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V jakém smyslu je podle Bonaventury Bůh pokorný (k osmistému výročí 

Bonaventurova narození) 

Abstrakt – originál Abstrakt: Autor se v tomto příspěvku snaží rozklíčovat problematiku pojetí 

pokory v dílech Bonavetnury z Bagnoregia (1217-1274) a zejména otázku, zda 

Bůh je podle tohoto myslitele pokorný. Na základě analýzy řady spisů 

zmíněného mistra dospívá autor ke zjištění, že pokora jako pohrdání sebou 

nemůže mít v Bohu své místo, nicméně pokora pravdivosti, která je 

prazákladem společenství, je podle Bonaventury přítomna v imanentní Trojici. 

Klíčová slova - originál Scholastická teologie, dějiny teologie, Bonaventura, františkánská spiritualita, 

pokora   

Titul – anglicky „In What Sense God Is Humble According to St Bonaventura (On the 800th 

Anniversary of Bonaventure´s Birth), 

Abstrakt – anglicky Abstract: The author tries to interpret the issue of humility in the works of 

Bonaventure of Bagnoregio (1217-1274) and especially the question of the 

humility of God Based on a analysing a number of the master´s works the 

author concludes that humility as self-depreciation cannot a place in God, but 

humility of truthfulness, which is the bases of community, is mysteriously 

present, according to Bonavetnure, in the immanent Trinity. 

Klíčová slova - anglicky Keywords: scholastic theology, history of theology, Bonaventure, Franciscan 

spirituality, humility 
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Maria, mateřská tvář Nejvyššího 

Abstrakt – originál Kniha Maria – mateřská tvář Boha myšlenkově vychází z předchozí 

stejnojmenně publikace, která spatřila světlo světa v roce 2004. Nicméně 

tato kniha má třikrát větší rozsah než předešlá verze, a proto je třeba ji 

vnímat jako novou monografii. První část práce seznamuje zájemce s 

vývojem české mariologie od roku 2000 po žhavou současnost. Důležitou 

součástí tohoto vydání je srozumitelné a stručné představení biblické 

mariologie, v němž ovšem nescházejí také originální přínosy týkající se 

například mariologické lektury Gal 4,21-31 a řešení problematiky 

Ježíšovy genealogie na počátku Matoušova evangelia. V ústřední partii 

jsou nastíněna východiska pro vytvoření originálního pohledu na 

tajemství Matky Páně přednostně z hlediska mystéria Nejsvětější Trojice. 

Ve zcela nově pojaté závěrečné pasáži, věnované spletitým dějinám 

dogmatu o neposkvrněném početí, je čtenář seznámen se zdroji tohoto 

přesvědčení v patristické době, se vznikem a šířením příslušného svátku, s 

teologickými spory v době velké scholastiky a s imakulistickým hnutím v 

době pozdní scholastiky. Ačkoli kniha neobsahuje kompletní mariologii, 

čtenář zde nalezne celou řadu podnětů k novému promyšlení tajemství 

Ženy z Nazareta.   
Klíčová slova - originál mariologie, křesťanská teologie, biblická teologie, spiritualita 

Titul – anglicky Mary – God's Maternal Face 

Abstrakt – anglicky The monograph Mary – God's Maternal Face draws on the previous self-titled 

book, published thirteen years ago. Nevertheless, the newly published 

monograph has three times more pages than the previous one and it also contains 

some major shifts in dealing with the topic, so it can be considered a new, 

independent work.  In the first part, the author makes the reader familiar with the 

latest history of the Czech Mariology since 2000 until today. In the second part, 

the author sketches the outlines of biblical Mariology, containing fresh exegetical 

approaches to Galatians 4, 21-31 and genealogy of Jesus according to Matthew. 

The third and the most original part contains the outlines of Mariology 

interpreted from the Trinitarian perspective. The fourth part briefly, but eruditely 

deals with the intricate historical development of dogma of the teaching of 

Mother Mary´s Immaculate Conception. Although the book does not offer a 

complete Mariology, the reader can find there a vast number of stimuli for re-

thinking of the mystery of the Woman of Nazareth. 

Klíčová slova - anglicky Mariology, Theology, biblical Theology, spirituality 
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Masaryk iritující a fascinující, 

Abstrakt – originál V této monografii autor prezentuje Masarykův životní příběh a hlavní 

myšlenky jeho díla. Propojení obou záležitostí není v současné 

masarykovské literatuře zcela běžné. To je také náplň třetí části knihy. 

 Hlavní přínos leží v prvních dvou kapitolách. V první z nich jsou 

mapovány přístupy různých myšlenkových a politických směrů k 

Masarykovi. I dnes se najde hodně těch, které prezident zakladatel irituje. 

Následně jsou přehledně zmapovány přístupy teologů různých konfesí k 

Masarykovi. Bez rozdílu konfese platí, že obdiv se snoubí s věroučnými 

výhradami. 

 Ve druhé kapitole se řeší velmi originálním způsobem dilema 

mezi Masarykovou exemplární praxí a spiritualitou na jedné straně a jeho 

odmítáním základní pravd křesťanské víry z hlediska ortodoxie na straně 

druhé. Autor zastává mínění, podle něhož ortodoxie představuje 

teoretické zdůvodnění autentické praxe. Jelikož Masaryk nebyl 

profesionální teolog, nebyl s to domýšlet vlastní etiku a praxi na rovině 

ortodoxie. To, co se jeví jako disonance je ale ve skutečnosti velmi blízko 

harmonii, neboť Masarykova praxe implikuje základní pravdy křesťanské 

víry. Nejpodstatnější je to, že náboženství nebyl pouze jakýsi rozměr 

Masarykova života, ale opravdu základní hnací síla, která ho přivedla až k 

založení Československé republiky. 
Klíčová slova - originál Masaryk, čeští filosofové, teologie, filosofie náboženství 

Titul – anglicky Masaryk Irritating and Fascinating 

Abstrakt – anglicky In this monograph the author discusses the life story of the first Czechoslovak 

president, T. G. Masaryk, and his work – the latter with a specific respect to the 

religious dimension of Masaryk’s personality and thoughts.  In this third chapter, 

not only past events are recalled and Masaryk’s most important works are 

presented, but the legacy of the president liberator is also expressed there. 

 The main contributions, however, are to be found in the first two 

chapters. In the first one, the author presents and analyses the basic types of 

attitudes to this very important person of the modern Czech history on the 

society-wide level, in the area of philosophy and also from the point of view of 

theologians of various Christian confessions in the Czech Republic. He comes to 

the conclusion that all Christian churches and their leaders oscillate between 

admiration and certain inevitable, mostly doctrinal objections against what they 

find in Masaryk’s work. 

The second chapter presents an attempt to solve this dilemma. The author 

proceeds from the rule that orthodoxy represents a theoretical consequences of 

the basic conditions of the authentic Christian praxis. If the president liberator 

shows a specific, but authentic Christian spirituality, then his ethics and 

spirituality should imply basic treats of the Christian orthodoxy. Subsequently, 

Masaryk’s objections to the faith, to the Bible considered as a revelation, to the 

mystery of the Trinity, to the mystery of incarnation, and to the mystery of the 

Church are presented and the assumption is verified. Masaryk’s praxis really 

implies the basic principles of the content of Christian faith. Nevertheless, 



Masaryk as a non-theologian was not able to think these facts through into their 

consequences. The result of the endeavour consists in the conclusion that the 

doctrinal dissonances between Masaryk and Christian churches are at the edge of 

harmony. 

Klíčová slova - anglicky Keywords: Masaryk, Czech F, Theology, Philosophy of Religion 

Titul – česky  

Abstrakt – česky  

Klíčová slova - česky  
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Roma locuta, causa finita? 

Abstrakt – originál Abstrakt: V této práci autor pojednává o tak zvaných třech stupních 

závaznosti katolického magiteria a navíc rozlišuje na základě svých 

zkušeností s dějinami teologie čtvrtý, konkrétně momentální praxi 

kuriálních otců. Striktně závazné jsou dogmata a definitivní pravdy. Třetí 

stupeň řádného univerzálního magisteria vyžaduje uctivost, není však 

absolutně nereformovatelný. Momentální praxi kuriálních otců je třeba 

respektovat, nezavazuje však striktně ve svědomí. Právní ustanovení 

církve a soudní výroky nemohou být pod neomylností. 
Klíčová slova - originál Katolická teologie, filosofie vědy, magisterium 

Titul – anglicky Roma locuta, causa finita?, 

Abstrakt – anglicky Abstract: The author tries to interpret problematic of three grads obligatory of the 

magisterial declaration. The dogmas and the definitive propositions are serious 

binding in the conscience. The third level of the magisterial declarations demand 

reverence of the reason and will, but the reform of this teaching is possible in the 

future. The current praxis of the curial Fathers demands reverence, but it is not 

strictly binding in the conscience. The legal regulations and the legal propositions 

cannot be under infallibility. 

Klíčová slova - anglicky Catholic Theology, Philosophy of Science, Magistery 

Titul – česky  

Abstrakt – česky  

Klíčová slova - česky  
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„Pokora Boga według Bonawentury,“ 

Titul – česky Pokora Boha v myšlení Bonaventury z Bagnoregia 
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