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Gorazd J. Vopatrný
Podivuhodný svět keltského křesťanství
Vázaná. 232 stran, cena 269,-
ISBN 9788074655210

Kniha je výsledkem mnoha let studia, cest na Britské
ostrovy i po kontinentální Evropě, získávání relevantní
literatury i pořizování fotodokumentace. Poznatky, které
přináší vytvářejí úplnější obraz historického keltského
křesťanství jako osobité formy orthodoxního křesťanství.
Publikace se věnuje též Keltům v předkřesťanském období
včetně Keltů v Bohemii a na Moravě. Pojednává o druidech
– i o ženách druidkách – a jejich vztahu ke křesťanství.
Opomenut není ani král Artuš a příběh o Tristanu a Isoldě
– tedy to, co je možné o nich seriózně říci.

Gorazd J. Vopatrný
Pravoslaví, problematika nacionalismu a hranice
náboženské tolerance
Brož. 120 stran, 8 stran barevných příloh, cena 162,-
ISBN 9788024648408

Kniha je volným souborem sedmi samostatných studií,
které propojuje téma pravoslaví a nacionalismu. Úvodní
stať je věnována významu křesťanské víry v současném
světě z pravoslavného pohledu, následuje rozbor poměru
Pravoslavné církve k nacionalismu obecně a speciálně
v řecké Pravoslavné církvi. Další kapitoly se zabývají
nacionalismem v prostředí svaté hory Athos, národnostní
problematikou v pojetí vybraných zástupců pravoslavné
církve, osobností biskupa-mučedníka sv. Gorazda a
mezemi náboženské tolerance v pravoslavné perspektivě.

Gorazd J. Vopatrný
Keltské křesťanství
Brož. 145x205 mm, 156 stran, 8 stran barevných příloh,
cena 199,-
ISBN 978-80-87378-35-9

Jak již název napovídá, věnuje se publikace Gorazda
J. Vopatrného významnému a zajímavému tématu
křesťanství u Keltů v raném středověku. Pojednání o
autentickém duchovním životě v keltském prostředí začíná
líčením života a působení starých druidů. Dále se čtenář
seznamuje se dvěma významnými keltskými světci – sv.
Patrikem a sv. Columbou. V následujících kapitolách autor
ukazuje, jak se díky působení řady duchovních začalo od
6. století keltské křesťanství postupně rozšiřovat v oblasti
severního Atlantiku a na evropském kontinentě. Nechybí
ani rozbor bohoslužebného života keltských křesťanů a
keltského křesťanského umění. Závěr knihy je věnován
specifické intelektuální kultuře keltského křesťanství.
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Pavel Milko
Órigenés učitel
Vázaná, 165x235 mm, 208 stran, cena 229,- Kč
ISBN 978-80-86818-60-3

Órigenés je jedním z nejvýznamnějších, ale také
nejkontroverznějších křesťanských myslitelů. Tato kniha
se pokouší na výkladu dvou konkrétních textů (List
Řehoři Divotvůrci a Předmluva k Peri archón) podat náčrt
některých aspektů Órigenova myšlení, především jeho
vztahu k filosofii a konceptu theologie jako vědy. Jakkoliv je
hlavním tématem knihy Órigenés učitel výklad vybraných
textů a problematiky s nimi spjaté, na pozadí výkladu
vidíme tohoto raně křesťanského theologa a filosofa jako
autora, který své žáky formuje prostřednictvím duchovních
cvičení.

Pavel Milko
Úvod do byzantské filosofie
Vázaná, 145x205, 272 stran, cena 329,- Kč
ISBN 978-80-87378-13-7

Ačkoliv o různých etapách filosofie a o filosofických školách
vycházejí stále nové studie, vývoj myšlení v Byzantské
říši, dědičce Říma a antických tradic, jež existovala více
než tisíc let a dominovala kulturnímu vývoji evropského
středověku, zůstává stranou.
Publikace Úvod do byzantské filosofie je vůbec prvním
komplexním pokusem o uchopení tohoto tématu u nás.
Důkladnému rozboru jsou podrobeny vazby byzantské
filosofie nejen na předchozí období, ale zvláště na určující
dobová theologická východiska. Polemický charakter
práce si klade za cíl nové zhodnocení, promyšlení, a
především problematizaci ustálených paradigmat. Kniha
rovněž obsahuje studii M. Řoutila Na východ od Antiochie.
Řecké myšlení za hranicemi Byzance, 2.–8. století. Syrská
tradice, jež se věnuje translaci antické a raně byzantské
učenosti do aramejského prostředí Sýrie a Mezopotámie.


