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• 10

Gertrud von Le Fort

• kardinál Newman

• Je to samo o sobě protimluv, chtít o hříšných lidech stvořit literaturu hříchů prostou. Dá se snad
seskupit leccos nadmíru nádherného, ale když si to člověk důkladně prohlédne, zjistí, že to není
vůbec žádné básnické dílo.

• 34

Největšími světci se stávají lidé s mimořádně velkou schopností konat zlo a nejneřestnějším lidem někdy
chyběl ke svatosti jen vlásek.

• 37

Vždycky je obtížné rozlišovat posedlost ďáblem od posedlosti dobrým duchem.

• 41

T. S. Eliot

• Lidé jsou většinou jen velmi málo živoucí; a probudit je k duchovnímu životu znamená obrovskou
odpovědnost: teprve po takovém probuzení jsou totiž schopni skutečného Dobra, ale současně s tím
se teprve tehdy stávají schopnými Zla.

• 47

Je (…) Bůh potěšen řadou zbožných frází o sobě? Nedal by je všechny za jeden rouhavý verš Villonův?

• 53

Musím mít možnost vyjadřovat se pochybovačně – ba i odmítavě, neboť jak jinak bychom mohli mluvit
o svobodě?
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Scobieho poslední modlitba ztratila ve francouzském znění [románu Moc a sláva] smysl, který jsem jí dal.
Neboť francouzsky se nedá říct „Pane Bože, miluji“, aniž by následoval předmět. Chtěl jsem nechat zcela
otevřenou otázku, zda se Scobie vyznává ze své lásky k oběma ženám, nebo k Bohu. Já osobně to pociťuji tak,
že si Scobie sám nebyl jist, a proto se odmlčel. Tím chci říct, že i před tváří smrti smí proniknout do působení
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milosti pozemská láska. Neboť umírá-li člověk, stává se i pozemská láska naprosto altruistickou a ctižádost
nebo vyhlídka na dávání a přijímání radosti ztrácí jakoukoliv oprávněnost k existenci. Je to dokonalá láska.
Proto nastává v duši zmatek kvůli milovanému předmětu. To jsem chtěl ukázat. Kdežto v překladu, který
musí vyhovovat požadavkům francouzštiny, se zcela jasně říká, že se Scobie vyznává ze své lásky k Bohu,
což přirozeně vylučuje každý dvojsmysl o jeho osudu.
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Touha po poznání a touha po jednoduché odpovědi jsou dva hluboké, často si odporující sklony v lidské
povaze.
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William Blake

• Chce-li někdo prospět svému bližnímu, musí to udělat v malém. O obecném blahu mluví jen darebáci,
pokrytci nebo pochlebníci.
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William Blake

• Chce-li někdo prospět svému bližnímu, musí to udělat v malém. O obecném blahu mluví jen darebáci,
pokrytci nebo pochlebníci.
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Thomas Merton: Seeds of Contemplation

• I když katolický básník by měl být apoštolem, především má být básníkem. Neboť předstupuje-li před
lidi jako básník, je posuzován předevšim jako takový. A není-li dobrým básníkem, slouží jeho apoštolát
jen k obveselení.
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Jiří Munzar: Esejista Graham Greene

• Graham Greene (prejav na stretnutí s Gorbačovom, 1987)

? Není rozdílu v myšlení mezi katolíky (…) římskými katolíky (…) a komunisty.

? (…) Sen, který mám, je, že (…) spolupráce mezi římskými katolíky a komunisty se rozšíří a bude
pokračovat v Evropě, na Západě i na Východě. A mám dokonce sen, (…) že snad jednoho dne, než
zemřu, se dozvím, že ve Vatikáně je sovětský velvyslanec, který tam poskytuje dobré rady.
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