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První podmínka ne-otrocké práce (1941)

„Lidé potřebují poezii jako chléb. Nikoliv poezii uzavřenou do slov, 
taková jim nepřinese žádný užitek. Potřebují, aby tkáň jejich 
všednodenního života byla poezií. Taková poezie může mít jen jeden 
zdroj. Tím je Bůh. Tato poezie může být jen náboženstvím. Žádným 
jiným úskokem, postupem, jinou reformou, ničím ohromujícím nemůže 
konečnost proniknout do světa, kde zaujímají pracující určené 
podmínky. Tento svět nicméně může být navázán na jediný cíl, 
pravdivý. Může být upoután na Boha. Podmínka pracujících je tam, kde 
je hlad po konečnosti, který sám ustavuje bytost každého člověka. 
Takový hlad nemůže být nasycen jinde než v Bohu.“

„Určité podřízení a jistá uniformita jsou utrpeními vepsanými do 
podstaty práce samé. Zároveň je nelze oddělit od nadpřirozeného 
povolání [poezie, viz výš], k němuž se vztahují. Nejsou degradující. 
Všechno, co se k nim však připojuje, je nespravedlivé a degradující. 
Všechno, co brání nalézt ztracený zdroj takové poezie …“

„Ale ten nejhorší zločin, který by si zasloužil být přirovnán k hříchu 
proti Duchu svatému, který se neodpouští […], je zločin proti pozornosti 
pracujících. Zabíjí v duši schopnost, která tam dává základy veškerému 
nadpřirozenému povolání. Nízkou úroveň pozornosti, již vyžaduje jistý 
druh práce, nelze srovnat s ničím jiným. Vyprazdňuje totiž duši od 
všeho, co nesouvisí se starostí o rychlost. Tento typ práce nemůže být 
proměněn, musí být odstraněn.“

„Pokud je povoláním člověka dosáhnout skrze utrpení čisté radosti, 
zaujímají ti, kdo pracují, lepší místo než všichni ostatní. Mohou toho 
dosáhnout tím nejreálnějším způsobem.“



Dorothy Day
Radost jako úkol (2011)

1938
Během dne mne svazuje tak velké množství věcí, které je 
potřeba udělat, lidí, se kterými se mám setkat, a nadto ten 
neustálý pocit, že jsem schopna uskutečnit tak málo a tak 
špatně. Nicméně nejdůležitějším dílem dne je mše. Modlitba 
za práci zapraví každý nedostatek. Pokud na tohle budu 
pamatovat a vykonávat to dobře – do té míry, do jaké jsem 
schopna –, vše ostatní se o sebe postará.

1940
Jediný způsob, jak postupovat vpřed, je pamatovat, že Boží 
cesty nejsou našimi cestami. Nést svá břemena, dělat svou 
práci nejlépe, jak můžeme, a nerozčilovat se, že nemůžeme 
dělat víc nebo zastat práci někoho jiného. Být v tomto stavu 
mysli znamená mít stále všechno otevřené.

1955
Příležitosti, jak růst v duchovním životě – křik papouška, 
zatímco je v rádiu symfonie; myši; kašel; kousky jídla; švábi; 
klábosení.

1960
„O co jde Catholic Worker Movement?“ ptal se někdo dívky, 
která u nás pobývá. „Pečovat o zraněné,“ odpověděla. Přesně 
z toho důvodu existují domy našeho CW, naše farmy. V 
podstatě jsem taková hospodyně.



Komunita Jeruzalém
Kniha života (1978)

§23
Skrze svou práci se setkej s Bohem a buď jeho obrazem.
Otec, který tvoří, soudí a pohání svět, pracuje.
Syn, který se stal tesařem a skrze své Slovo udržuje vesmír, pracuje.
Duch, který tvoří neustále, když obnovuje srdce i tvář země, 
pracuje.
Těš se ze svého života skrze práci a stávej se obrazem Boha.

Skrze svou lopotu žij každodenní paschu [přechod] od útrap k 
darování, od tísně k přijetí a přejdi od podřízeného člověka k 
synovskému spolupracovníkovi. Tvá takto sjednocená bytost ať dělá 
vše ke slávě Boží.

Ať je tvá práce taková, aby z tebe učinila člověka pokorného a 
svobodného.

§25
Tím, že sis vybral pracovat tolik, kolik je třeba, ale ne víc, než 
musíš, […] tváří v tvář světu, kde je práce jakoby posvátná, často 
nafouklá, a kde se stává místem konfrontace, soutěže, odcizení a 
honbou za materiálním bohatstvím, máš svobodně zůstávat na této 
hraně.

§26
Vlož modlitbu do své práce a přines práci do své modlitby, abys 
pověděl světu práce o hodnotě skryté kontemplace a světu 
kontemplace sdílel bohatství solidární práce.
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