185 Kč ISBN 80-86715-40-X
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J i ř í  Novotný

Události ze života P. Martina Středy SJ
Martin Středa – „zachránce Brna“ z doby 30leté války – jezuitský 
kněz, je zde představen ve vybraných životních událostech. Neza-
slechneme tu moralizování, ale pozvání do společenství skvělé Boží 
velebnosti, kde máme všichni dostatek prostoru pro naše vezdejší 
témata.

198. publikace · 14,5×10,5 cm · 32 stran · brož. · 2007 · 25 Kč ISBN 978-80-86715-91-9

Louis  Lal lemant  (1588–1635)

Spiri tuali ta srdce
Duchovní učení

Spiritualita srdce uspořádává základní témata každodenního živo-
ta: hlubokou důvěru v pohyb života a tvořivou přítomnost živého 
Boha, dary Ducha Svatého a důležitost takzvané druhé konverze 
– obrácení člověka ke svobodě.

245. publikace · 20,5×13,5 cm · 344 stran · brož. · 2009 · 275 Kč ISBN 978-80-7412-038-1

Car lo  Mar ia  Mar t in i

Lide můj,  vyjdi  z  Egypta
(Exercicie)

Milánský kardinál ve svých exerciciích živě v deseti rozjímáních 
osvětluje nesnadnou a namáhavou duchovní cestu na biblických 
postavách Mojžíše a Petra. První byl povolán Bohem žít s vyvole-
ným národem a druhého pak povolal sám Ježíš. Jejich společným 
údělem je „být pro druhé a s druhými“, být svědomím i svědkem 
utrpení svého lidu.

6. publikace · 20,5×14 cm · 102 stran · brož. · 1996 · 40 Kč ISBN 80-901957-4-1
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Ida  Fr ieder ike  Görresová

Syn země: Člověk Teilhard de Chardin
(Tři eseje)

Tyto tři eseje nechtějí podat nějaké teologické či filosofické vyjá-
dření, spíše se snaží odhalit záhadnou tvář genia. Je zde zdůraz-
něn kontext osobnosti a díla, který sahá mnohem hlouběji, než 
se obecně předkládá. Kniha je bohatě prokládána Teilhardovou 
korespondencí, ze které září světlo a základní rysy de Chardinova 
poselství.

26. publikace · 21×13,5 cm · 119 stran · váz. · 1998 · 70 Kč ISBN 80-86045-07-2

K ar l  Heinz  Neufeld

Hugo a Karl  Rahnerové
Českému čtenáři se poprvé dostává do rukou ucelený, obsáhlý živo-
topis, se smyslem pro mnohé detaily, dvou teologů tak rozmanitých 
přístupů: „spekulativního“ Karla a „věcně střízlivého“ Huga, od 
innsbruckého ředitele Karl-Rahner-Archivu, prof. Neufelda, býva-
lého asistenta a znalce díla K. Rahnera. Titul vyšel ke 100letému 
výročí Karlova narození.

139. publikace · 21×13,5 cm · 556 stran · váz. · 2004 · 444 Kč ISBN 80-86715-31-0

Hugo R ahner

Maria a církev
V deseti kapitolách o duchovním životě čerpá autor, bratr teolo-
ga Karla Rahnera, z moudrosti církevních otců. Tak jako prvotní 
církev si zřetelně uvědomovala důležité biblické tajemství, že nám 
Písmo zobrazilo podobu Matky Marie jako vzor a předobraz Mat-
ky církve, tak i pro nás se stává celý život Matky Boží útočištěm 
(„refugium peccatorum“) na našich cestách.

14. publikace · 20,5×14 cm · 83 stran · brož. · 1996 · 40 Kč ISBN 80-86045-00-5
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Norber t  Alcover

Impulzy k  duchovnímu životu
Osmidenní exercicie podle Ignáce z Loyoly

Kniha jezuity Norberta Alcovera, v překladu Františka Lízny SJ, 
(oba zkušení praktikové duchovního doprovázení) dopodrobna 
zpřístupňuje čtenáři vnitřní strukturu a témata osmidenních du-
chovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly. Průvodní texty poslouží jako 
užitečný vstupní materiál pro orientaci v duchovních cvičeních 
a zároveň jsou vhodné k duchovní četbě.

179. publikace · 20,5×13,5 cm · 190 stran · brož. · 2007 · 170 Kč ISBN 978-80-86715-72-8

K ar l  R ahner

Dynamický prvek v církvi
Dynamickým prvkem Karl Rahner rozumí svobodu v protikladech, 
které nepotlačujeme, ale učíme se v nich číst hlubší významy. Místo 
toho, posteskne si německý myslitel, abychom jednali osobně, vy-
hraněně a na základě zakoušení vnitřního pokoje, se schováváme 
za institucionální principy, výroky odpovědných a abstraktní fráze. 
Neslyšíme totiž imperativy Ducha, který působí v životě člověka 
paradoxně. Četba tohoto klíčového textu pomáhá vyburcovat ze 
spokojené zarovnanosti a umělého poklidu.

180. publikace · 21×13,5 cm · 206 stran · váz. · 2007 · 200 Kč ISBN 978-80-86715-73-5

Kolekt iv  autorů

Odvaha k mezerám
Miscellanea jesuitica I.

První kniha „rozmanitostí“ zahajuje sérii témat, věnovaných igna-
ciánské spiritualitě a jezuitství. Obsahuje část historickou, filoso-
fickou a teologicko-spirituální. Tento titul podtrhává zkušenost 
exercicií, všímá si osobnosti A. Kajpra a sleduje dějiny takzvaného 
apoštolátu modlitby.

206. publikace · 20,5×13 cm · 232 stran · brož. · 2008 · 180 Kč ISBN 978-80-86715-99-5
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Pierre  François-Xavier  de Char levoix

Paraguay v době jezuitských redukcí
Významný dokument z doby, která připravovala zrušení jezuit-
ského řádu, přímo z centra koloniálního politikaření v Latinské 
Americe. Výpovědi svědků, kteří v redukcích pracovali, představují 
základní historický pramen.

215. publikace · 21×13,5 cm · 452 stran · váz. · 2008 · 400 Kč ISBN 978-80-7412-008-4

G aston Fessard

Dialektika Duchovních cvičení Ignáce 
z Loyoly
Provokativní interpretace ignaciánského odkazu duchovních dějin 
a exercicií. Autor se dále podnětně pokouší o analýzu životního 
pozadí osobností Descarta, Hegela a existenciální filosofie.

136. publikace · 21×13,5 cm · 462 stran · váz. · 2004 · 333 Kč ISBN 80-86715-27-2

Kolekt iv  autorů

Od událost i  k  idej i
Miscellanea jesuitica II.

I v této druhé sérii Miscellanea jesuitica se jedná většinou o překlady 
ze zahraničních periodik, jako třeba: Čínské misie a umění; Jezuité 
a revoluční Španělsko třicátých let; Osudy zrušení Tovaryšstva Je-
žíšova v evropských zemích; Knížata Báthory a jezuité; Jezuitský 
pamflet; dále: Descartova léta v jezuitské koleji La Flèche; Nietz-
sche a Bůh; Hegel a pojetí Boha; anebo: Účinky slova a echo v lid-
ské fyziognomii, a další.

238. publikace · 20,5×13 cm · 400 stran · brož. · 2009 · 360 Kč ISBN 978-80-7412-031-2
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James Brodr ick

Petr  Kanisius
Z církevních dějin 16. století

V kontextu evropských, nejen regionálních dějin, anglický autor 
odkrývá směsici údajů složitých náboženských dějin 16. století, 
v níž centrální postava Petra Kanisia, zakladatele České provincie 
jezuitů, hrála nezastupitelné postavení. Bližší prozkoumání Bro-
drickova textu ukáže, že dokázal spojit pečlivou mravenčí archivní 
práci s vtipnou a čtivou interpretací.

259. publikace · 23,5×16 cm · cca 880 stran · váz. · září 2010 ISBN 978-80-7412-053-4

Kolekt iv  autorů

Velehrad – Řím
Modlil se tváří k východu

Soubor příspěvků D. Duky, M. Vlka, I. Dziwisze, I. Wilhelma, 
R. Palouše, K. Skalického, T. Halíka a jiných, vydaných společně 
s adventní homilií Benedikta XVI. z oslavy 90. narozenin kardinála 
Tomáše Špidlíka. Přiložena jsou kardinálova hesla k duchovnímu 
životu z Dictionnaire de spiritualité.

250. publikace · 20,5×20 cm · 348 stran · váz. · 2010 · 300 Kč ISBN 978-80-7412-044-2
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Gonçalves  da Câmara

Vzpomínky na sv.  Ignáce z  Loyoly

Joseph de Guiber t

Dějiny jezuitské  spiri tuali ty

Leopold Šk arek

Giuseppe Pignatel l i .  Z  děj in Tova-
ryšs tva Ježíšova po jeho zrušení

Car lo  Mar ia  Mar t in i

Dramata víry
Temnota a světlo – O dávání exercicií, Živý Bůh – 
Eliáš, Maria – prototyp ženství

Kolekt iv  autorů

Ignaciánská pedagogika
Miscellanea jesuitica IV.

Kolekt iv  autorů

Od tradice  k  ref lexi
Miscellanea jesuitica III.

Texty na téma: Wittgenstein a víra (W. Baum), Postmoderní věda 
a křesťanství (J. Andres), Ockham (V. Richter), Filosof Reinhold 
a Bůh, a další.
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Japonští  mučedníci
Historické dokumenty k nedávnému svatořečení 
Janem Pavlem II.

Hugo R ahner

Spiri tuali ta Ignáce z  Loyoly

K ar l  R ahner

Posluchači  s lova

Mario  Scaduto

František Borgia

K ar l  R ahner

Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce
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Josef  Maréchal

Výbor z  f i lozof ického dí la
Belgický filozof (1878–1944) se pokoušel o syntézu tomistické filo-
zofie a některých rysů filozofie Immanuela Kanta. Třebaže byla filo-
zofická škola maréchalismu v českém jezuitském prostředí výrazně 
zastoupená, tento výbor představuje první seznámení. Za podklad 
posloužily přednášky Maréchalova žáka E. Wingendorfa.

10. publikace · 20,5×14 cm · 102 stran · brož. · 1996 · 39 Kč ISBN 80-901957-9-2

19. publikace · 20,5×14 cm · 43 stran · brož. · 1997 · 39 Kč ISBN 80-86045-10-2

Kolekt iv  autorů

Úkoly pastorační činnosti církve a pas-
torální teologie v Českých zemích
Kolekce rozmanitých témat z pastorální teologie. P. Ambros, Pasto-
rační program italské církve pro 90. léta; J. Jarab – M. Mráz – P. Sýko-
ra, Seznámení s pastorační situací v Polsku a na Slovensku; A. Křišťan, 
Současné směry v pastorální teologii v německy mluvících oblastí; A. Opa-
trný, Minulost a současnost pastorální činnosti v českých zemích.

29. publikace · 20,5×14 cm · 64 stran · brož. · 1998 · 49 Kč ISBN 80-86045-11-0

Ctirad Václav  Pospíš i l  OFM

Problematika vědění a vědomí vlastní 
osobní identity Ježíše z Nazareta
Profesor christologie na Katedře systematické teologie Teologické 
fakulty na olomoucké univerzitě představuje základní témata svého 
oboru.

vyprodáno
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Kolekt iv  autorů

Co hlásá New Age?
Kolekce příspěvků domácích i zahraničních autorů odkazuje na 
kořeny postmoderny a hnutí New Age.
M. Lacroix, Co hlásá New Age?
P. Ambros, New Age a subjektivizace víry
J. Dvořáček, New Age jako spiritualita postmoderny
V. Peštuka, Na prahu změny letopočtu…
J. Hájek, Přírodní vědy – změna paradigmatu a New Age
J. Hynek, Vliv postmoderního myšlení na přístup k religiozitě.

51. publikace · 21×14 cm · 109 stran · brož. · 2000 · 79 Kč ISBN 80-86045-43-9

Kolekt iv  autorů

Inkulturace
Důležitost rozlišení „inkulturace“ a „misie“ je hlavním tématem 
pastoračně-teologické reflexe několika autorů. Pavel Ambros, Inkul-
turace víry; Macello de Carvalho Azevedo, Inkulturace a požadavky 
modernosti a jiní.

52. publikace · 21×14 cm · 65 stran · brož. · 2000 · 59 Kč ISBN 80-86045-44-7

Kolekt iv  autorů

Nová evangel izace
Pastoračně-teologické reflexe o předpokladech kompetentní „nové 
evangelizace“. M. van Parys, Církev a Evropa – nové rozpory, nebo 
usmíření?; M. I. Rupnik, Cesty nové evangelizace ve střední a východní 
Evropě v postmoderní situaci; D. J. White, Liturgie a nová evangeliza-
ce. Podněty byzantské tradice; K. Oldakowski, Média, kultura, církev; 
P. Ambros, Perspektivy a východiska pastorační činnosti církve – mod-
litba a evangelizace.

56. publikace · 21×14 cm · 113 stran · brož. · 2000 · 89 Kč ISBN 80-86045-49-8

vyprodáno
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Kolekt iv  autorů

Polarizace české  katol ické  církve?
Kulturně-teologická rozprava o extrémních stanoviscích a posto-
jích v životě církve. Autoři: P. Ambros, W. Bugel, V. Frei, F. X. Ha-
las, F. Kunetka, V. Novotný, A. Opatrný, C. V. Popíšil, J. Skoblík, 
J. Šebek.

68. publikace · 20,5×14 cm · 95 stran · brož. · 2000 · 59 Kč ISBN 80-86045-60-9

Kolekt iv  autorů

Fórum pastorálních teologů I.
Teologická rešerše z oboru pastorální teologie, představená na vě-
deckém sympoziu.

69. publikace · 20,5×14 cm · 135 stran · brož. · 2000 · 89 Kč ISBN 80-86045-61-7

Kolekt iv  autorů

Duch svatý
Často „opomíjený“ Duch svatý může přijít ke slovu i v plurálnější 
teologické reflexi.
L. Tichý, Duch Ježíšův
R. Smahel, Nové prvky v přípravě na svátost biřmování
D. Duka, Ruah Jahve
C. V. Pospíšil, Základní východiska křesťanské pneumatologie
P. Ambros, Pastorační činnost a zbožštění.

57. publikace · 21×14 cm · 73 stran · brož. · 2000 · 59 Kč ISBN 80-86045-50-1

vyprodáno
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Kolekt iv  autorů

Fórum pastorálních teologů II.
Tematické pokračování vědeckých sympozií v oboru pastorální 
teologie.

89. publikace · 20,5×14 cm · 151 stran · brož. · 2002 · 130 Kč ISBN 80-86045-81-1

Kolekt iv  autorů

Fórum pastorálních teologů VII.
Jak vykládat Písmo svaté

Další kolekce příspěvků širší palety autorů z konference, tentokráte 
na téma Písmo svaté. Témata zahrnují východiska i pomůcky při 
četbě biblických textů. Jsou zde přiloženy překlady z děl J. Ratzin-
gera, F. Dreyfuse a dalších.

209. publikace · 20,5×14 cm · 320 stran · brož. · 2008 · 250 Kč ISBN 978-80-7412-002-2

Kolekt iv  autorů

Fórum pastorálních teologů III.
Tematické pokračování vědeckých sympozií v oboru pastorální teo-
logie na aktuální témata.

122. publikace · 20,5×14 cm · 104 stran · brož. · 2003 · 100 Kč ISBN 80-86715-14-0
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Kolekt iv  autorů

Od Sofie  k  New Age
Sborník příspěvků z římského studijního domu Centro Aletti 
od přednášejících rozmanité akademické specializace hodnotí 
posun našeho myšlení a chápání světa od „sdělené a přebývající 
Moudrosti mezi námi“ k „postmodernímu myšlení v nás“.

76. publikace · 20,5×14 cm · 189 stran · brož. · 2001 · 149 Kč ISBN 80-86045-68-4

Marko I van Rupnik

O duchovním otcovství a rozlišování
Vztah k „otci“ souvisí v dějinách u mnoha osobností s celoživotním 
zápasem. Nalezení „duchovního otce“ autenticky přivádí k životní 
zralosti, která tak připravuje prostor pro poctivé rozlišování. První 
část celku o duchovním rozlišování skicuje základní pilíře tohoto 
„umění“.

77. publikace · 20,5×14 cm · 113 stran · brož. · 2001 · 79 Kč ISBN 80-86045-69-2

vyprodáno

Marko I van Rupnik

O duchovním rozl i šování
Cesta ke zralosti

Text navazuje na předchozí příručku O duchovním otcovství a rozlišo-
vání. Pokračování v druhé části rozpracované tematiky nás nechává 
plně vstoupit do prostředí kultury duchovního života, kdy se učíme 
subtilnějšímu rozlišování a rovněž zakoušíme sofistikovanější po-
kušení – součást procesu duchovního zrání.

103. publikace · 20,5×14 cm · 101 stran · brož. · 2002 · 90 Kč ISBN 80-86045-95-2

vyprodáno
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M ichel ina Tenace

Vybrané kapitoly  z  antropologie
Stvoření člověka k obrazu a podobenství Božímu

Profesorka teologické antropologie na římské papežské univer-
zitě Gregoriana představuje své zásadní spirituální teze v duchu 
východních otců.

81. publikace · 20,5×14 cm · 142 stran · brož. · 2001 · 120 Kč ISBN 80-86045-76-5

Marko I van Rupnik

Vybrané otázky z  antropologie
Člověk a vzkříšení

V tomto prvním díle „antropologie“ – s předmluvou francouzského 
teologa O. Clémenta – autor citlivým slovníkem umělce spojuje 
tematické okruhy patristické tradice s novými přístupy teologie.

106. publikace · 20,5×14 cm · 236 stran · brož. · 2003 · 180 Kč ISBN 80-86045-99-4

Marko I van Rupnik

Uvedení  do duchovního života
Malíř, teolog, autor mozaiky pro papežskou kapli Redemptoris 
Mater v Římě, předkládá reflexi o podstatných bodech osobní 
formace k plnějšímu „být člověk“. Bohatě čerpá z patristických 
zdrojů, teologické reflexe a z vlastního pastoračního nasazení mezi 
studenty, či mezi současnými přáteli. Tento italský bestseller nese 
název V ohni hořícího keře. 

117. publikace · 20,5×14 cm · 68 stran · brož. · 2003 · 75 Kč ISBN 80-86715-09-4
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Kolekt iv  autorů

Vladimír Solovjov a jednotná Evropa
Překlad písemně zpracovaných příspěvků účastníků konference 
ke stoletému výročí úmrtí V. Solovjova (1853–1900) Centra Alet-
ti v Olomouci (září 2000) od solovjovských autorit (P. Ambros, 
L. Górka, S. A. Grib, J. Komorovský, N. Lebrecque, J. Novotný, 
I. Petshuk, O. Pugačev. J. Sutton, M. Tenace, M. Žust). 

83. publikace · 20,5×14 cm · 141 stran · brož. · 2001 · 120 Kč ISBN 80-86045-77-3

Kolekt iv  autorů

Otázky české  spiri tuali ty
Ekumenicky pojaté příspěvky ke klíčovým bodům z českých duchov-
ních dějin (Lášek, Filipi, Špidlík atd.).

80. publikace · 20,5×14 cm · 102 stran · brož. · 2001 · 79 Kč ISBN 80-86045-75-7

K arel  S ládek

Vladimír Solovjov:  myst ik  a prorok
Osobnost a dílo Vladimíra Solovjova pohledem 
(nejen) české reflexe

Vladimír Solovjov je v monografii studován pod zorným úhlem 
několika aspektů své tvorby. Mystický a prorocký náhled je vřazen 
do širšího rámce jeho teosofického systému se všejednotícími atri-
buty krásy, dobra a pravdy. Solovjovovo myšlení je konfrontováno 
s českými duchovními a intelektuálními proudy.

228. publikace · 20,5×14 cm · 192 stran · brož. · 2009 · 190 Kč ISBN 978-80-7412-021-3

vyprodáno
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Car lo  Mar ia  Mar t in i

Studijní texty z pastorální teologie I.
Boží slovo nám bylo uloženo

Milánský kardinál se s pastorační citlivostí a vysoce oduševnělou 
biblickou erudicí, také však s obavami a starostmi, ptá po naší při-
lnavosti ke slovu, které nám bylo propůjčeno. „Kdo nebyl zamilo-
vaný, neví, jak chutná krásné slovo.“ Takto opakuje výzvu k přijetí 
jediného Slova, jehož inkarnací všechna „ostatní slova“ teprve do-
stávají svůj význam.

97. publikace · 20,5×14 cm · 86 stran · brož. · 2002 · 60 Kč ISBN 80-86045-91-9

Pastýřské listy olomoucké arcidiecéze 
z let  1948–1989
Důležitý dokument k politickým a církevním dějinám olomoucké 
arcidiecéze, zahrnující úplné znění pastýřských listů jednotlivých 
biskupů od roku 1948 až 1990.

86. publikace · 20,5×14 cm · 460 stran · brož. · 2001 · 340 Kč ISBN 80-86045-78-1

Kolekt iv  autorů

Božské srdce
Teologická reflexe

Kult Božského Srdce procházel různými proměnami. Jednotliví au-
toři (jako např. Rahner, Arrupe, Špidlík aj.) se zamýšlejí nad aktu-
álnosti tohoto Kristova pozvání do žité teologie srdce. Ve sborníku 
se rovněž nacházejí přeložená hesla z Dictionnaire de spiritualité a tři 
bazální papežské encykliky.

92. publikace · 20,5×14 cm · 196 stran · brož. · 2002 · 180 Kč ISBN 80-86045-86-2
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Car lo  Mar ia  Mar t in i

Studijní texty z pastorální teologie II.
Žijeme, co hlásáme?

Pokušení ke dvojakosti anebo k povrchnosti jsou způsoby, jak ze 
sebe můžeme (nakrátko) setřást odpovědnost za svěřené úkoly. 
Milánský kardinál nás ovšem nemíní nechat pouze „pootevírané“ 
v problému našeho nedostatečného vnitřního sjednocení, či v pro-
blému hledání identity. Poukazuje totiž, jak náš život žil Ten, který 
toto všechno tak důvěrně zná. On sjednocuje to, co je vnitřní a 
vnější.

98. publikace · 20,5×14 cm · 80 stran · brož. · 2002 · 60 Kč ISBN 80-86045-90-0

Kolekt iv  autorů

Studijní texty z pastorální teologie III.
Služba nemocným

Sbírka přednášek lékařů, psychologů a teologů na aktuální témata 
bioetiky: eutanazie...

101. publikace · 20,5×14 cm · 53 stran · brož. · 2002 · 60 Kč ISBN 80-86045-93-5

Kolekt iv  autorů

Studijní texty ze spirituální teologie I.
Axiomy duchovního života

Můžeme duchovní život shrnout do obecných pouček (axiomů), 
anebo jde duchovní život každého člověka separátní cestou? V této 
studii předkládáme několik ukázek z děl autorit, které se k „axio-
mům“ vyslovují (Haas, Rupnik, hesla z Dictionnaire de spiritualité 
aj.).

107. publikace · 20,5×14 cm · 164 stran · brož. · 2003 · 155 Kč ISBN 80-86045-98-6
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Pedro Arrupe

Pokojně v protikladech
Soubor teologických reflexí generálního před-
staveného jezuitů

Soubor několika teologických statí – od osobního zážitku 
katastrofy v Hirošimě až po důvěrné poznámky z vlastního du-
chovního života – generálního představeného jezuitů. Jedná se 
o první autorovu monografii v češtině.

108. publikace · 20,5×14 cm · 281 stran · brož. · 2002 · 100 Kč ISBN 80-86715-01-9

Kolekt iv  autorů

Studijní texty ze spirituální teologie II.
Osoba – osobnost – osobitost

Soubor příspěvků na téma „personalismus“ v současné teologické 
reflexi. K interpretaci těchto tří blízkých, a zároveň odlišných poj-
mů, jsou připojeny texty klasických autorů (Boëthius, Tertullián, 
Duns Scotus aj.).

140. publikace · 20,5×14 cm · 244 stran · brož. · 2004 · 175 Kč ISBN 80-86715-32-9

Kolekt iv  autorů

Studijní texty ze spirituální teologie III.
Naši nebeští přátelé

Předložený sborník pojednává o úctě svatých z rozličných teologic-
kých úhlů. Úcta svatých je vyznání víry v církev, jež nepochybuje 
o tom, že dosáhne toho, oč usiluje, totiž dokonalého vzájemného 
porozumění a komunikace. Svatí nacházejí vztah ke všem lidem 
všech zemí a věků; ukazují nám, že lidská osoba neroste v osamo-
cenosti.

171. publikace · 20,5×14 cm · 130 stran · brož. · 2006 · 95 Kč ISBN 80-86715-64-7
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Chr ist ian Feldmann

Friedrich Spee
Procesy s čarodějnicemi

Hysterie má svou historii. Čtivé vyprávění o tom, jak vzdělaný lidu-
mil, zastánce nešťastných obětí, Friedrich Spee SJ, odvážně sdělil 
těm, kdo sami soudili, že nemoci jsou vlastně na opačné straně 
tribunálů...

119. publikace · 20,5×14 cm · 245 stran · brož. · 2003 · 150 Kč ISBN 80-86715-12-4

Kolekt iv  autorů

Četba v procesu formace
Jsme takzvaně naivní, čteme-li (uprostřed světa relativizovaných 
hodnot) životy osobností církve, biblických postav nebo světců? 
Sborník příspěvků několika autorů zodpovídá tato zásadní témata. 
Vychází ze studijního semináře CMTF UP v Olomouci.

121. publikace · 20,5×14 cm · 112 stran · brož. · 2003 · 100 Kč ISBN 80-86715-13-2

Kolekt iv  autorů

Novo millennio ineunte
Na fóru pastorálních teologů se komentoval apoštolský list Jana 
Pavla II. reflektující v Jubilejním roce 2000 pastorační situaci ka-
tolické církve. Z plodů těchto úvah vznikl tento sborník.

114. publikace · 20,5×14 cm · 73 stran · brož. · 2003 · 79 Kč ISBN 80-86715-06-X

vyprodáno
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Kolekt iv  autorů

Mají  jezuité  vlastní  morálku?
Studie o Franciscu Suárezovi (1548–1617), práv-
níkovi, filosofovi a teologovi

Sborník zahrnuje studie různých autorů k životu a dílu nejvýznam-
nějšího jezuitského teologa a filosofa.

130. publikace · 20,5×14 cm · 144 stran · brož. · 2004 · 125 Kč ISBN 80-86715-23-X

Daniel  Heider

Kdo byl  František Suárez?
Život a dílo „Vynikajícího doktora“

V současné době se u nás fenomén „Suárez“ čím dál více dostává 
do popředí filosofického badatelského zájmu. Vedle hlavních ži-
votních milníků autor představuje též Suárezovy témata filosofické 
a teologické doktríny. Jde především o téma vztahu Boží prozře-
telnosti a svobodné lidské vůle, o filosofii zákona, tyranovraždu 
a téma spravedlivé války.

231. publikace · 20,5×14 cm · 116 stran · brož. · 2009 · 110 Kč ISBN 978-80-7412-024-4

Bernhard Jansen

Jezuité v přírodních vědách a ve filo-
sofii  17. a 18. století
Studie německého historika filosofie o jezuitských filosofech, kteří 
komunikují s Galileo Galileem, Descartem či Leibnizem. Vědecky 
klidné pojednání odhaluje nasazení evropských jezuitských univer-
zit pro převratné změny v přírodních vědách.

126. publikace · 20,5×14 cm · 160 stran · brož. · 2004 · 130 Kč ISBN 80-86715-18-3
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Teofan Zat vornik

Povzbuzení  k  duchovnímu životu
Výrazná autorita ruského mnišského světa nabízí formou dopisů 
duchovní rady zralého „starce“. Jméno „Zatvornik“ (Rekluz) vyja-
dřuje umění rozlišovat příchozí hodnoty a „uzavřít se“ před tím, co 
člověka nedokáže otevřít pro realitu.

141. publikace · 20,5×14 cm · 272 stran · brož. · 2004 · 165 Kč ISBN 80-86715-33-7

vyprodáno

Pavel  Ambros

Setkávej te  se  a nechte  se  pos lat
Studie reflektuje přípravu, průběh i budoucí směřování Plenárního 
sněmu Katolické církve v ČR způsobem, který pomůže zaintereso-
vaným křesťanům zapojit se zasvěceněji do synodálního procesu.

138. publikace · 20,5×14 cm · 152 stran · brož. · 2004 · 140 Kč ISBN 80-86715-30-2

N ikolaj  Lossk i j

Nauka o reinkarnaci
Aktuální téma, o kterém filosof Schopenhauer říká, že zajímá po-
lovinu lidstva všech kultur. Populárním, bystrým a vtipným způso-
bem – ve veliké paletě informací – shrnuje ruský myslitel Losskij 
vážné, zároveň však i nejbizarnější důvody „pro“ a „proti“.

137. publikace · 20,5×14 cm · 110 stran · brož. · 2004 · 99 Kč ISBN 80-86715-29-9
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Kolekt iv  autorů

Pierre  Tei lhard de Chardin 
Svatá hmota
Soubor studií

Paleta studií nejen starších autorů (C. Cuénot, P. Chauchard, F. A. 
Viallet), ale i nových (J. Kulisz, T. Špidlík, T. King, J. F. Haught, 
G. Martelet, I. H. Schaferová), kteří nahlížejí Teilharda v souvis-
losti spirituality, metodologie věd či ekologie.

151. publikace · 20,5×14 cm · 180 stran · brož. · 2005 · 155 Kč ISBN 80-86715-43-4

Kolekt iv  autorů

Velehrad – f i lo logoi  versus  f i losofoi
Příspěvek spirituální teologie k 800. výročí

„Téma Velehrad“ nezní nikdy indiferentně. Sborník chce vynést 
na povrch jednak zapomenuté texty některých osobností (Pešina 
z Čechorodu, Balbín, Středovský, Monse, Pilař, Moravec), jednak 
se podívat na důvody mimovědeckého ideologizování; ukazuje na 
plodný střet práce se slovem (filologoi), a spočinutí v osobní Moud-
rosti (filosofoi).

155. publikace · 20,5×14 cm · 280 stran · brož. · 2005 · 170 Kč ISBN 80-86715-47-7

Bor is  Vyšes lavcev

Etika proměněného erotu
Studie ruského emigranta na aktuální témata: zákon a milost; 
„nevědomí“ mezi psychoanalýzou Junga a křesťanskou tradicí; 
potenciální a aktuální nekonečno v matematice; fenomenologická 
redukce a filosofové hodnot.

143. publikace · 20,5×14 cm · 208 stran · brož. · 2005 · 140 Kč ISBN 80-86715-35-3
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M ichal  Alt r ichter

Příručka spiri tuální  teologie
Cílem příručky je rozvinout tázání po důležitých tématech spiritu-
ální teologie a připustit, že existuje oprávněné množství rozličných 
odpovědí. Tato metoda je legitimní, pokud je čtenář nakloněn k 
autenticitě hledání odpovědí a ne k jejich předchozímu vlastnění.

177. publikace · 20,5×14 cm · 141 stran · brož. · 2007 · 100 Kč ISBN 978-80-86715-71-1

Alexej  Fedorovič  Losev

Hudba jako předmět  logiky
Profesor antické filosofie a estetiky na Moskevské univerzitě dbá 
o propojení hudby a matematické logiky. Analyzuje postoje sta-
rověkých a novověkých teoretiků hudby. I při své „slabosti“ pro 
fenomenologickou metodu si uchovává neutajený příklon k me-
todě protikladů.

170. publikace · 20,5×14 cm · 228 stran · brož. · 2006 · 210 Kč ISBN 80-86715-63-9

Josef  Enn

Exercicie  a Písmo svaté
Přehled biblických míst pro důležitá témata du-
chovních cvičení

Předkládaný text má prostou ambici: usnadnit při konání duchov-
ních cvičení vyhledávání biblických textů. Jde sice primárně o exer-
cicie ignaciánské, ale nabídnuté biblické okruhy mohou dopomoci 
rovněž při exerciciích ražených jinou spiritualitou.

167. publikace · 20,5×14 cm · 92 stran · brož. · 2006 · 77 Kč ISBN 80-86715-60-4
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174. publikace · 20,5×14 cm · 112 stran · brož. · 2006 · 100 Kč ISBN 80-86715-67-1

Kolekt iv  autorů

Křesťanství  a kultura II.
Další tematické pokračování, vycházející z příspěvků vědecké kon-
ference CMTF UP v Olomouci.

Kolekt iv  autorů

Křesťanství  a kultura 
Je křesťanství schopno reagovat na kulturní trendy současnosti, 
anebo ještě lépe: dokáže se vžít do osoby umělce či citlivého člo-
věka, který umění vnímá jako podstatu života? O tom pojednává 
sborník příspěvků autorů rozmanitého spektra. Vychází z vědeckého 
semináře CMTF UP v Olomouci.

123. publikace · 20,5×14 cm · 94 stran · brož. · 2003 · 100 Kč ISBN 80-86715-15-9

254. publikace · 20,5×14 cm · 150 stran · brož. · 2010 · 150 Kč

Kolekt iv  autorů

Studijní texty ze spirituální teologie IV.
Duchovní život a kerygma

Kolekce příspěvků vyučujících spirituální teologii, jako například: 
zvěstování ve františkánské spiritualitě, životopis mystičky Anděly 
z Foligna, kněz ve světové literatuře (od Grahama Greena po Ab-
raháma Jehošua), dějinný přehled literární postavy Don Juana, svě-
dectví perzekuovaného teologa N. Losského, postavení teologické 
disciplíny spirituální teologie vzhledem k jiným oborům a souvis-
losti s pastorální teologií a jiné.

ISSN 1804-3356
ISBN 978-80-7412-048-0
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Acta X.  conventus  velehradensis
Texty z velehradské konference, konané v roce 2007 za účasti čet-
ných představitelů východních církví.

Clytus  Gott wald

Současná hudba a spekulativní teologie

Jer z y  Morawsk i

Hudební teorie  ve  s tředověku

Jean Paul  (R ichter)  (1763–1825)

Průprava es tet iky

Pavel  Ambros

Soubor s tat í  k  pastorální  teologi i 
(Rahner, K. – Zasvěcení laika k duchovní služ-
bě, O apoštolátu laiků, Pastorální teologie, texty 
H.-U. von Balthasara)
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81Hlas Velehradu

5. publikace · 15×10,5 cm · 70 stran · brož. · 1996 · 38 Kč ISBN 80-901957-6-8

Akathis tos
Nejslavnější mariánský hymnus Východu patří mezi vrcholná díla 
literatury a teologie. Důkladný komentář dává možnost hlouběji 
proniknut do bohatství této písně.

55. publikace · 15×10,5 cm · 26 stran · brož. · 2000 · 20 Kč ISBN 80-86045-51-X

Tomáš Špidl ík

Pouť ve  Svatém roce 2000
Svatý rok 2000 sáhá svými kořeny k biblické tradici jubilejního 
roku, kdy celý Izrael zakoušel tuto chvíli jako čas milosti, čas osvo-
bození pro člověka a pro zemi, čas obrácení a odpuštění, zvláštní 
dobu, která nám připomíná plnost času příchodu Mesiáše, k ně-
muž směřujeme.

R ichard Čemus

Modlitba Ježíšova – modli tba srdce
Tato knížka je určena všem, kteří spolu s „poutníkem“ hledají odpo- 
věď na slova bible: Modlete se bez přestání. Je vykročením do tajem-
ství Ježíšovy modlitby – modlitby srdce.

8. publikace · 15×10,5 cm · 77 stran · brož. · 1996 · 39 Kč ISBN 80-901957-6-8

vyprodáno
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Tomáš Špidl ík

Umíme se  modli t?
Modlitba je rozhovor duše s Bohem. Ale je také účast na „rozho-
voru“, který od věčnosti vedou tři božské Osoby mezi sebou. Tedy 
i naše modlitba se obrací k Bohu Otci skrze Syna v Duchu Svatém. 
Drobná populární knížka nás formou otázek a odpovědí uvádí do 
tajemství modlitby.

218. publikace · 15×10,5 cm · 72 stran · brož. · 2008 · 40 Kč ISBN 978-80-7412-011-4

Tomáš Špidl ík

Duchovní jednota nové Evropy
Přednáška kardinála Tomáše Špidlíka na Masarykově univerzitě 
v Brně v květnu 2007 se setkala s mimořádným ohlasem poslucha-
čů. Předkládáme vám její rozšířené vydání.

185. publikace · 15×10,5 cm · 80 stran · brož. · 2007 · 55 Kč ISBN 978-80-86715-78-0

Ekumenické konsensy I.
Katolicko-pravoslavné konsensy na celosvětové 
úrovni

V současnosti je jedním z nejdůležitějších úkolů ekumenických 
snah najít cestu, jak zapojit řadové členy křesťanských církví do 
celkového „krevního oběhu“. Toho jistě nelze dosáhnout bez po-
pularizace výsledků sjednocovacích snah. Vydání textů konsensů 
má v tomto procesu své nenahraditelné místo.

66. publikace · 15×10,5 cm · 105 stran · brož. · 2001 · 89 Kč ISBN 80-86045-58-7

2. vydání
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Ekumenické konsensy II.
Katolicko-pravoslavný dialog. Texty z let 1965–
1995

Na rozdíl od předchozího dílu, zaměřeného na konvergenční do-
kumenty na celosvětové úrovni, zde chceme seznámit s nejdůleži-
tějšími kroky, jež sice stály poněkud v ústraní, ale přesto umožnily 
dospět k podepsaní dalších mezinárodních konsensů.

90. publikace · 15×10,5 cm · 117 stran · brož. · 2002 · 89 Kč ISBN 80-86045-82-X

Rober t  Taf t

Katolicismus východního obřadu
Americký jezuita a profesor papežského Orientálního institutu 
v Římě v populární knížečce podává shrnutí svých bohatých zku-
šeností ze studia a pastorace v zemích s byzantskou liturgickou 
tradicí.

96. publikace · 15×10,5 cm · 63 stran · brož. · 2002 · 60 Kč ISBN 80-86045-89-7

Leo Zerhau

Svátostné pokání v různých l i turgic-
kých tradicích
Bohatství církve se na celém světě projevuje rozmanitostí praxe 
udělování svátosti smíření. Syntézu svých studií o ní předkládá 
mladý autor brněnské diecéze.

115. publikace · 15×10,5 cm · 187 stran · brož. · 2003 · 98 Kč ISBN 80-86715-07-8
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Cyrilometodějské papežské dokumenty 
z let 869–1985
Výběr

Systematicky a chronologicky seřazené papežské dokumenty 
k cyrilo metodějské tematice.

111. publikace · 15×10,5 cm · 216 stran · brož. · 2003 · 140 Kč ISBN 80-86715-00-0

Leonard Górk a

Svatí  Cyri l  a  Metoděj
Ekumenická dimenze smíření

Polský verbista, ředitel Institutu ekumenických studií, bádal v čes-
kých a moravských archivech. Cyrilometodějskou tradici vidí jako 
důsledek setkání slovanského světa se Slovem Božím. Od samého 
počátku kulturních dějin dala člověku důstojnost obrazu Božího, 
apoštolský univerzalismus a schopnost překonávat bariéry mezi 
lidmi.

181. publikace · 20,5×14 cm · 116 stran · brož. · 2007 · 110 Kč ISBN 978-80-86715-74-2

Kolekt iv  autorů

Fórum Velehrad I.
Communio ecclesiarum – očištění paměti

Fórum Velehrad I. otevírá novou řadu tematických odborných 
konferencí Centra Aletti ve spolupráci s jinými akademickými in-
stitucemi.

184. publikace · 20,5×14 cm · 422 stran · brož. · 2007 · 250 Kč ISBN 978-80-86715-77-3
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Kolekt iv  autorů

Fórum pastorálních teologů VI.
Pastorační situace jako výzva k ekumenismu

Odborníci různých specializací i konfesí vidí Evropu jako kon-
tinent rozdílností a rozdělení. Dějiny i přítomnost křesťanství 
v Evropě proto v sobě nesou bohatství rozmanitých historických 
zkušeností, pozitivních i negativních. Diskuze pastoralistů uká-
zala, že díky setkávání různých náboženských světů lze minulost 
a přítomnost vnímat jako bránu, která otvírá podněty k budoucím 
rozhodnutím v duchu ekumenismu.

188. publikace · 20,5×14 cm · 208 stran · brož. · 2007 · 160 Kč ISBN 978-80-86715-81-0

Mezinárodní  teologick á komise

O některých  aktuálních  o tázkách 
e schato logie
Dokument Mezinárodní teologické komise O některých aktuálních 
otázkách eschatologie hledá odpovědi na dnes častou zmatenost 
ohledně tématu smrti a existence po smrti. Otázky nevyhnutelné-
ho biologického konce a smrti i života po ní v dokumentu nachá-
zejí odpovědi pro každého křesťana důležité. Překlad dokumentu 
a úvod napsal prof. Ctirad V. Pospíšil.

211. publikace · 15×10,5 cm · 104 stran · brož. · 2008 · 90 Kč ISBN 978-80-7412-004-6

Jan Křtitel Maria Vianney mezi námi
Témata k osobnímu zamyšlení

Tematicky uspořádáné jadrné, jednoduché a obecně známé světco-
vy výroky, převzaté z rozličných publikací, jsou nabídnuty k osob-
nímu zamyšlení.

246. publikace · 15×10,5 cm · 24 stran · brož. · 2010 · 25 Kč ISBN 978-80-7412-040-4
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M ichal  Alt r ichter

Otec Špidlík  mezi  námi
Humoresky

Svědectví o humoru i vážných obavách otce kardinála z jeho bez-
prostřední blízkosti.

255. publikace · 15×10,5 cm · 44 stran · brož. · 2010 · 45 Kč ISBN 978-80-7412-049-7
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Marko I van Rupnik

Betánie:  Marta a Marie

Marko I van Rupnik

Hledám své bratry:  Josef  Egyptský

Rober t  Taf t

Byzantská l i turgie

Tomáš M rňávek

Vývoj  a s truktura l i turgie  sv.  Jana 
Zlatoústého

Ekumenické konsensy III.
Z prostředí koptské církve.
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Tomáš Špidl ík

Bajky.  O moudré sově
Vedle oblíbených Špidlíkových pohádek představujeme jeho bajky 
– krátké příběhy s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup 
Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře 
Jana Jemelky.

110. publikace · 21,5×20 cm · 60 stran · váz. · 2003 · 185 Kč ISBN 80-86715-04-3

vyprodáno

Tomáš Špidl ík

Profesor  Ulipispirus  a j iné pohádky
Dětsky průzračné kresby Jana Knapa a lahodné slovo Tomáše 
Špidlíka se spojují ve světě pohádek pro dospělé.

Připravujeme reedici.

72. publikace · 21,5×20,5 cm · 82 stran · váz. · 2004 · 159 Kč ISBN 80-86045-64-1

2. vydání · vyprodáno

Tomáš Špidl ík

Slovo a obraz
„Slova, která v této knize doprovázejí díla umělců, nejsou vysvět-
lením jejich obrazů. Pokoušejí se být spíše hudbou, která by zněla 
v uších těm, kteří se vpijí do viditelných barev a forem. Oba vjemy 
se jim pak mají slít v jedno slovo, které je mostem mezi dušemi 
a srdci, setkávajícími se v duchu a kráse.“

1. publikace · 20,5×14 cm · 77 stran · brož. · 1995 · 115 Kč

vyprodáno
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J i ř í  Vícha –  Tomáš Vážan

Verše  psané pro mlčení. . .
Výtvarně koncipovaná publikace spojuje dvě témata: souborné dílo 
básníka a kapucína Jiřího Víchy a průřez tvorbou olomouckého 
fotografa Tomáše Vážana (z cyklu Santini, Východní Slovensko, Rosa 
coeli).

21. publikace · 22,5×20,5 cm · 127 stran · váz. · 1997 · 150 Kč ISBN 80-86045-12-9

78. publikace · 20×10,5 cm · 61 stran · brož. · 2001 · 115 Kč ISBN 80-86045-70-6

Pierre  Tei lhard de Chardin

Slova víry
Čtyři vybrané tematické okruhy z Teilhardova díla meditativním 
způsobem ukazují na naše úskalí ve víře a poznávání hodnot. Afo-
ristickou formou doprovázejí výjevy z vitráží olomouckého akade-
mického malíře Jana Jemelky.

J i ř í  Novotný

Svět lo  ikon
V této knížce nás autor – znalec prostředí křesťanského Východu 
– provází mystickým světem ikon. Známe skutečnou krásu a du-
chovní rozměr těchto ikon? Kniha nám otevírá dveře do chrámu 
nezměrných tajemství.

23. publikace · 16,5×11,5 cm · 142 stran · váz. · 1997 · 129 Kč ISBN 80-86045-14-5

vyprodáno
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N ikolaj  Arseňjev

Oheň lásky
Příspěvek k teologii mystiky

Může mystik s poeticky niterným slovníkem sdělit něco obecně 
přijatelného? Citlivý autorův pohled na západní mystiky (Mechtil-
da, Jan od Kříže aj.) ve srovnání s dědictvím mystiků východních 
(Dionýsius), je cenným příspěvkem k poznání téže krásy slova 
u obou teologií. Překlady citací autorů vycházejí ze staroitalských, 
staroněmeckých a staroanglických textů.

149. publikace · 20×10,5 cm · 80 stran · brož. · 2005 · 125 Kč ISBN 80-86715-41-8

Pierre  Tei lhard de Chardin

Úvahy o š těs t í  a  lásce
Výběr z textů podle francouzské edice má vhodně zasáhnout naši 
žízeň po autentickém prodlévání v Bohu.

156. publikace · 20×10,5 cm · 72 stran · brož. · 2005 · 120 Kč ISBN 80-86715-48-5

vyprodáno

158. publikace · 18,5×18,5 cm · 140 stran · váz. · 2006 · 200 Kč ISBN 80-86715-50-7

Co s i  mysl íme o jezuitech?
Odpovědi na anketu k 450letému výročí přícho-
du jezuitů do českých zemí

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova si v roce 2006 připomněla 
450 let od příchodu prvních jezuitů do Čech (21. dubna 1556). 
Byl tedy důvod k plnějšímu pozastavení se i nad postojem jezuitů 
k české společnosti a společnosti vůči jezuitům. Odpovědi ankety 
obsahují výpovědi více než sedmdesáti osobností: různých vyznání, 
životních zkušeností a myšlenkových orientací.
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K ar l  R ahner

Má dnes Ignác z Loyoly ještě co říci?
Provokativní intuice německého myslitele, klasika vyhraněných 
slov, nás přivádějí k zakladateli jezuitů. Literární ich-forma je do-
provázena kolekcí grafik Jana Jemelky.

193. publikace · 18,5×18,5 cm · 66 stran · váz. · 2007 · 175 Kč ISBN 978-80-86715-86-5

Jean-Mar ie  Tézé

Zjevení  Kris ta ve  tř inácti  s talet ích 
křesťanského umění
Umění prvních staletí křesťanství představuje význačné téma ne-
jen pro badatele uměnovědných oborů, ale pro každého milovníka 
krás. Francouzský autor se zdařile snaží propojit fundovaný pohled 
historika umění a znalce duchovního života.

194. publikace · 18,5×18,5 cm · 224 stran · váz. · 2007 · 300 Kč ISBN 978-80-86715-87-2

Er ich Pr z y wara

Modlitby tohoto věku
Osobní meditace, vyřknuté na hranici nejzazšího úsilí o důvěru 
vůči Bohu, od německého jezuitského teologa, jsou určitě vyslovi-
telné i v nynější současnosti. Texty jsou doprovázeny uměleckými 
vitrážemi.

160. publikace · 18,5×18,5 cm · 60 stran · váz. · 2006 · 180 Kč ISBN 80-86715-52-3
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Rober t  Southwel l

Hořící  dí tě  a j iné básně
Překlad básní anglického jezuity, světce Roberta Southwella, jehož 
krásné slovo vysoce cenil i Shakespeare, od olomouckého biskupa 
Josefa Hrdličky, je doplněn studiemi o autorovi. Básně doprovázejí 
tematicky mozaiky Marka Rupnika, v našem prostředí dosud ne-
publikované: průřez jeho tvorby od Států amerických až po Dálný 
Východ.

217. publikace · 18,5×18,5 cm · 96 stran · váz. · 2008 · 185 Kč ISBN 978-80-7412-010-7

M ichal  Alt r ichter  –  Luisa  K arczubová  
–  Jan Jemelk a

Povstávání doteku. Uchopen v skrytu
Formou otázek a odpovědí se komentují duchovní témata naší kaž-
dodennosti: důvěra navzdory pochybnostem, kompetence při ten-
denčním posuzování, autorita vzhledem k libovůli, čestnost oproti 
korozi lobování, mlčení před vetřelými, svoboda a klientelismus. 
Oba svazky jsou vybaveny vitrážemi akad. mal. Jana Jemelky.

219. publikace · 18,5×18,5 cm · 2 svazky · 328 stran · váz. · 2008 · 395 Kč ISBN 978-80-7412-012-1

M ichal  Alt r ichter

Vítězný domov
Soubor meditativních básní se obrací k Panně Marii, ke Kristovým 
ranám a českým světcům. Zahrnuje vánoční a velikonoční cyklus.

230. publikace · 20×10,5 cm · 128 stran · brož. · 2009 · 115 Kč ISBN 978-80-7412-023-7



94 Slovo a obraz

M ichal  Alt r ichter

Sycení  útěšná
Kolekce básní zahrnuje témata všedního dne: střety při názoro-
vých odlišnostech a hledání společných množin; odhalení životní-
ho středu při setkávání se s mimikou a funkčními alibi mocných. 
Navazuje na předchozí sbírku Vítězný domov. Opět v nich rozevírají 
„slovo“ vitráže Jana Jemelky.

248. publikace · 20×10,5 cm · 96 stran · brož. · 2010 · 110 Kč ISBN 978-80-7412-042-8

Egon Sendler

Ikona – obraz Nevidite lného
Bohatě ilustrovaná publikace nejen znalce teologie ikon, ale také 
odborníka v technice jejich malby, jež v podrobném a systematic-
kém přehledu zúročuje tradici předchozích východních škol.

258. publikace · 23,5×16,5 cm · cca 400 stran · váz. · září 2010 ISBN 978-80-7412-052-7
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Antologie  české  l i teratury k  téma-
tům víry

François-René de Chateaubr iand

Génius křesťanství

Antonio Rosmini

Utrpení  Ježíše  Kris ta

Thomas Schipf l inger

Sofia
(kolekce příspěvků)

Gustave Mar telet

Teilhard de Chardin.  Prorok Kris ta 
s tále  větš ího
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Josef  Entner

Georgius  Josephus Camel
Brněnský rodák jezuita Georgius Josephus Camel (1661–1706) byl 
vyslancem na dálných Filipínách. Výsledky jeho studia tamní flóry 
došly uznání u špiček tehdejší evropské farmacie a botaniky. Slavný 
anglický přírodovědec John Ray jej považoval za „nejslavnějšího 
muže, jehož příroda určila k tomu, aby udělal velké pokroky v dě-
jinách botaniky“ a světoznámý švédský botanik Karl Linné po něm 
nazval japonský čajovník „kamélie“.

15. publikace · 20,5×14 cm · 157 stran · brož. · 1997 · 89 Kč ISBN 80-86045-04-8

Josef  Koláček

Tadeáš Enis  (1714–1769)
Další životopisná črta českého jezuity-misionáře.

25. publikace · 20×14,5 cm · 54 stran · brož. · 1997 · 35 Kč ISBN 80-86045-16-1

vyprodáno

Josef  Koláček

Šimon Boruhradský
Kreativní nostalgie českého misionáře-jezuity na jeho pouti...

18. publikace · 20×14,5 cm · 37 stran · brož. · 1997 · 30 Kč ISBN 80-86045-08-0

vyprodáno
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Josef  Koláček

První z  Čech
Osudy prvních českých jezuitů z dob života zakladatele Tovaryš-
stva Ježíšova. Mezi nimi vyniká životní příběh českého kazatele 
a spisovatele Václava Šturmy (1535–1601).

38. publikace · 20×14,5 cm · 123 stran · brož. · 1999 · 79 Kč ISBN 80-86045-27-7

Josef  Koláček

Jezuité  na Svaté  Hoře
Historická monografie o jezuitech, působících na největším českém 
poutním místě.

36. publikace · 20×14,5 cm · 83 stran · brož. · 1998 · 69 Kč ISBN 80-86045-25-0

vyprodáno

Josef  Koláček

Magister  Nhiem ( Thây Nhiêm)
Magister Nhiem (Thây Nhiêm) je jméno pro českého jezuitu, misi-
onáře v Kočinčíně (dnešní Vietnam), P. Jana Kofflera (1711–1780). 
Četba je užitečná pro znalost kulturních dějin zemí Východní Asie. 
Pochopení současné „vietnamské otázky“ se zde rovněž nalézá...

31. publikace · 20×14,5 cm · 93 stran · brož. · 1998 · 69 Kč ISBN 80-86045-19-6

vyprodáno

vyprodáno
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Josef  Koláček

Václav Kolowrat
Václav Kolowrat (1634–1659), význačný český kulturní sponzor 
vskutku šlechtického srdce, se rozhodne jednoho dne vstoupit do 
Tovaryšstva Ježíšova. V monografii tato proměna člověka paralelně 
poukazuje na vnitřní momenty naši vlastní české historie.

54. publikace · 20×14,5 cm · 203 stran · brož. · 2000 · 149 Kč ISBN 80-86045-46-3

Josef  Koláček

Samuel  z  Trutnova
Zápisky a dopisy českého misionáře Samuela Fritze z Trutnova 
(1654–1725), působícího v Peru, kde mimo jiné určil pramen řeky 
Amazonky.

70. publikace · 20×14,5 cm · 182 stran · brož. · 2000 · 139 Kč ISBN 80-86045-62-5

Josef  Koláček

Čínské epiš toly
Osudy českých misionářů-jezuitů za tajemnou čínskou zdí.
P. Jan Xaver Walter (1708–1759) a
P. Florián Josef Bahr (1706–1771).

49. publikace · 20×14,5 cm · 302 stran · brož. · 1999 · 189 Kč ISBN 80-86045-40-4

vyprodáno
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Josef  Koláček

Zrození  pro nebe
Monografie sleduje život jezuitské Koleje Tovaryšstva Ježíšova 
v Uherském Hradišti. Na konci nalezneme rejstřík všech jmen čle-
nů SJ, kteří byli v Koleji do r. 1773 formováni.

94. publikace · 20×14,5 cm · 221 stran · brož. · 2002 · 260 Kč ISBN 80-86045-87-0

Josef  Koláček

200 let  jezuitů v Brně
Knižní titul ve čtivé formě zpřístupňuje život jezuitské brněnské 
Koleje Tovaryšstva Ježíšova. Nabízí rovněž důvěrný pohled do ži-
vota těch, kteří byli v Brně vychovávání a později vynikli jako skvě-
lí vědci, misionáři, cestovatelé... mučedníci. Na konci je přiřazen 
cenný seznam jednotlivých představených domů a všech členů SJ, 
kteří brněnskou kolejí do r. 1773 prošli.

95. publikace · 20×14,5 cm · 147 stran · brož. · 2002 · 160 Kč ISBN 80-86045-88-9

Josef  Koláček

Dějiny Těšínské rezidence Tovaryš-
s tva Ježíšova a gymnázia
Annales Teschinenses

Přehled událostí z dějin působení jezuitů v Těšíně, opírající se o ar-
chivní pramenné materiály, představuje cenný příspěvek k regionál-
ním dějinám v době katolické reformace.

159. publikace · 20×14,5 cm · 72 stran · brož. · 2006 · 60 Kč ISBN 80-86715-51-5

vyprodáno

vyprodáno
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Antonín Holas

Mých prvých šedesát  le t  v  Tovaryš-
s tvu Ježíšovu
/Vzpomínky/

Lehce čtivé vzpomínky českého jezuity, zvláště na časy komunistic-
kého útlaku, se smyslem pro vtipné postřehy o známých osobnos-
tech, zaujmou nejen historika, nýbrž každého milovníka pamětí.

134. publikace · 20×14,5 cm · 52 stran · brož. · 2004 · 40 Kč ISBN 80-86715-28-0

J i ř í  David ze  Zdic

Život  svatého poustevníka Vintíře
Překlad starodávné legendy z latiny o poustevníku prvních přemys-
lovských časů, od jezuitského misionáře sedmnáctého století, nás 
zve do tmavých lesů Českého království.

197. publikace · 20×14,5 cm · 100 stran · brož. · 2007 · 85 Kč ISBN 978-80-86715-90-2

J i ř í  David ze  Zdic

Novodobý stav Velké Rusi neboli  Mos-
kevska
Překlad latinského deníku českého jezuitského misionáře 17.–18. 
století v Rusku. Jiří David ze Zdic byl teprve pět let knězem a už 
si vysloužil první ostruhy coby vyučující hebrejštiny na olomoucké 
univerzitě; dá se říci, že se „trénoval“ na misie službou ve věznici 
a v olomouckých špitálech. Dobové reálie z Ruska, které popisuje, 
budou pro čtenáře „příliš aktuální“.

203. publikace · 20×14,5 cm · 144 stran · brož. · 2008 · 130 Kč ISBN 978-80-86715-96-4
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Bernard Pit run

Jadrné memento
Životopisný nástin českého provinciála jezuitů 
Leopolda Škarka SJ (1874–1968)

Jedinečný historický dokument k dějinám jezuitského řádu z let 
1900–1968. V osobních vzpomínkách zaznívají také důležitá té-
mata z obecnějších českých dějin (Škarkův úkol jako papežského 
zprostředkovatele při ohlášení abdikace pražskému arcibiskupovi 
Kordačovi; situace ve školství za první republiky; finanční strategie 
jednotlivých diecézí...).

205. publikace · 20×14,5 cm · 472 stran · brož. · 2008 · 350 Kč ISBN 978-80-86715-98-8

Josef  Koláček

Martin Středa SJ
Obránce Brna

Martin Středa, teolog a historik, zvaný „obránce Brna“, se naro-
dil 11. listopadu 1587 v Glivicích a zemřel 26. srpna 1649 v Brně. 
Jako katecheta České provincie SJ se v roce 1645 podílel na obraně 
Brna, které bylo obléháno Švédy. Jeho ostatky odpočívají v pro-
sklené rakvi, v kryptě jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Brně.

229. publikace · 20×14,5 cm · 152 stran · brož. · 2009 · neprodejné ISBN 978-80-7412-022-0
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Jan Pavl ík

Vzpomínky na české  jezuity  I.–III.
Významný dokument o jednotlivých jezuitech z let 1814–1990.

Adolf  K ajpr

Sborník

Zdeněk Or l i ta

Mariánské kongregace

Alois  K roess

Dějiny České provincie  Tovaryšs tva 
Ježíšova I. ,  II. ,  III.

Alois  K roess

Geschichte  der  böhmischen Provinz
Poprvé vydaný nedávno nalezený německý text základních doku-
mentů k českým dějinám novověku.

P
ři

p
ra

vu
je

m
e



M
im

o 
ed

ič
n

í 
řa

d
u



105Mimo ediční  řadu

Ignác z  Loyoly
komiks

Životopis Ignáce z Loyoly představuje zakladatele Tovaryšstva 
Ježíšova, výtečnou osobnost, známou zejména dílem Duchovních 
cvičení. Komiksová forma se vhodně soustředí na to podstatné pro 
první seznámení s Ignácem – v příloze pak čtenář nalezne životo-
pis, který rozšiřuje informace a souvislosti z obrazové části. 

236. publikace · 29×22 cm · 64 stran · brož. · 2009 · 120 Kč ISBN 978-80-7412-029-9

173. publikace · 21×13,5 cm · 220 stran · váz. · 2006 · 300 Kč ISBN 80-86715-65-5

M iroslav  Vepřek

Česká redakce církevní  s lovanšt iny 
z  hlediska lexikální  analýzy
Církevněslovanské písemnictví tvoří podstatnou část nejstarší české 
kulturní historie. Slovní zásoba českocírkevněslovanských památek 
obsahuje četné prvky, které lze chápat jako filologické důkazy pří-
mé a nepřerušené návaznosti této epochy na období velkomoravské, 
vypovídá o jejím přetrvávajícím postavení na styku kultury latinské 
a byzantské a odhaluje její pevné zakotvení v kontextu ostatních 
soudobých redakcí nejstaršího slovanského spisovného jazyka.

Rober t  Dittmann

Místní  jména v českých překladech 
Starého zákona
Biblická vlastní jména prošla velmi složitou historií a jejich adap-
tace představuje pro překladatele obtížný úkol. Obtíže pramení 
z několikeré podoby vlastních jmen (hebrejské a aramejské, řecké, 
latinské), k čemuž přistupuje tlak mnohasetleté české překladatel-
ské tradice. Autor sleduje v průřezu vývoj adaptace starozákonních 
místních jmen v českých překladech od prvního staročeského pře-
kladu bible až po českou verzi Jeruzalémské bible.

232. publikace · 21×13,5 cm · 552 stran · váz. · 2009 · 490 Kč ISBN 978-80-7412-025-1
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154. publikace · 29×22 cm · 48 stran · brož. · 2005 · 125 Kč ISBN 80-86715-46-9

František Xaverský
komiks

Životopis Františka Xaverského, jezuitského misionáře Dálného 
Východu, jedné z největších osobností své doby. Vydání v populární 
komiksové podobě.
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August in  Baker

Duchovní ž ivot  Gertrudy More
Gertruda More (1606–1633), benediktinská mystička z dob polari-
zace církve v Anglii (její otec byl vnukem svatého Tomáše Mora), 
učitelka tak zvané afektivní modlitby. Její první životopisec A. Ba-
ker jí nazývá Dámou před Boží tváří.

Theodor  Spengler

Rabanus Maurus
První učitel Německa

Může být výchova mladého člověka svěřena kněžím? To byla zásad-
ní otázka mohučského arcibiskupa 8.–9. století, bezesporu jedné 
z nejučenějších postav na dvoře Karla Velikého.

Sborník Řehoř Palama
Soubor statí a vlastních textů.
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