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Kniha navazuje na soubor postních a velikonočních kázání pronesených v pražské akademické farnosti v době 
první vlny pandemie koronaviru a vydaných pod názvem Čas prázdných kostelů. Také během druhé vlny nákazy 
hovořil autor často pouze před kamerou, která jeho promluvy zprostředkovávala stále širší „virtuální farnosti“. Její 
okruh zahrnuje pravidelné návštěvníky bohoslužeb i množství lidí v chrámových lavicích nezabydlených, ale 
poctivě hledajících odpovědi na důležité otázky, které se týkají místa a smyslu lidské existence v současných 
proměnách světa. Autor literárně zpracoval kázání na neděle a svátky druhého nejvýznamnějšího okruhu 
liturgického roku, doby adventní a vánoční. Vznikl tak soubor teologicko-filozofických esejů, nabízejících 
porozumění duchovnímu smyslu biblických příběhů o očekávání a příchodu spasitele, o lidské touze po naději  
a radosti v temných dobách a o Boží odpovědi.  
 
Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., Dr.h.c. (1948), 
vzděláním filozof, sociolog, teolog a religionista. Za totality činný v náboženském a kulturním disentu, nyní profesor 
Univerzity Karlovy, farář Akademické farnosti v Praze a prezident České křesťanské akademie. Po r.1989 navštívil  
na přednáškových a studijních cestách všechny kontinenty, obdržel čestné doktoráty univerzit v Erfurtu a Oxfordu.  
Jeho knihy vyšly ve 20 jazycích a získaly řadu prestižních cen v Evropě (včetně Ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy 
v r. 2010) i v USA a Kanadě. Je nositelem významných ocenění včetně Ceny kardinála Königa, Ceny Romana 
Guardiniho, Templetonovy ceny a Komenského ceny. Papež Benedikt XVI. ho jmenoval čestným papežským prelátem. 
Získal vysoká státní vyznamenání (Rytířský kříž za zásluhy) od prezidentů Polské a Německé spolkové republiky.  
 
Rozdíl mezi zábavou a radostí je kromě jiného v tom, že zábava rozptyluje, kdežto radost sjednocuje. Radost nás 
sjednocuje s druhými (právě o Vánocích můžeme zakusit, že největší radost člověku působí to, že může udělat 
radost druhým) a sjednocuje nás také s Bohem. 
Lidé živé víry mají v sobě to, co jde se skutečnou radostí vždy ruku v ruce: vnitřní svobodu. Radost je plodem 
svobodného srdce. 
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