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NABÍDKA FARNÍ PRODEJNY  
 

K VÁNOCŮM 2019 ! 
 

NOVÉ KNIHY - SLEVA 10 až 20 %: 
 

Ladislav Heryán: SAMI NA TÉTO ZEMI? 
Známý salesiánský autor ve své nové knize vede každého k tomu, aby si 
uvědomil, jak intenzivně nás Boží přítomnost obklopuje. Není místa, kde 
bychom se s Bohem nemohli setkat, ať je to nemocniční pokoj, nebo rockový 
koncert. Jde jen o to, abychom se neuzavírali do ulit svých představ, předsudků 
a zatvrzelostí. V desítkách příběhů ze svého působení se Heryán dotýká 
nejrozmanitějších lidských osudů a vybízí nás, abychom otevřeli oči svých srdcí 

a vyšli Boží přítomnosti mezi námi naproti. Cena 199,- Kč, po slevě 180,- Kč. 
 

Marek Orko Vácha: JÍZDA V LEVÉM PRUHU 
Svůj první knižní rozhovor poskytl Marek Vácha svému příteli, bývalému 
studentu a vedoucímu táborů pro mládež Jožinu Valentovi. Vácha v něm 
vydává svědectví o své cestě k Bohu a ke kněžství, o radostech i bolestech 
kněžského života, hovoří o svých zkušenostech učitele a cestovatele i o 

tématech duchovních a společenských. Cena 268, po slevě 220,- Kč. 
 

Max Kašparů: ROZHOVORY POD VĚŽÍ 
Nová kniha rozhovorů s Maxem Kašparů. Novinář Martin Ližičiar klade otázky 
řeckokatolickému knězi a zkušenému psychiatrovi, na které Max Kašparů 
odpovídá upřímně, shovívavě a laskavě. V jeho přímých odpovědích, ale i 
čtením mezi řádky najdete cenné rady na budování nejen osobních vztahů, ale i 
těch manželských a rodinných. Jeho názory na život, zpověď či mši popisuje ze 
svého osobitého úhlu pohledu a nevynechává ani úvahy o psychiatrii, fenoménu 

smrti a připravenosti na věčný život. Cena 228,- Kč, po slevě 200,- Kč. 
 

Anselm Grün: ZASTAVENÍ MÉHO ŽIVOTA 
Známý autor duchovních knih není jen benediktinský mnich, ale také manažer, 
učitel, duchovní průvodce, rádce mnoha lidí. Jeho vlastní biografie zachycuje 
životní témata, která mu zvláště leží na srdci: které události z dětství a mládí na 
něj měly vliv, kdo na něj působil během studií, jaký význam pro něj má víra, 
mnišství, církevní příslušnost, i to, jak se vyrovnává s úspěchem svých knih a 
působení. Grünovo zamyšlení nad vlastním životem  může pomoci mnoha 

dalších lidem najít svou vlastní cestu. Původní cena 99,- Kč, po slevě 85,- Kč. 
 

Elias Vella: MOMENTKY Z MÝCH CEST 
Sto příběhů z různých koutů světa ukazuje lidskou tvář a smysl pro humor 
maltského kněze a známého duchovního vůdce Eliase Velly. Čtenáře čeká 
trochu „jiný Vella“, než jakého znají z přednášek a seminářů. Zábavné i 
dramatické příběhy a veselé příhody, které se skutečně staly, vykouzlí na tváři 
čtenářů nejeden úsměv. Podnět k sepsání těchto příběhů dal přitom autorovi 
dvacetidenní pobyt v nemocnici. Ve chvíli, kdy mu nebylo do zpěvu, se mu 
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psaní této knížky stalo doslova lékem. Život je krásný, a proto bychom ho 

neměli prožívat se zachmuřenou tváří. Cena 269,- Kč, slevě 220,- Kč. 
 

Václav Čáp: OTCEM PRO KAŽDÉHO. Životní příběh Eliase Velly 
Před čtyřmi lety začal překladatel a laický misionář Václav Čáp vést rozhovory s 
maltským knězem P. Eliasem Vellou. Cílem bylo představit život tohoto výjimeč-
ného kněze a řeholníka minority od útlého dětství až po současnost. Předmluvu 

v knize napsal P. Vojtěch Kodet, O. Carm. Cena 300,- Kč, po slevě 270,- Kč. 
 

Papež František: CHRISTUS VIVIT - KRISTUS ŽIJE 
Posynodní apoštolská exhortace mládeži a celému Božímu lidu. Dopis papeže 
Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry 
a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobním povolání. 
Inspirativně, důkladně a mnohdy překvapivě pojednává o tématech, jako jsou 
domov, autorita, různé formy zneužívání, osobní růst, partnerské vztahy, stále 
větší propojenost i samota v digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost a 

mnohé další. Cena 89,- Kč, po slevě 75,- Kč. 
 

Guy Gilbert: RODINA- POKLAD NAŠÍ DOBY  
Další z řady knížek známého francouzského kněze se zabývá tématem rodiny. 
Patří mezi ty nejnovější, takže reflektuje aktuální situaci pohledu na rodinu, jak 
ji podnítil svými projevy a iniciativami papež František. Gilbert se v tomto 
smyslu ukazuje jako ten, kdo přesně pochopil Františkovy důrazy a ohledy. 
Jeho názory na rodinu a související témata jsou prosyceny realismem a zkuše-
ností. Ve všech oblastech se projevuje jeho moudrý nadhled a nekonvenční 

přímočarost. Cena 149,- Kč, po slevě 135,- Kč. 
 

Jerzy Popieluszko: PRAVDOU PROTI TOTALITĚ 
Jerzy Popiełuszko byl opravdu muž Boží, nejen proto, že zemřel jako mučedník. 
Záhy po vysvěcení se stal duchovní oporou hnutí Solidarita v Polsku, a tím i 
trnem v oku totalitnímu režimu. Bylo jen otázkou času, kdy bude jakožto 
nepohodlný obhájce pravdy a spravedlnosti odstraněn. Byl zavražděn v říjnu 
roku 1984, ve věku pouhých sedmatřiceti let. Rozjímání bolestného růžence, 
která pronesl v Bydhošti těsně před svou násilnou smrtí, odhalují hloubku a 
ryzost jeho křesťanských postojů, ale též prorocké vnímání znamení doby. 

Cena 189,- Kč, po slevě 160,- Kč. 
 

P. H. Grosjean: MILOVAT DOOPRAVDY 
Otec Grosjean zná mladé lidi velmi dobře, vždyť se s nimi setkává, naslouchá 
jim a doprovází je už celé roky. Ze své kněžské zkušenosti a svých přednášek 
vybral to nejlepší, aby je povzbudil a odpověděl na všechny jejich otázky týkající 
se budování opravdové lásky. Obrací se na mladé lidi ve věku 15 až 22 let a 
předkládá jim k úvaze myšlenky, které mají napomoci jejich osobnímu růstu a 
připravit je na opravdovou lásku.Cena 189,-, po slevě 150,- Kč. 
 

Tomáš Kutil: V BOŽÍ REŽII 
Život Františka Radkovského byl plný překážek, on je ale s Boží pomocí dovedl 
vždy překonat.  Co mu pomohlo přečkat a bez větší úhony přežít dobu nesvo-
body? Kde leží duchovní základy jeho života? Odkud čerpá potřebný nadhled i 
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rozhled? Co považuje za největší úspěchy v hledání porozumění mezi církvemi, 
ve kterém se tak angažoval? A proč tak rád hovoří o Turínském plátně? Čtenář 
v knize nenajde jen vzpomínky. Biskup František se dívá dopředu a uvažuje o 

výzvách, které stojí před církví i společností. Cena 329,- Kč, po slevě 280,- Kč. 
 

Anselm Grün: UMĚNÍ NAJÍT PRAVOU MÍRU 
V dnešní konzumní době se v mnoha ohledech proviňujeme vůči přírodě i sobě 
samým. Každodenní plýtvání spotřeby drancuje jak nás tak také přírodu. Zvykli 
jsme si na přepych, od kterého budeme jen těžko ustupovat. Autor se v této 
knize nesnaží moralizovat, ale na základě svých zkušeností předkládá návod, 
jak do budoucna najít správnou životní míru, abychom uchovali životní pod-

mínky i pro naše příští generace. Původní cena 169,- Kč, po slevě 150,- Kč. 
 

Marek Orko Vácha: RADOST Z BOHA 
Příručka nejen pro biřmovance, jak přežít v drsném světě. Letmé nahlédnutí do 
hlubin pokladů katolické církve – tak charakterizuje Marek Orko Vácha svou 
knihu Radost z Boha, která je určena mladým lidem. "Mohu vám zaručit, že 
když nebudete chtít, neodnesete si nic. Mohu Ti zaručit, že když budeš chtít… 
Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese 

nádobu." Cena 229,- Kč, po slevě 180,- Kč. 
 

Marián Kuffa: BUĎ KRISTOVÝM SVĚDKEM 
O P. Mariánu Kuffovi, který se narodil na Štědrý den 1959, a který se v Žakov-
cích pod Tatrami věnuje pastoraci lidí na okraji společnosti, již bylo napsáno a 
natočeno mnoho. Jeho jednoduchá a jasná řeč má v dnešním proměňujícím se 
světě stále cennější charakter pevného bodu, o který se lze opřít. Tato kniha 
přináší myšlenky z jeho kázání a promluv pronesených v poslední době a 

nevyhýbá se ani citlivému tématu genderu. Cena 125,- Kč, po slevě 110,- Kč. 
 

Daniel Vícha: KATOLICKÉ SPECIALITY 
Katolicismus je krásný, bohatý a hluboký – ale i nepřístupný a nápadně odlišný 
od jiných vyznání. Mnoho lidí se v jeho hloubce topí… A právě těm, kdo jsou z 
katolické jinakosti spíše rozpačití než nadšení, přichází na pomoc knížka 
Daniela Víchy. Otevírá řadu citlivých otázek: Je papež  symbolem autoritářství, 
nebo morální síly? Co znamená tradice – cenný kompas, nebo zátěž? A jak se 

stavíme ke zpovědi? Cena 129,- Kč, po slevě 90,- Kč. 
 

Guy Gilbert: VÍRA - JAK JI NAJÍT A ZACHOVAT 
V krátkých kapitolkách píše autor velmi intenzivně o svém pohledu na to, co je 
skutečně víra. Mluví o okouzlení světem jako prvním kroku kontemplace, o 
každodenní svatosti, o lásce jako základním vyjádření víry. Otevřeně ale mluví i 
o pochybnostech, o temných nocích duše a utrpení, které ovšem víru nepopí-
rají, ale vyztužují. Klade si otázku, zda jsou k víře nutné zázraky, např. uzdra-
vení. Věnuje se modlitbě a četbě Písma jako prostředcích života víry, o spole-

čenství i o tom, jak o víře mluvit s ostatními. Cena 159,- po slevě 130,- Kč. 
 

Bruno Ferrero: SNY PRO DUŠI 
Další soubor krátkých duchovních příběhů a zamyšlení známého salesiánského 
autora dává nové podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo jen pro 



4 

 

chvíle, kdy potřebujeme potěšit a povzbudit. Moudrost a laskavost každého z 
povídání ocení všichni, kteří hledají dotek vlídného duchovního poučení a 

posily. Cena 149,- Kč, po slevě 120,- Kč. 
 

Zbigniew Czendlik: UCHEM JEHLY 
Kniha rozhovorů kněze Zbigniewa Czendlika vychází z oblíbeného pořadu 
České televize Uchem jehly. „Netradiční“ moderátor si zve již několik let na 
lanškrounskou faru hosty, kteří ve svém životě a ve své kariéře dosáhli 
významných úspěchů. Citlivě a s nadhledem kladené otázky postupně směřují 
k duchovnímu rozměru lidského života, který každý ze zpovídaných hostů 
nachází překvapivě i jinde, než bychom čekali. Hosty Zbigniewa Czendlika jsou 
Stanislav Bernard, Lucie Bílá,Věra Čáslavská, Václav Malý, Angelika Pintířová, 

Jan Potměšil a další. Cena 298,- Kč, po slevě 220,- Kč. 
 

George R. Knight : VÍROU K PÁNU SE DÍVEJ 
Kniha každodenních ranních zamyšlení nabízí jedinečnou příležitost prožít celý 
rok v blízkosti Ježíše. Renomovaný autor více než čtyřicítky knih, nejenom 
vypráví poutavou formou fascinující příběh, ale ukazuje i na skutečný a hluboký 
význam života Ježíše Krista – jenž se může stát inspirací pro naše každodenní 
životy. Vírou k Pánu se dívej je kniha, díky jejímuž čtení se – při pohledu na 

Ježíše – váš život začne měnit. Cena 129,- Kč, po slevě 110,- Kč. 

 

VÝPRODEJ STARŠÍCH KNIH - VĚTŠÍ SLEVA 
 

Ch. W. Beamová: ZÁZRAKY Z NEBE 
Dojemný, skutečný příběh devítileté nemocné Annabel z Texasu poutavě líčí 
její nebezpečnou nehodu, cestu do nebe a záhadné zmizení příznaků vážné 
chronické choroby. Tato knížka změní váš pohled na svět kolem nás, posílí vaši 

víru v Boha a život po životě. Původní cena 249,- Kč,  po slevě 90,- Kč 
 

Francois Vayne: ROZJÍMÁNÍ S BERNADETOU 
Autor zve ve své knize k duchovní obnově se svatou Bernadetou, světicí 
známou díky lurdským zjevením. Autor nabízí patnáct rozjímání, která sledují 
krok za krokem patnáct lurdských zjevení, a zároveň se zaměřuje na 
Bernadetin život. Čerpá přitom z autentických historických dokumentů. Díky 
osobnímu vřelému vztahu, který ke světici chová, se mu daří podat mimořádně 

živoucí obraz Bernadety. Zlevněno ze 119,- Kč na 38,- Kč. 
 

Antonín Randa: S ČERTY V ZÁDECH 
Knížka přináší v upravené podobě nejúspěšnější texty bývalého šéfredaktora 
Katolického týdeníku Antonína Randy. Laskavá poetika krátkých příběhů 
čtenáře pobaví, pohladí po duši i něžně rozesmutní. V příbězích se střídají 
prvky humoru, radosti a klidného plynutí času, se smutkem, smrtí, napětím; 
některé příběhy zabíhají i do sci-fi. U mnoha z nich je v pozadí cítit, že Bůh 
prochází našimi životy jako tichý průvodce, který to s námi myslí dobře, i když to 

tak někdy na první pohled nevypadá...Původní cena 99,- po slevě 30,- Kč 
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Ladislav Heryán, Josef Beránek: U BOŽÍHO MLÝNA 
Život kněze Ladislava Heryána je plný paradoxů. Připravoval se na dráhu 
misionáře, ale působí v nejateističtější zemi Evropy. Je doma mezi salesiány i 
mezi kamarády z undergroundu. Je introvert, ale vystupuje na rockových 
festivalech s kytarou a biblí v ruce. Věří v Boha, který přesahuje všechny naše 
představy, a přece touží po setkání s námi bez ohledu na to, kdo jsme. A o tom 

všem je tento rozhovor. Cena 329,-, po slevě 200,- Kč. 
 

Alessandro Pronzato: 365 PROVOKUJÍCÍCH INSPIRACÍ 
Kniha obsahuje zamyšlení na každý den v roce, a to z pera autora nebo jeho 
oblíbených myslitelů. Ve světle evangelia si bere na paškál některé modly a 
nešvary dnešní doby, přičemž každý měsíc je vždy věnován jednomu nosnému 

tématu. Zlevněno z 299,- na 90,- Kč. 
 

Marie - Angel Carré: I DAREBÁK MÁ DUŠI 
Kniha vypráví dramatický životní příběh dvanáctiletého chlapce Gabriela, dítěte 
ulice, jehož se v devadesátých letech ujal bratr Marie-Angel, tehdy ještě 
pracovník Červeného kříže. Popisuje jeho nouzi bezdomovce, nebezpečí 
pařížského podsvětí, které ho obklopovalo, hluboké deprese, ale také Gabrie-
lovu cestu ke konverzi i nesnáze, které prožíval už po přijetí křtu. Dnes už 

dospělý Gabriel napsal ke knize svůj krátký úvod. Zlevněno ze 199,- na 60,- Kč. 
 

O VDĚČNOSTI S JARO KŘIVOHLAVÝM 
Vděčnost v mezilidských vztazích je tím, co pomáhá člověku překonávat 
hranici, která leží mezi jeho vlastním sobectvím a přátelským vztahem k 
druhému člověku. Vděčnost tak vede člověka k tomu, aby se stal zralejším a 
moudřejším, měl dobré vztahy s druhými lidmi a žil smysluplnějším životem. 
Profesor Křivohlavý uvádí ve své knížce příběhy lidí, kterým se podařilo poznat, 

jakým obohacením života je vděčnost. Zlevněno ze 109,- Kč na 33,- Kč. 
 

Notker Wolf: SEDM HLAVNÍCH CTNOSTÍ 
Po celém světě populární opat benediktinského řádu ve svých úvahách o cestě 
ke štěstí se přidržuje moudrostí 1500 let staré benediktinské řehole. Vypráví 
velmi osobně, srozumitelně a často poeticky o svých zkušenostech se ctnostmi 
statečnosti, spravedlnosti, moudrosti, střídmosti, víry, lásky a naděje. Autor 
uvádí četné příklady ze života a odkazy na Ježíšovo jednání. Každá kapitola 

obsahuje pozoruhodné, vtipné a kreativní úvahy. Cena 199,-, po slevě 60,- Kč. 
 

Max Kašparů: O MOZCÍCH A BEZMOZCÍCH 
V této knize nechává autor nahlédnout do jednotlivých pater jeho mnoho-
tvárného pohledu na svět. Kněz, který v pondělí píše články do novin a 
časopisů, v úterý coby soudní znalec objíždí věznice, ve středu pracuje v České 
televizi, ve čtvrtek učí esperanto, v pátek ordinuje ve svém „salónním 
hypnotáriu“, v sobotu přednáší na vysoké škole a v neděli stojí v kostele na 

kazatelně, vidí život z mnoha úhlů. Cena 139,- Kč, po slevě 70,- Kč. 
 

Max Kašparů, Martin Ližičiar: NEBUDU HRÁT DIVADLO PŘED BOŽÍ TVÁŘÍ 
Kniha přináší průřez životem malého Jaroslava z české Žirovnice, jeho dětstvím 
bez otce, školními a studentskými léty, příběh osobního obrácení a setkání s 
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vírou. Dozvíte se zajímavé okolnosti jeho první zrušené svatby i druhého 
sňatku, úspěšného, i když uzavřeného po několikahodinové známosti. Max 
Kašparů vám prozradí více i o své cestě povolání jáhna a kněze, nechybějí ani 

osobní návody na spokojené manželství a zdravý život. Cena 345,- Kč, po 

slevě 220,- Kč. 
 

Dominigue Marie Dauzet: BIJU SE JAK LEV, TANČÍM RADOSTÍ 
Klára de Castelbajac byla šťastná dívka s radostnou až nezkrotnou povahu, s 
hudebním i výtvarným nadáním. Hledala poctivě Boha i smysl svého života.  Na 
podzim 1974 se vydá na pouť po Svaté zemi, jež vede k prohloubení jejího 
duchovního života: „Objevila jsem Boží lásku. Ohromnou, podivuhodnou, 
prostou.“ Když následně restauruje fresky v Assisi, je radostí celá bez sebe.    
O Vánocích však onemocní meningoencefalitidou a v lednu 1975 umírá. Příběh 
vrcholí jejím setkáním s Ním – na prahu života a smrti –, kdy se Klára konečně 

a navždy stává sama sebou. Cena 259,- Kč, po slevě 200,- Kč. 
 

Robert Hossein: VLK POHLAZENÝ BOHEM 
Herec a režisér Robert Hossein je u nás známý především rolí lamače 
ženských srdcí – hraběte Joffreye de Peyrac z filmů o krásné Angelice. V 
bilančním rozhovoru vypráví barvitým stylem o své rodině, o herectví, režírování 
a o tom, jak vidí životní hodnoty dnes, léta po své konverzi. Přes vysoký věk se 
pustil do režírování velkých představení s křesťanskou tematikou, které se hrají 

na stadionech. Cena 199,- Kč, po slevě 100,- Kč. 
 

Marie Svatošová: NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ 
Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má 
vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci 
eutanázie, ale naopak respektovat jejich život až do přirozeného konce a být jim 
nablízku? Nejen o těchto věcech hovoří v knize rozhovorů Neboj se vrátit domů 
zakladatelka hospicového hnutí v ČR Marie Svatošová. Rozhovor s ní vede 

spisovatel a novinář Aleš Palán. Cena 299,- Kč, po slevě 200,- Kč. 
 

Christoph Schönborn: MORÁLKA DO KAPSY 
Znamená morálka jen příkazy a zákazy? A co život v plnosti, k němuž nás zve 
Ježíš Kristus?  Knížečka vznikla jako úvod k třetí části Katechismu katolické 
církve, nazvané příznačně „Život v Kristu“. Autor nám ukazuje, že morálka není 
něco odtrženého od života, natož proti životu: Vyplývá z životodárného vztahu 
s Bohem, který miluje člověka a chce jeho dobro. Pomáhá nám uchovat si 

v životě harmonii a řád, inspirované Duchem. Cena: 145,- K, po slevě 80,- Kč. 
 

Eduard Martin: ANDĚLSKÉ CESTY K OMLÁDNUTÍ 
Tajemství mládí? Tajemství omládnutí?Být mladý? Opět mladý? Proč by něco 
takového nemohlo být možné? Nový svazek mimořádně úspěšné andělské 
řady přináší "omlazující návody" Tato kniha vypráví příběhy oněch podivuhod-

ných lidí, kteří tajemství omládnutí odhalují... Cena 159,- , po slevě 80,- Kč. 
 

Marek Orko Vácha: NEVYŽÁDANÉ RADY MLÁDEŽI 
Nežijeme v době, kdy by mládež byla vysloveně zlá, to není, ale nikdy jsme 
nežili v době, která by byla tak agresivní, co se týče možností, jak naprosto 
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dokonale pozabíjet čas, jak prožít život v jakémsi omámení snu, tvořeném 
virtuální realitou, virtuálních her, virtuálních vztahů, virtuálních zpráv, virtuálního 

všeho - píše autor. Cena 138,- Kč, po slevě 70,- Kč.  
 

Tomáš Halík: DIVADLO PRO ANDĚLY 
V souboru 15 esejů autor dále rozvíjí svou filozofii dialogu víry a nevíry. Jednou 
z inspirací jeho úvah byla výzva současného papeže Benedikta, aby ti, kteří 
nemohou přijmout Boha, se přesto snažili žít „jako kdyby Bůh byl“. Tomáš Halík 
se ptá, co vlastně rozlišuje život věřících a nevěřících a zda i věřící nemohou 
chápat víru jako hypotézu, kterou musí neustále ověřovat vlastním živo-

tem. Cena 279,- Kč, po slevě 180,- Kč. 
 

9 DNÍ K PŘIBLÍŽENÍ SE TAJEMSTVÍ VÁNOC 
Novéna je inspirována zamyšleními papeže Františka z exhortace Amoris 
laetitia (Radost z lásky). Na každý den pak připadá i jedna z událostí spjatých 

s Ježíšovým narozením. Cena 80,- Kč, po slevě 40,- Kč. 
 

Jacques Phlilippe: 9 DNÍ KE ZNOVUNALEZENÍ RADOSTI Z MODLITBY 
Modlitební novéna. Modlitba nám umožňuje předjímat nebe. Díky ní jakoby       
v předtuše okoušíme štěstí, které není z tohoto světa a které nám nic pozem-
ského nemůže dát; totiž ono štěstí v Bohu, k němuž nás on sám předurčil a 

kvůli němuž nás stvořil. Cena 80,- Kč, po slevě 40,- Kč. 
 

Christine Porcandová: VÍRA V RODINĚ 
Autorka nabízí množství podnětů k zamyšlení nad nejběžnějšími životními 
situacemi v rodině. Přináší inspiraci pro řešení nejrůznějších problémů, které se 
v rodinném životě objevují. Například mluví o situaci, kdy se děti začnou bouřit 
proti společné modlitbě, o vztazích rodičů a pubertálních dětí, o efektivní 
přípravě na školu, o odpouštění nejrůznějších zranění, která si rodiče a děti 
způsobují, o problémech s partnerskými vztahy, které dospívající děti navazují. 

Původní cena 199,- Kč, po slevě 60,- Kč. 
 

Bruno Ferrero: POTĚŠENÍ PRO DUŠI, PTAČÍ ZPĚV PRO DUŠI, HVĚZDY 

PRO DUŠI, SVÍTÁNÍ PRO DUŠI, HOSTINA PRO DUŠI 
Soubory krátkých duchovních příběhů a zamyšlení známého salesiánského 
autora dává opět podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo jen pro 
chvíle, kdy potřebujeme potěšit a povzbudit. Moudrost a laskavost každého 
z povídání ocení všichni, kteří hledají dotek vlídného duchovního poučení 

a posily. Cena á 120,- Kč, po slevě á 80,- Kč. 
 

Gaston Courtois: DŮVĚRNĚ S JEŽÍŠEM 
Dnes již klasická kniha známého autora nenechá nikoho chladným. Oslovující 
je už forma - jako by k člověku promlouval sám Ježíš. Ujišťuje, povzbuzuje, 
usměrňuje a vede k zamyšlení. Otec Courtois určitě neznal Pána jenom z knih. 

Nabízí se tu vskutku bohatá potrava pro duši. Cena 179,- Kč, po slevě 80,- Kč. 
 

Ladislav Heryán: STOPAŘEM NA TÉTO ZEMI 
Kniha je volným pokračováním autorovy úspěšné a moudré knihy Exotem na 
této zemi. Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími 
lidmi všech společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a spojují 
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se s výkladem biblických pasáží. Spojujícím motivem je téma Boží velkorysosti, 
jejíž uvědomění vede člověka k radosti, svobodě a chuti podílet se na ní svou 

vlastní aktivitou pro druhé. Cena: 199,- Kč, po slevě 150,- Kč. 
 

Elizabet Ficoceliová: LURDY - PRAMEN MILOSTI 
Kniha nabízí bližší seznámení s mariánským zjevením v Lurdech roku 1858, ale 
i s celým poutním místem v dnešní podobě. Jádrem sdělení však zůstává 
duchovní význam Lurd, místa, které zve všechny své návštěvníky k obrácení, 

k radikální obnově vztahu s Bohem a s bližními. Sleva ze 249,- Kč na 100,- Kč. 
 

Adrián Luc: FRANTIŠKÁNI Z BRONXU 
V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí bez domova, 
žije od roku 1987 nová františkánská komunita. „Chcete-li opravdu následovat 
ukřižovaného Krista, jděte až na samé dno ghetta,“ řekl prvním osmi bratřím 
kardinál O´Connor, newyorský arcibiskup. A svěřil jim farnost v jižním Bronxu. 
Příběhy z jejich života jsou konkrétním svědectvím milosrdenství v akci, ale i 

neuvěřitelné péče Prozřetelnosti. Cena 279,- Kč, po slevě 150,- Kč. 
 

Leo Maasburg: MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY 
Rakouský kněz Leo Maasburg s jemným humorem vypráví, jak se stal po boku 
Matky Terezy „skutečným misionářem“. Autor vypráví všechno z první ruky, 
proto se i znalý čtenář dozví o Matce Tereze spoustu nových věcí. Kniha se čte 
jedním dechem; povzbudí nás, abychom se učili více důvěřovat Bohu, který 
umí být vůči svým dětem tak velkorysý, a toužili stát se rovněž nástrojem jeho 

lásky v tomto světě. Cena 199,- Kč, po slevě 180,- Kč. 
 

Michal Altrichter: HLEDÁNÍ JAKOSTI - Duchovní podněty 
Existuje kolem nás skutečná kvalita, anebo jsou jen rozmanité jakosti, šité na 
míru různým a odporujícím si požadavkům? Jak nalézt vnitřní svobodu, když se 
nás živě dotýkají kazy a nedostatky: lidí a věcí? Je možné, abychom kritizovali a 
druhého neuráželi? Text zdaleka nenabízí hotové definice, ale otevírá cestu k 

možnému východisku. Cena 120,- Kč, po slevě 50,- Kč. 
 

Veronika Barátová: BOŽÍ VŮLE - BLUDIŠTĚ NEBO CESTA 
Je Boží vůlí, že člověk trpí? Jestliže Bůh nezpůsobuje utrpení, proč ho 
dopouští? Má pro náš život předem určený plán? Je Boží vůle čitelná v každé 
životní situaci? Chce Bůh všechno, co se nám v životě stane? Jak rozpoznat 
Boží vůli v životních rozhodnutích? Co když se spleteme a Boží vůli 
nerozpoznáme? Podobné otázky si kladou mnozí křesťané, kteří chtějí žít s 

Bohem. Cena 139,- Kč, po slevě 70,- Kč. 
 

Sergej Dakov: ODPUSŤ NATAŠO 
Sergej Dakov otevřeně a bez příkras vypráví vlastní životní příběh. V bezcitném 
prostředí dětských domovů byl formován v uvědomělého občana Sovětského 
svazu. Vlivem této výchovy neváhal krutě pronásledovat křesťany. Avšak para-
doxně kontakt s nimi ho nakonec přivedl k poznání Krista. Mrazivě skutečný a 
přesvědčivý příběh psaný poutavým stylem odkrývá čtenáři hrůzné praktiky 
komunistického režimu v Rusku v polovině 20. století ale i sílu svědectví 

tamních křesťanů. Cena 199,- Kč, po slevě 100,- Kč. 
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Marek Vácha: TVÁŘÍ V TVÁŘ ZEMI 
Kniha o přírodě vycházející z encykliky Laudato si. Encyklika Laudato si 
nepřináší ke všem těmto problémům a starostem ještě další starost navíc, 
encyklika to vše integruje, dává našemu snažení rámec a soustřeďuje nás na 

to, co je opravdu důležité. Když chránit život, tak veškerý. Cena 268,- Kč, po 

slevě 150,- Kč. 
 

Naeem Fazal, Kitti Murrayová: BYL JSEM MUSLIMEM 
Naeem byl zbožný pákistánský muslim, jemuž se Kristus zjevil tak, že se tomu 
nemohl vzepřít. Osobně, bezprostředně, silně. Jeho příběh je navzdory 
veškerému neporozumění, které jeho obrácení ke křesťanství vyvolalo mezi 
jeho nejbližšími, příběhem naděje. Naděje v to, že se nepřátelé stanou přáteli a 

uvědomí si, že jsou bratři. Cena 249,- Kč, po slevě 150,- Kč. 
 

Michelle Moranová:  EVANGELIZACE S ODVAHOU A CITEM 
Tato knížka se dá se číst pro potěšení z popisu toho, jak nadšená 
evangelizátorka koná svou službu. Ale může nám posloužit i jako návod. Čtenář 
bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Cena 109,- 

Kč, po slevě 50,- 
 

C. S. Lewis: K JÁDRU KŘESŤANSTVÍ 
Tato kniha, v níž jsou obsaženy všechny texty rozhlasových přednášek autora, 
je považována za nejpopulárnější a nejpřístupnější dílo C. S. Lewise. Připomíná 
nám to, co je v životě skutečně důležité, a ukazuje cestu k radosti a 

spokojenosti. Cena 245,- Kč, po slevě 120,- Kč. 
 

Romano Guardini: O MODLITBĚ 
Modlitba je vnitřní potřebou, milostí a naplněním – je však také povinností, 
námahou a přemáháním. Existuje tedy zážitek modlitby, ale také cvičení 

modlitby; její živý pramen, ale také její škola. Cena 189,-, po slevě 60,- Kč. 
 

René Benneauová: REKVIEM ZA VOJÁKA 
Kniha Rekviem za vojáka vychází ze skutečné události. Autorku kdysi 
překvapilo, že na klášterním hřbitově v opatství Casamari objevila hrob 
německého vojáka. Opat kláštera jí vyprávěl příběh z doby druhé světové války, 

který se pak stal autorce námětem pro historický román. Cena 149,- Kč, po 

slevě 45,- Kč. 
 

Vojtěch Kohut: SLABIKÁŘ VNITŘNÍ MODLITBY 
Kniha předního českého znalce karmelitánské spirituality přibližuje pomocí 
dvanácti klíčových slov sv. Terezie její praxi vnitřní modlitby. Představuje tak 
přístupnou a živou formou poklady duchovního dědictví, které jsou stále živé, 

jen jsou rozprostřeny po celých spisech sv. Terezie. Cena 129,- Kč, po slevě 

50,- Kč. 
 

Benjamin Boisson: V KRVI JE ŽIVOT - Neobyčejná cesta ke kněžství 
Kniha je svědectvím o neobvyklé cestě autora, vedoucí od zázračného 
uzdravení z leukémie až k povolání ke kněžství. Rychle si čtenáře získá svou 

přímočarostí, zemitostí i smyslem pro humor. Cena 150,- Kč, po slevě 50,- Kč. 
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Miroslav Saniga: BOŽÍ STOPY V PŘÍRODĚ 
„Příroda je krásná v každém okamžiku a za každého počasí. Kouzelnou 
atmosféru v jejích zákoutích vytvářejí šedavé závoje mlhy rozvěšené v 
korunách stromů, bělostné roucho čerstvě napadaného sněhu, dešťové kapky 
na listech stromů svítící odrazem slunce jak lampiónky anebo první jarní kvítky, 
prodírající se s ohromující silou sněhovou peřinou na světlo. Pro mě je příroda 
neodolatelná kráska v jakémkoli počasí a vždy v ní mám co obdivovat.“ 

(autor) Cena 109,- Kč, po slevě 35,- Kč. 
 

Pavel Mráček: GUADALUPE - NEJVĚTŠÍ POUTNÍ MÍSTO SVĚTA 
Mexické Guadalupe je nejnavštěvovanějším poutním místem na světě, a přece 
u nás zůstává ve stínu vyhlášených evropských poutních míst, jako jsou Lurdy 
nebo Čenstochová. V Guadalupe přitom došlo k jednomu z nejstarších marián-
ských zjevení, které sehrálo významnou roli v dějinách Jižní Ameriky. Kniha 
Guadalupe nabízí historii tohoto zjevení, osudy poutního místa až do dnešní 

doby i studie zázračného svatého obrazu. Cena 90,- Kč, po slevě 50,- Kč. 
 

Marie Svatošová: TYKADLEM VÍRY 
V osmdesáti intimních dialozích s Pánem autorka názorně ukazuje způsob, jak 
lze při čtení Bible a modlitbě inspirované jejími texty krok za krokem lépe 
poznávat Boha, i sebe sama. Snaží se čtenáře svou otevřeností a nadšením 
vyprovokovat, aby ve vlastním zájmu vyndali Bibli z knihovny a začali s ní 

pracovat. Cena 95,- Kč, po slevě 25,- Kč. 
 

YOUCAT – katechismus pro mládež  
Souhrn katolické víry a morálky podle Katechismu katolické církve, napsaný 
jazykem současného mladého člověka a v nápadité grafické úpravě. Doplněno 
o odkazy a komentáře, které umožňují lépe pochopit danou otázku. Citáty z 
Bible, výroky svatých a osobností církve. Opakovaně vydávaná katechetická 

klasika. Cena 200,- Kč, po slevě 150,- Kč. 
 

YOUCAT - modlitební knížka pro mladé 
Staré i nové modlitby – z Bible, od velkých mistrů duchovního života i od našich 
současníků. První část knížky tvoří ranní a večerní modlitby, rozdělené do dvou 
týdnů. V druhé části jsou modlitby k různým příležitostem. Určeno jak pro ty, 
kdo se chtějí pravidelně  modlit, tak pro ty, kdo se učí modlit vlastními slovy. 

Cena 190,- Kč, po slevě 120,- Kč. 
 

Eduard Martin: KNIHA RADOSTI 
Eduard Martin přijímá život jako příležitost přinášet radost, usmívat se na lidi 
kolem, umět potěšit, podělit se o svou laskavou životní moudrost. V této sbírce 
příběhů zachytil radostné i méně veselé příběhy svých bližních, na nichž nám 
chce přiblížit, jak lze z každé události a v každém prostředí vykřesat jiskřičku 

radosti. Cena 169,- Kč, po slevě 70,- Kč. 
 

Marek Vácha: VĚDA, VÍRA, DARVINOVA TEORIE a stvoření podle knihy 

Genesis. V textu je diskutován vztah vědy a víry, Darwinovy teorie a první 
kapitoly knihy Genesis, evoluce a křesťanství. Dnes nejde toliko o prokazování, 
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že věda a víra si neprotiřečí, nýbrž o to, že věda se může stát věřícímu člověku 

cennou inspirací. Cena 269,- Kč, po slevě 150,- Kč. 
 

Ruth Pfau: SRDCE MÁ SVÉ DŮVODY  

Lékařka a řeholnice pomáhá v Pákistánu. Autobiografie nevšední odvážné 
ženy – lékařky Ruth Pfauové. Narodila se v meziválečné době v Lipsku. Roku 
1960 odešla do Pákistánu, kde začala v Karáčí pracovat na svém programu 
boje s malomocenstvím. V přitažlivém vyprávění přibližuje čtenáři svůj pestrý, 
mnohdy skutečně dobrodružný a přitom hluboce zakotvený život, který žije beze 

zbytku pro druhé. Cena 250,- Kč, po slevě 100,- Kč. 
 

Anseml Grün: PŮST - Modlitba tělem i duší. 
Známý benediktinský mnich se zabývá jedním z důležitých prvků duchovního 
života, který se stal v poslední době v křesťanské praxi tak trochu popelkou. 
Grün pojednává půst z různých hledisek – biblického, lékařského, 
psychologického, ale především poukazuje na oprávněnost a nezbytnost postu 
pro duchovní růst člověka. Jako obvykle rád čerpá z životní moudrosti otců 

pouště a dalších učitelů duchovního života. Cena 129,- Kč, po slevě 70,- Kč. 
 

Benedikt Groeschel: POVSTAŇ Z TEMNOT 
Kněz a psycholog se zamýšlí nad tím, jak se vyrovnat s utrpením v našem 
životě. Proč dobrý Bůh dovoluje zlo? Lidská mysl nedokáže dát na tuto otázku 
uspokojivou odpověď. Ani tato kniha není odpovědí. Je o přežití, o využití těchto 
nevyhnutelně temných údobí života k růstu. Kniha je průvodcem pro ty, kdo 

jsou v temnotě. Původní cena 159,- Kč, po slevě 45,- Kč. 

 

KNÍŽKY PRO DĚTI  
 

Shery Smithová: VLK A ŠTÍT - Dobrodružství se sv. Patrikem 
Dobrodružný příběh se odehrává v pátém století na ostrově zvaném Irsko, 
v době, kdy žil svatý Patrik. A právě s ním se setkává jedenáctiletý chlapec 
Kieran, který se stará o osiřelé vlčí mládě, jemuž hrozí nebezpečí. Kieran 
zároveň hledá štít, který by byl natolik silný, aby ochránil jeho samého i ty, kdo 

jsou jeho srdci nejlbližší. Najde ho? Cena 185,- Kč, po slevě 160,- Kč. 
 

Jiří Trnka, Jan Karafiát: BROUČCI 
Oblíbená Karafiátova knížka vychází z prvního vydání Broučků s původními 
Trnkovými ilustracemi. Původní ilustrace jsou oproti pozdějším prostší, ale 
neztratily svůj nostalgický půvab a umělcův nezaměnitelný rukopis. Původní 
Broučci jsou tichou vzpomínkou na ilustrátora, malíře a filmaře, od jehož úmrtí 

uplyne letos 50 let. Cena 199,- Kč, po slevě 180,- Kč. 
 

Pavel Štut: VELKÁ KNIHA ČESKÝCH POHÁDEK 
Svět víl a kouzelníků, skřítků a vodníků, statečných princů a krásných zakletých 
princezen, hloupých i prohnaných čertů, venkovských chasníků a lidožravých 
obrů – tak pestrý a kouzelný je pohádkový svět, který najdete v této knížce. 
Velký soubor známých i méně známých českých pohádek se před vámi v celé 
své nádheře a rozmanitosti otevírá díky převyprávění Pavla Šruta a krásným 

ilustracím Evy Frantové. Cena 349,-, po slevě 220,- Kč. 
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Ivan Renč: MALÝ KRÁL 
Jsou v mém království dobří a poctiví lidé? Jsou hodní na děti? Starají se o ně 
pečlivě a mají je rádi nade všechno bohatství? Odpovědi na takové otázky 
hledá mladičký král při šesti výpravách po svém království. Na nich zažívá 
různá dobrodružství a zároveň poznává lidské vlastnosti, jakými jsou obětavost, 
vlídnost, pracovitost, ale i zloba, chamtivost a zlomyslnost. Kniha nabízí 
dětskému čtenáři zábavné čtení i poznání, co je pro dobré vztahy mezi lidmi 

podstatné a nezbytné. Cena 269,- Kč, po slevě 200,- Kč. 
 

Zuzana Holasová: TEREZKA - Vyprávění o sv. Terezii z Lisieux 
Malí čtenáři jsou uvedeni v třiceti krátkých kapitolách do nejdůležitějších 
životních událostí nejen z Terezčina dětství, ale i z jejího života na Karmelu. 
Příběh jejího dozrávání obsahuje obyčejné lidské momenty i odpověď Bohu, 
kterou v ní působila milost povolání. Děti tak mají možnost objevit podstatu 
svatosti, k níž je každý volán specifickým způsobem už od dětství.  Cena 155,- 

Kč, po slevě 120,- Kč. 
 

Kateřina Šťastná: ANEŽKA ČESKÁ, PRINCEZNA CHUDÝCH 
Už odmalička byla výjimečná. Byla to totiž princezna. Narodila se před více než 
osmi sty lety. Možná se vám to zdá neuvěřitelně dávno. Přes to všechno se od 
ní můžeme inspirovat a učit i my, i v dnešní době. Zkusíme to děti spolu? Cena 

49,- Kč, po slevě 38,- Kč. 
 

Oldřich Selucký: VZPOURA V ASISSI 
Dobrodružný příběh o nejznámější osobnosti křesťanských dějin – svatém 
Františkovi. Hrdinové knihy se účastní vzpoury města Assisi proti vládnoucí 

šlechtě i dramatické čtvrté křížové výpravy. Cena 349,- Kč, po slevě 220,- Kč. 
 

RODINNÁ BIBLE 
Bohatě ilustrovaná Rodinná Bible je sestavena tak, aby byla vhodná pro 

nejrůznější věkové skupiny dětí. Cena 349,- Kč, po slevě 220,- Kč. 
 

 

Z DALŠÍ NABÍDKY: 
 

KANCIONÁL MODRÝ                 170,- Kč 
EKUMENICKÁ BIBLE                                                                 100,- až 250,- Kč 
RODINNÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE               190,- Kč 
VÁNOČNÍ POHLEDY                        4,- až 6,- Kč 
STOLNÍ KALENDÁŘE 2020  (posledních několik kusů)                            65,- Kč 
CYRILOMETODĚJSKÝ KALENDÁŘ     85,- Kč 
 

     Knihy jsou v prodejně většinou po 1 nebo 2 ks, další můžeme přiobjednat, 

pokud se o ně přihlásíte nejpozději v pondělí 9.12. Slevy na knihy, které jsou 

ve výprodeji, platí do 31. ledna 2020. Prodejna je otevřena v adventu v neděli 

před a po mši svaté, na požádání také ve všední dny po večerní mši svaté. 
Zájemci o knihy ze spravovaných farností si je mohou objednat u Jana Šimáka 

na telefonu 605875553 a budou jim poslány po panu faráři. Od 13. ledna až do 

28. března 2020 bude prodejna uzavřena - knihy bude možno prodat na 

požádání u Jana Šimáka. 


