
LUKÁŠ JAN FOŠUM,
teolog a provinciál dominikánů 
1. Servais Pinckaers: Prameny křes-
ťanské morálky: její metoda, obsah, 
dějiny (Krystal OP); 2. Josef Pieper: 
O víře. O naději. O lásce (Krystal 
OP); 3. Kamila Pacovská: Vina, láska, 
náhoda (Pavel Mervart). 

ŠÁRKA GRAUOVÁ,
portugalistka
1. Alexandr Flek: Parabible. Tisko-
vá zpráva o našem prezidentovi Ježí-
ši z Nošovic (Biblion) – díky za další 
pokus o zpřístupnění evangelia všem;
2. Pavel Hradilek: Bohoslužba jako 
cesta k sblížení. Křesťanská liturgika 
(Institut ekumenických studií) – díky 
za dlouhodobě promýšlený, ale svěží 
pohled na to, co je v našem liturgic-
kém slavení nosné. 3. Andrew Linzey: 
Teologie zvířat (Triton) – přeložili Jan 
M. Heller a Jan Zámečník. Díky za pří-
spěvek do diskuse o etice našeho cho-
vání ke zvířatům. 

JOSEF GREŠ,
editor ankety Kniha roku LN
1. Janice B. Stockigt: Jan Dismas Ze-
lenka (1679–1745) (Vyšehrad) – aby 
se Češi konečně dočkali životopisu 
svého největšího barokního skladate-
le, musela jej pro ně napsat Australan-
ka. A udělala to tak, že nezbývá než 
smeknout; 
2. Hubert Wolf: Konkláve. Tajemství 
papežské volby (Prostor) – malé dě-
jiny papežství, které se čtou jako str-
hující román. Kéž by takhle uměli psát 
všichni akademici; 3. Piers Bizony: 
Měsíc na dosah. 50 let vesmírných le-
tů NASA a výzkum Měsíce na snímcích 
z fotoaparátů Hasselblad (Slovart) – 
fenomenální kniha! Coeli enarrant 
gloriam Dei et opera manuum eius 
annuntiat firmamentum.

JIŘÍ GRYGAR,
astrofyzik 
1. Miloš Doležal: Za (Torst) – nekro-
logy známých i neznámých osobností, 
jež se svými osudy zařadily mezi čes-
kou elitu; 2. Martin Veselovský – To-
máš Holub: Biskup na snowboardu 
(Vyšehrad) – otevřený rozhovor roz-
hlasového novináře s výraznou posta-
vou české katolické církve; 3. Štefan 
Hríb: Kam se ztratil Bůh (W Press) 
– fascinující rozhovory slovenského 
publicisty s českými kněžími Markem 
Váchou, Karlem Satoriou a Tomášem 
Halíkem. 

TOMÁŠ HALÍK, kněz a teolog
1. Papež František – Dominique Wol-
ton: O společnosti a politice (Barris-
ter & Principal); 2. Pavel Kosatík: Jiný 
TGM (Paseka); 3. Denisa Červenko-
vá: Etika mezikulturního a mezinábo-
ženského dialogu (Karolinum).

KAREL HERBST,
emeritní pomocný biskup pražský
1. Marie Svatošová – Aleš Palán: Ne-
boj se vrátit domů (Kalich); 2. Marek 
Vácha: Radost z Boha (Cesta); 3. Hu-
bert Wolf: Konkláve (Prostor).

LADISLAV HERYÁN,
katolický kněz 
1. Alexandr Flek: Parabible (Biblion); 
2. Zdeněk Jančařík: Plátno z Turína 
(Portál); 3. Richard Rohr: Božský ta-
nec (Barrister & Principal). 

MARTIN HOLÍK,
kněz a ředitel Radia Proglas
1. James Mallon: Proměna farnos-
ti (KNA) – výkřik radosti z víry a žité 
rady, jak na to; 2. Josef Suchár v roz-
hovoru s Tomášem Kutilem: Zázrak 
v Neratově (KNA) – vlastně obyčej-
ný rozhovor o neobyčejném životě;
3. YOUCAT pro děti (KNA) – skvěle 
vybavený kamínek do mozaiky nezbyt-
ných pomocníků k plnému životu.

TOMÁŠ HOLUB,
biskup plzeňský
1. Ivan Foletti: Ženy u oltáře. Nikdy? 
(Books & Pipes Publishing) – velmi 
fundovaný a zároveň velmi netradič-
ní pohled, který ukazuje sílu interpre-
tace na příkladu háklivého tématu; 
2. Josef Suchár – Tomáš Kutil: Zázrak 
v Neratově (KNA) – rozhovor s člově-
kem, který je nesmírně lidský a záro-
veň hluboce věřící; 3. Cyrilometoděj-
ský kalendář 2018 (Katolický týdeník) 

– moderní způsob, ve kterém nám vy-
davatel jako správný hospodář přináší 
věci staré i nové.

JAN HRUBÝ,
výtvarník a trvalý jáhen 
1. Josef Suchár v rozhovoru s To-
mášem Kutilem: Zázrak v Neratově 
(KNA); 2. Biskup Tichon Ševkunov: 
Nesvatí svatí a jiné příběhy (Pavel 
Mervart); 3. James Martin: Jezuitský 
návod (téměř) na všechno (KNA). 

PETR HRUŠKA,
básník a literární vědec 
1. Karel Šiktanc: Ubírati se (Karoli-
num); 2. Ivan Wernisch: Pernambuco 
(Druhé město); 3. Pavel Kolmačka: Ži-
vot lidí, zvířat, rostlin, včel (Triáda).

ZDENĚK JANČAŘÍK,
kněz a publicista
1. Knižní rozhovor Renaty Červen-
kové s fyzioterapeutem a moudrým 
člověkem Pavlem Kolářem Labyrint 
pohybu (Vyšehrad). Kniha je pře-
svědčivým důkazem o tom, že o svou 
tělesnost bychom měli neustále citli-
vě pečovat. 2. Kniha australského je-
zuity Richarda Leonarda Kde je k čer-
tu Bůh? (KNA) je skvělou polemikou 

s tradičním názorem, že Bůh stojí za 
našimi nehodami a bolestmi. 3. A za-
třetí dávám knihu Richarda Rohra 
Božský tanec (Barrister & Principal). 
Znovu jsem si potvrdil, že dnes už ne-
stačí tradiční dogmatika, ale že je tře-
ba i do teologie vnášet osobní tóny 
a vztahovost. „Bůh je vztah“ – je zá-
kladním poselstvím této knihy. 

JULIANA JIROUSOVÁ,
výtvarnice
1. Josef Beránek – Ladislav Heryán: 
U Božího Mlýna (Vyšehrad); 2. Ma-
rek Vácha: Radost z Boha (Cesta);
3. Aleš Palán – Jan Šibík: Raději zešílet 
v divočině (Prostor).

LUKÁŠ JIRSA,
dramaturg TV Noe
a filmový publicista
1. Petr Gajdošík: František Vláčil.
Život a dílo (Camera obscura); 2. To-
máš Halík: To že byl život? (Nakl. LN);
3. Alena Ježková: Poutnice – Tři cesty 
do Santiaga (Tichá srdce).

ROMAN JOCH,
publicista a překladatel
1. J. D. Vance: Americká elegie. Me-
moáry o krizi rodiny a kultury (Argo) 
– bez této knihy nelze pochopit sou-
časnou Ameriku ani zvolení Donal-
da Trumpa; 2. – 3. James Kirchick:
Konec Evropy. Diktátoři, demago-
gové a doba temna před námi (Ar-
go a Dokořán) a Douglas Murray:
Podivná smrt Evropy. Imigrace, iden-
tita, islám (Leda). Obě knihy dopo-
ručuji číst dohromady. Objasňují ma-
lér, v němž se Evropa ocitla. Kirchick 
pojednává o ruské agresi, imigrač-
ní krizi, i stupiditě evropských politi-
ků. Murray se soustřeďuje na katas-
trofální dopady masivní imigrace do
Evropy. 

MAX KAŠPARŮ,
psychiatr a řeckokatolický kněz
1. Leoš Kyša, Zdeněk Zlatník (eds.): 
Věda kontra iracionalita (Academia); 
2. Tomáš Sedláček: Druhá deriva-
ce touhy (Nakl. 65. pole); 3. Radkin 
Honzák, František Honzák: Čas psy-
chopatů (Galén).

VOJTĚCH KODET,
katolický kněz
1. James Mallon: Proměna farnosti 
(KNA); 2. Marie Svatošová – Aleš Pa-
lán: Neboj se vrátit domů (Kalich); 
3. Neal Lozano: Návrat staršího bra-
tra (KNA).

MARIE KOLÁŘOVÁ,
kancléřka Arcibiskupství pražského
1. Papež František: O společnosti 
a politice. Otevřený rozhovor s Do-
miniquem Woltonem (Barrister & 
Principal) – na otázku „Kde byl Bůh 
v Osvětimi?“ odpovídá papež: „Bůh 
tam byl v Kristech, kteří tam byli biti 
a zabíjeni. Bůh se vždy projevuje v tě-
le.“ 2. James Martin: Jezuitský návod 
(téměř) na všechno (KNA) – autor 
oslovuje i ty, kteří jsou Bohu vzdáleni, 
i ty, kteří o jeho existenci pochybují, 
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Aleš Palán – Marie Svatošová: Neboj se vrátit domů
(Kalich)
Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu 
dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? 
A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutaná-
zie, ale naopak respektovat jejich život až do přiroze-
ného konce a být jim nablízku? Nejen o těchto věcech 
hovoří Aleš Palán v knižním rozhovoru se zakladatel-
kou hospicového hnutí u nás. „Nikdy bych nečekal, že 
by se o smrti dalo mluvit pozitivně. Paní doktorka Sva-
tošová to dokáže. Nechci říct, že se po rozhovoru s ní 

budete na smrt těšit, ale nebudete se jí tolik bát,“ říká o knize na její obálce 
Marek Eben. Ale není to jen povídání o věcech posledních. Marie Svatošová 
zde mluví také o své rodině, studiu medicíny, vlivu, který na ni měl zavraž-
děný kněz Ladislav Kubíček, či o svém trapistickém fan clubu. A prozrazuje 
i věci ze své „nejvnitřnější komnaty“, které jinak běžně neotvírá.  (pau)

Pro knihu hlasovali: Tomáš Biňovec, Miloslav Fiala, Karel Herbst, Vojtěch 
Kodet, Kateřina Koubová, Magdalena Křenková, Jan Peňáz, Irena Pulicaro-
vá, Prokop Siostrzonek a Marek Vácha.

Marek Vácha: Radost z Boha
(Cesta)
Knížka s podtitulem Příručka pro biřmovance, jak pře-
žít v drsném světě je autorovým dalším počinem, který 
je určený hlavně mladým lidem, ale Váchovy „nevyžá-
dané rady“ oslovují čtenáře napříč generacemi. Autor 
zde opět zdůrazňuje krásu a důstojnost stvoření, vý-
znam rituálů (ať už ve skautingu či v duchovním životě) 
a žasnutí nad nesamozřejmostí našeho bytí. Zve čtená-
ře na odvážnou cestu ke křesťanské zralosti, pryč od 
„gaučového křesťanství“: „Čekáš hodně, dostaneš hod-

ně, nečekáš nic, nedostaneš nic. Mohu Ti zaručit vratkou palubu a nikoho, 
kdo Ti v těžkých chvílích pomůže. Nemohu Ti zaručit, že Tě opustí všechny 
Tvoje hříchy a staneš se dokonalým. Nemohu Ti zaručit, že již víckrát nepad-
neš a že všechna Tvoje rozhodování budou od nynějška jen dobrá... Vlastně 
to jediné, co Ti zaručit mohu, je radost z Boha,“ slibuje autor. (pau)

Pro knihu hlasovali: Karel Herbst, Juliana Jirousová, Pavel Konzbul, Josef 
Lacman, Kateřina Lachmanová, Josef Pazderka, Jan Regner, Marie Svatošo-
vá, Jiří Zajíc a Vojtěcha Zikešová.


