NABÍDKA FARNÍ PRODEJNY
K VÁNOCŮM 2021
NOVÉ KNIHY - SLEVA 10 až 20 %:
Mirjana Soldo: MARIINO SRDCE ZVÍTĚZÍ
Autobiografie vizionářky z Medžugorje. Mirjana Soldo (roz. Dragičević) se
narodila 18. března 1965 v Sarajevu. Bylo jí teprve šestnáct, když spolu s pěti
dalšími dětmi spatřila tajemnou Paní (Gospu): ta je pak začala duchovně formovat
a prostřednictvím svých poselství oslovovat i věřící daleko za hranicemi této malé
farnosti. Není divu, že následné události dětem dramaticky změnily život, že
s mimořádnou milostí přišly i mimořádné zkoušky a utrpení. Mirjana vypráví, jak vše
začalo a co to způsobilo v nich samých i v jejich okolí; jak musela čelit nedůvěře
svých blízkých, výslechům a zastrašování ze strany policie, církevním komisím
i vyšetřením na psychiatrii…, Ani po čtyřiceti letech od prvního zjevení nepřestávají
do Medžugorje proudit zástupy lidí, kteří zde hledají místo modlitby, světlo na
cestu, uzdravení, povolání – zkrátka Boha a jeho milost. Díky Mirjaně dnes máme
k dispozici toto úžasné svědectví „z první ruky“. Cena 359,- Kč, po slevě 320,- Kč.
Vojtěch Kodet: BŮH SVÉ BITVY NEPROHRÁVÁ
Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru
líčí svůj životní příběh. Postupně poznáváme jeho předky, dědečka, který prošel
ruským zajetím, otce, bývalého politického vězně, a další členy rodiny. P. Kodet
vzpomíná na dětství na venkově, hledání životní cesty, poměry v litoměřickém
semináři, kněžské štace i sledování ze strany StB, na obnovu kláštera v Kostelním
Vydří nebo svou službu exorcisty. V otevřeném dialogu líčí i nelehká období života
a otevírá témata, která jsou pro něj důležitá: víra jako osobní vztah, odpuštění,
uzdravení, umění rozlišování nebo život s Božím slovem. Cena po slevě 420,- Kč.
Beatrice Immebiata: DOKTOR MOSCATI Svatý lékař z Neapole
Josef Moscati (1880–1927) se nedožil ani své padesátky, ale nesmazatelně se
vepsal do paměti celé Neapole a svým působením si vysloužil přezdívku „lékař
chudých“.Jakožto hluboce věřící lékař se o své pacienty zajímal opravdu celostně;
bylo pro něj samozřejmé, že duchovní a tělesná stránka se prolínají a navzájem
ovlivňují. Kromě odborné pomoci neváhal lidem doporučit návrat k Bohu a ke
svátostem – obzvlášť v situacích, kdy bylo jasné, že medicína je v koncích. K jeho
hrobu v kostele Gesù Nuovo v Neapoli nepřestávají proudit poutníci z celého světa
a v archivu farnosti se množí záznamy o zázračných uzdraveních a obráceních na
jeho přímluvu. Cena 249,- Kč, po slevě 220,- Kč.
Tomáš Kutil: POUTNÍK K LIDSKÝM SRDCÍM
Vzpomínky na kněze, disidenta a rebela Františka Líznu.Tyto osobní texty nejlépe
ukazují, kým vším byl František Lízna a jak dovedl oslovovat i lidi velmi rozdílné.Těžištěm této knihy jsou vzpomínky lidí, které v některé fázi svého života
František Lízna potkal. Lidí, kterým pomohl a většinou je výrazně ovlivnil. Nechybí
mezi nimi jeho spolupracovnice Josefka, jezuitský představený, sochař, lékař,
disident, nebo publicista. Cena:198,- Kč, po slevě 178,- Kč.
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Marek Orko Vácha: WAKAN TANKA Hodiny náboženství pro věčné začátečníky
Budu v této knize často používat jméno Wakan Tanka, píše autor. Moc se omlouvám všem ortodoxním katolíkům, klidně si pokaždé dosaďte to naše staré dobré
„Bůh“, přesně to tím myslím. Wakan Tanka by snad šlo přeložit jako „Velké Tajemství“. Jméno jsem zvolil z osobních důvodů.“ Cena 268,- Kč, po slevě 240,-Kč.
Stormie Omartianová: VÁNOČNÍ ZÁZRAK
Autorku u nás netřeba představovat, její knihy o síle modlitby za druhé si získaly
velkou oblibu. Tentokrát opustila své obvyklé téma a sepsala dílko Vánoční zázrak,
v němž vypráví události Kristova narození současným jazykem. Součástí každé
kapitolky je úryvek z Písma svatého a modlitba. Kniha nás může provázet dobou
adventní, ale nabízí se i jako milý vánoční dárek. Cena 249,-, po slevě 220,- Kč.
Aleš Palán: RADY PÁNU BOHU, JAK VYLEPŠIT SVĚT JEŠTĚ VÍC
Volné pokračování čtenářsky úspěšných rad pánu Bohu je uzrálým vínem, které
rozveseluje mysl, projasňuje chmurné dny a dýchá nadějí, že tu přece jenom
nejsme sami. Autor se umí dívat kolem sebe i do sebe, a tak mu neunikají ty
ohromné každodenní maličkosti i niterná hnutí, které dělají život tak jedinečným a
neopakovatelným. Potom se stává i účtenka v hospodě či stará fotografie zážitkem.
A možná nad tím i pán Bůh žasne, čeho si ten drzoun nevšimne. Cena 297,- Kč, po
slevě 250,- Kč. V prodeji také 1. díl knihy za 200,- Kč.
Nicola Gori: BLAHOSLAVENÝ CARLO ACUTIS
Italský teenager, který zemřel v roce 2006 ve věku patnácti let, působí doslova jako
zjevení. Na první pohled normální kluk své doby, veselý a komunikativní, který rád
jezdí na výlety, má své oblíbené pejsky, s nimiž natáčí zábavná videa, a velkou
vášeň pro počítače. Ještě víc ale tíhne k Božím věcem. Prosadí si první svaté
přijímání dřív, než bývá zvykem, a od té doby chodí denně na mši. „Eucharistie je
moje autostráda do nebe,“ prohlásí Carlo později a je znát, že její význam chápe do
velké hloubky. Evangelia zná skoro nazpaměť. Ze svých úspor se stará o řadu
bezdomovců. Přirozeně se stává i misionářem ve svém okolí, pro Boha získává
řadu svých vrstevníků i dospělých. Cena knížky 229,- Kč, po slevě 206,- Kč.
BŮH A SVĚT KTERÝ PŘIJDE - nová kniha rozhovorů s papežem Františkem
V rozhovoru s Domenicem Agassem nás papež vyzývá, abychom i v době velkého
utrpení pro celý svět nacházeli ve svém životě smysl a milost. František nás vybízí
k boji proti viru lhostejnosti a sobectví, který přivedl svět do blízkosti zkázy, a
především k houževnatému pěstování naděje, která nezachraňuje před zlem, ale
dává sílu čelit překážkám, i těm, které se zdají nepřekonatelné. Cena knihy 180,Kč, po slevě 145,- Kč.
Jan Graubner: ZBOŽNOST JE UŽITEČNÁ KE VŠEMU
V této knížce podává olomoucký arcibiskup Jan Graubner svědectví o tom, co
prožíval na těle i na duchu během svého zápasu s nemocí COVID-19. Kdy nejvíce
pocítil svá omezení? A jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal Bůh? To jej přivádí k
úvahám o základech duchovního života. Cena 149,- Kč, po slevě 110,- Kč.
MEDŽUGORJE - ZNAMENÍ PRO DNEŠEK
V Medžugoriji se probouzí křesťanská víra. Nejedná se pouze o jakousi lokalitu v
Bosně a Hercegovině, ale také o jedinečný a dech beroucí fenomén, který je
výzvou pro církev i svět. Od roku 1981 šest místních mladých tvrdilo, že se jim
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zjevila Panna Maria, a tři z nich říkali, že ji vídají každý den! Hned v prvních letech
sem začalo proudit velké množství poutníků a bylo sepsáno mnoho knih. Tato
knížka vychází k 40. výročí začátku zjevení. Cena 249,- Kč, po slevě 190,- Kč.
Tomáš Petráček: NADĚJE V DĚJINÁCH
Kniha rozhovorů se známým historikem, teologem a katolickým knězem Tomášem
Petráčkem propojuje řadu světů. Petráčkovy úvahy o dějinách a dějinnosti se
proplétají s jeho reflexí současného křesťanství a katolické církve, stejně jako celé
společnosti. Čtenář má v rozhovoru příležitost seznámit se s kořeny Petráčkových
duchovních i společenských postojů, setkat se s osobnostmi, které ho formovaly, či
nahlédnout do procesu svatořečení kněze Josefa Toufara. Kniha vyhrála anketu o
nejlepší knihu roku 2020. Cena 269,- Kč, po slevě 200,- Kč.
Vojtěch Kodet: NEDĚLNÍ PROMLUVY C
Autor předkládá krátká zamyšlení nad úryvky evangelia, které se předčítají při
nedělních bohoslužbách. Užitek z nich může mít každý, kdo se chce nad texty v
modlitbě zamyslet, dříve než se nedělní liturgie zúčastní. V prodeji jsou také
NEDĚLNÍ PROMLUVY cyklu A i NEDĚLNÍ PROMLUVY cyklu B. Cena jednotlivé
knížky po 10% slevě 190,- Kč, Cena celého cyklu (3 knihy) je 500,- Kč.
Max Kašparů: PO PRAŽCÍCH SLEPÝCH KOLEJNIC
Hmota, prostor a čas. Tři fyzikální pojmy, ve kterých jsme všichni uvězněni. Jako
cestující v rychlíku, ze kterého nemůže vystoupit mimo stanici, ani změnit jeho
rychlost. Může jen za jízdy přejít z vagónu do vagónu. Pokud zrovna nejsme ve
vlaku, je možné jít po pražcích starých kolejnic. Ovšem s vědomím, že můžeme
vystoupit ze své tělesné schránky.Varování: Autor varuje před čtením knížky „na
jeden zátah“ a doporučuje přistupovat k textu jako k soli, která se používá jen tu a
tam, v malém množství a podle chuti. Cena 120,- Kč, po slevě 90,- 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,- Kč, po slevě 220,- 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 nepopírají, ale
vyztužují. Klade si otázku, zda jsou k víře nutné zázraky, např. uzdravení. Věnuje
se modlitbě a četbě Písma jako prostředcích života víry, o společenství i o tom, jak
o víře mluvit s ostatními. Cena 159,- po slevě 130,- Kč.
George Knight: VÍROU K PÁNU SE DÍVEJ
Tato kniha denních 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
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k Pánu se dívej je kniha, díky jejímuž čtení se váš život začne měnit. Cena 128,Kč, po slevě 90,- Kč.
Fabrice Hadjad: JAK DNES MLUVIT O BOHU
Může se člověk o Bohu bavit jako o všem ostatním? Je možné napřed mluvit o
výsledcích Ligy mistrů, pak o Bohu a nakonec o předpovědi počasí? Je vůbec
člověk, který právě řekl něco každodenního schopen týmiž ústy říci něco, co se
týká Boha? Lze třemi obyčejnými písmenky obsáhnout nekonečno a to co nás
přesahuje? Těmito a dalšími otázkami se v této brilantně napsané knížce autor
zabývá. Cena 198,- Kč, po slevě 150,- Kč.
Michal Altrichter: NA POČÁTKU NEBYL KORONAVIRUS ALE BŮH
Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je
Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že
žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na
tuto událost připravovat. Cena 170,- Kč, po slevě 130,- Kč.
Guy Gilbert: SRDCEM K SRDCI. Malý průvodce modlitbou
Nová kniha známého francouzského kněze a vychovatele delikventní mládeže
ukazuje, že veškerý aktivismus a pomoc ostatním by byly mnohem těžší, ba
nezvladatelné, pokud by za nimi nebyl intenzivní život modlitby. Gilbert ukazuje, jak
se modlí, jak modlitbu chápe a zve k této mimořádné zkušenosti všechny zájemce.
Srozumitelným a jasným způsobem tak uvádí do naplněného vztahu s Bohem.
Cena 159,- Kč, po slevě 120,- Kč.

Jana Langerová: POUŤ SVATOU ZEMÍ
Předložené dílo kombinuje prvky cestopisu a duchovního deníku a porovnává je se
dvěma literárními prameny: „cestopisem“ Kryštofa Haranta z Polžic, který do Svaté
země putoval roku 1598, a dílem italské mystičky Marie Valtorty, která ve svých
vizích rozvinula podrobnosti novozákonních evangelií. Kniha Pouť Svatou zemí
nezakrývá historické i současné napětí mezi Izraelci a Araby, které na Svatých
místech pocítí každý poutník, zároveň ale dává naději, že jednou bude líp. Cena
195,- Kč, po slevě 150,- Kč.
Patrtick Leigh Fermor: ČAS MLČENÍ Spirituální cestopis.
Velký cestovatel Patrick Leigh Fermor v Čase mlčení putuje po tajemných krajinách
ducha, ducha křesťanského mnišství. Je to cesta po podivuhodných místech i
cesta časem. V tichu širokých zdí objevuje hlubokou krásu mnišského života,
strohosti, kázně a kontemplace. Žije spolu s benediktiny v opatstvích St. Wandrille
a Solesmes. Tíhu bažin a definitivního mlčení sdílí s cisterciáky přísné observance,
trapisty v La Grande Trappe. Spíše než rytmem kroků se zde setkáme s rytmem
dechu, tajícího se v úžasu nad velkým dílem modlitby, práce a kontemplace. Ora et
Labora! Cena 248,- Kč, po slevě 190,- Kč
Max Kašparů: DESET KROKŮ K RADOSTI
Bažení po dokonalém štěstí je klamné, a někdy může vést naopak k pocitu
zmarnění nebo dokonce k chorobnému stavu těla či psychiky. Máme-li žít o něco
šťastněji, musíme pro to něco udělat a vrátit se ke staletími ověřené životní praxi a
k moudrosti otců. Desatero kroků, které nabízí obsah této útlé publikace, je spíše
nabídkou, jak být šťastnější než kompasem, který by ukazoval směr k dokonalému
štěstí. Cena 89,- Kč, po slevě 65,- Kč.

4

Tomáš Halík: ČAS PRÁZDNÝCH KOSTELŮ
Kniha Čas prázdných kostelů přináší ucelený soubor kázání a zamyšlení z podivuhodných Velikonoc roku 2020. Na pozadí aktuální situace připomíná Tomáš Halík
i hlubší rány tohoto světa – upozorňuje na krizi církve a novodobé farizee, problémy
politického populismu či fundamentalismu. Ukazuje, že se doba pandemie nemusí
nahlížet jako Boží trest, ale spíše jako otevřená výzva k solidaritě a k hluboké
vnitřní proměně. Cena 249,- Kč, po slevě 150,- Kč.
UCHEM JEHLY 2 - Zbigniew Czendlik a jeho hosté
Již v druhé knize si budete mít možnost připomenout setkání kněze Zbigniewa
Czendlika se zajímavými lidmi, které pozval na lanškrounskou faru do oblíbeného
pořadu České televize Uchem jehly. Přátelské rozhovory s hosty, kteří ve svém
životě a ve své kariéře dosáhli významných úspěchů a jejichž životní zkušenosti
mohou být inspirativním vzorem, postupně směřují k duchovnímu rozměru lidského
života, který každý ze zpovídaných hostů nachází překvapivě i jinde, než bychom
čekali. Cena po slevě 290,- Kč.
Anselm Grün,David Steindl-Rast: TAK VĚŘÍME - Spiritualita pro naši dobu
Velmi osobní, v mnohém překvapivá, srdečná kniha, v níž se dvě významné
osobnosti vyjadřují k ústředním otázkám dnešní víry a života. Cena 239,- Kč, po
slevě 200,- Kč.
MODLITEBNÍ KNÍŽKA
Tato prakticky uspořádaná modlitební knížka není souborem všech modliteb, jež by
měl povinně znát každý katolík. Spíše chce podat pomocnou ruku těm, kdo
nesměle přešlapují a nevědí, jak vykročit na cestu naslouchání Bohu a rozmlouvání
s ním. Může pomoci těm, kdo se už modlí a hledají novou inspiraci. A volání k
návratu v ní najdou i ti, kdo se někdy modlili, ale z různých příčin se modlit přestali
a znovu začít se trochu ostýchají. Cena 199,- Kč, po slevě 160,- Kč.
Tomáš Halík, Anselm Grún: SVĚT BEZ BOHA
Benediktinský mnich Anselm Grün a český filozof náboženství Tomáš Halík, kteří
patří k nejčtenějším autorům současné spirituální literatury v Evropě, napsali
společnou knihu. V ní se z různých úhlů, daných též rozdílným typem životního
příběhu a prostředí, v němž vyrůstali, zamýšlejí nad možným přínosem ateismu pro
prohloubení křesťanské víry. Rozlišují různé druhy náboženskosti a různé druhy
nevíry. Cena po slevě 200,- Kč.
Richard Čemus: ŽIVOT NENÍ ČAS ALE SETKÁNÍ
Nová svědectví o Tomáši Špidlíkovi
Svědectví blízkého spolupracovníka kardinála Špidlíka není jen vzpomínkou na
velkou osobnost naší církve, ale i velmi cennou sbírkou úvah o tématech, která
utvářela dílo Tomáše Špidlíka – slovanská spiritualita, modlitba, srdce, kultura a
umění, ekumenické snahy, duchovní otcovství či papež Jan Pavel II. Cena 190,- Kč
Guy Gilbert: ODPUŠTĚNÍ
Nová kniha známého kněze a vychovatele delikventní mládeže přibližuje
mimořádné důležité téma odpuštění, které je nejkrásnější cestou ke svobodě.
Cesta odpuštění vede k vnitřní vyrovnanosti, pokoji a radosti. Právě křesťané jsou
ti, kteří mají ve společnosti neustále realizovat obtížný pokyn odpouštět, a to i tam,
kde je to zdánlivě nemožné. Gilbert ukazuje, kde hledat zdroj síly k odpuštění, jak
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odpouštět v rodině, ve vztazích, jaké nástroje nabízí ve svátostech církev. Cena
149,- Kč, po slevě 120,- Kč.

Elias Vella: SÍLA EUCHARISTIE
Ukazuje praktickou cestu, jak se stát eucharistickým člověkem, jak dovolit, aby nás
přijímání eucharistie skutečně proměňovalo. Píše o eucharistii, která proměňuje
životy, která osvobozuje od Zlého mocněji než exorcismus, která přináší usmíření a
vnáší do srdcí Boží pokoj. Ukazuje eucharistii jako zdroj našeho uzdravení a vnitřní
proměny. Eucharistický člověk se stává Boží chválou, myslí jako Ježíš, jedná jako
Ježíš, miluje jako Ježíš – stává se darem pro druhé. Cena 199,-, po slevě 150,- Kč.
Quin Sherrerová, Ruthanne Garlocková: JAK SE MODLIT ZA SVÉ BLÍZKÉ

Toužíte po tom, aby se zlepšilo vaše manželství? Chcete, aby vaše děti poznaly
Pána? Přejete si, aby byl někdo z vašich blízkých uzdraven, aby se zlepšily
vaše vztahy s těmi, kdo vás nemají v lásce, nebo si nevíte rady, jak hovořit s
člověkem v těžké životní situaci? Autorky vám nabízí zkušenostmi podložené
řešení: modlitbu. Kniha je nejen plná povzbuzujících příkladů vyslyšených
modliteb, ale obsahuje také podněty ke konkrétním modlitbám a praktické rady,
které je možné uplatnit v osobním životě. Cena179,- Kč, po slevě 160,- Kč.
Pawel Zuchniewitz: ZÁZRAKY JANA PAVLA II.
Kniha Zázraky Jana Pavla II. vyšla v Polsku v roce 2006 a 2009 a stala se
bestselerem. Obsahuje řadu svědectví o zázracích, které se staly na papežovu
přímluvu už za jeho života i podrobný popis zázraků oficiálně uznaných a
doložených k procesům jeho blahořečení a svatořečení. Cena po slevě 200,- Kč.

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.
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.
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 nepopírají, ale vyztužují. Klade si otázku, zda jsou k víře nutné zázraky, např. uzdra6

vení. Věnuje se modlitbě a četbě Písma jako prostředcích života víry, o společenství i o tom, jak o víře mluvit s ostatními. Cena 159,- po slevě 130,- Kč.

VÝPRODEJ STARŠÍCH KNIH - VĚTŠÍ SLEVA
Aleš Opatrný: VÝZVY STÁRNUTÍ
Z úvodu autora: „Byli jsme mladí, a už nejsme. Ledacos nás bolí, a pokud ne sami
na sobě, tak na svých vrstevnících vidíme, že stárnutí je proces, který nelze
zastavit. Tato útlá knížka by chtěla napomoci k tomu, abychom se úkolu stárnutí
včas chopili a dobře se ho zhostili." Cena 180,- Kč, po slevě 80,- Kč.

Sheri Rose Stepherd: MILOVANÉ PRINCEZNĚ
Která žena by nechtěla dostat dopisy od svého Krále? Tato krásná barevná
knížečka přináší svazek milostných dopisů od Krále celého stvoření. Na každé
dvoustraně naleznete vždy nádhernou fotografii s biblickým citátem a k němu dopis
povzbuzení, poučení, potěšení. Není lehké podívat se na svůj život a považovat se
za královské dítě. Pravdou však je, že Bůh je naším Králem a že si nás jako svoje
děti vyvolil. Když se vaše duše ponoří do těchto dopisů, najdete v nich utvrzení v
tom, kdo jste, proč tu jste a jak velmi Vás Král miluje. Cena 270,-, po slevě 100,- Kč
Marie Molinié: VYBÍRÁM SI VŠECHNO Život a poselství Terezie z Lisieux
Pohled autora, dominikána, není pohledem historika, ale teologa, jehož, jak sám
říká, Terezka nikdy nepřestala pronásledovat. Kniha může přinést užitek všem, kdo
se táží, proč je tato světice učitelkou církve. Cena 195,- Kč, po slevě 80,- Kč.
MODLITBY JANA PAVLA II.
Modlitby papeže Jana Pavla II. jsou uspořádány podle kalendáře církevního roku,
na každý den je zařazena jedna modlitba. Na začátku každého měsíce je přidán
kratičký citát týkající se modlitby a úryvek některého literárního díla z papežovy
tvorby. Původní cena 189,- Kč, po slevě 94,- Kč.
U ANBONU
Od chvíle, kdy se kvůli koronavirové krizi uzavřely všechny kostely, odstartoval
projekt U ambonu, v jehož rámci šest známých kněží každý den komentovalo
evangelijní čtení. Vznikl tak unikátní soubor duchovních promluv, které nejen
zajímavě vykládají text Písma a související témata, ale zachycují i nové přemýšlení
o tom, jak v moderním světě žít křesťanství, jak se vyrovnávat s nečekanými a
zásadními zvraty, které představovala například daná krize. Můžete si v této knížce
přečíst promluvy Ladislava Heryána, Josefa Prokeše, Petra Vacíka a dalších. Cena
knížky 220,- Kč, po slevě 120,- Kč.
Jitka Krausová: ESKULAPOVA HŮL, LAMPA A KŘÍŽ Svatí a věřící lékaři a
zdravotníci od 17 do 21. století.
Téměř stovka medailonů představuje svaté (a kandidáty svatosti) lékaře,
farmaceuty, sestry a zdravotníky z moderní doby. V knize je kromě portrétů také
kapitola s podněty a otázkami k rozjímání – jednak pro všechny nad zdravím,
nemocí, léčbou, jednak speciálně pro lékaře a zdravotní sestry vzhledem k jejich
povolání. Kniha, která má 288 stránek stojí pouze 60,- Kč.
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Ladislav Heryán: EXOTOVA ABECEDA
Krátká zamyšlení známého salesiánského autora Ládi Heryána vycházejí z nejrůznějších podnětů, často zcela banálních. Dotýkají se přitom vždy důležitých témat
víry a spirituality v současném světě. Svižné, trefné texty dávají hlouběji nahlédnout
do Heryánova života a ještě více zprostředkovávají jeho autentický pohled na
křesťanskou víru a radostnou zvěst evangelia. Cena 180,- Kč, po slevě 90,- Kč.

Max Kašparů: O MOZCÍCH A BEZMOZCÍCH
V této knize nechává autor nahlédnout do jednotlivých pater jeho mnohotvárného 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 50,- 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 životem. Cena 279,- Kč, po slevě 140,- Kč.
Ladislav Heryán: STOPAŘEM NA TÉTO ZEMI
Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi
všech společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a spojují 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 70,- Kč.
Jerzy Popieluszko: PRAVDOU PROTI TOTALITĚ
Jerzy Popiełuszko zemřel jako mučedník. 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 50,- Kč.
Kateřina Lachmanová: KOTVA NADĚJE
„Naděje je schopnost být dobré mysli v okolnostech, o nichž víme, že jsou zoufalé,“
napsal G. K. Chesterton. Kniha známé autorky nám přibližuje ctnost křesťanské
naděje, která se opírá o víru ve Vzkříšeného; nejde o pouhý optimismus, a už
vůbec ne o snahu nasadit si růžové brýle. Téma je vysoce aktuální: „Léky, které
dnešní svět potřebuje, jsou vedle vakcíny naděje a bratrství,“ prohlásil nedávno
papež František. Kdy jindy už bychom měli vzít do ruky knihu Kotva naděje, než
právě teď uprostřed celosvětové krize? Cena 169,- Kč, po slevě 100,- 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
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bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Cena 109,Kč, po slevě 40,Josef Prokeš: PÁN SE STARÁ
Kniha vyhledávaného kněze, skauta a horolezce, vede čtenáře k novému pohledu
na víru. V krátkých textech se zabývá celou řadou závažných křesťanských témat,
k nimž přistupuje s otevřeností, a přitom ale s důkladným vzděláním a duchovní
zkušeností. Otevírá tak prostor k hlubšímu promýšlení, ale též radosti, která se z
opravdové víry rodí. Cena 225,- Kč, po slevě 150,- Kč.

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.
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 40,- 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 40,- Kč.
Renáta Holčáková: BŮH V MÉM ŽIVOTĚ
Příběhy, které se opravdu staly. Kniha je sestavena z příspěvků čtenářů
Katolického týdeníku zaslaných do rubriky Bůh v mém životě, v nichž líčí své
životní zkušenosti s Bohem. Soubor 2 knih. Cena 159,- Kč, po slevě 80,- Kč.
Sonja Bachlová: PŘÍBĚHY NEJEN PRO NEMOCNÉ (Předmluva M. Svatošová)
Knížka obsahuje 75 krátkých příběhů, většinou se silnou pointou, která člověka
doslova chytí za srdce. Jde o duchovní plody četných rozhovorů autorky se starými
a nemocnými lidmi, s nimiž se setkala jako ošetřovatelka. Mnohé rozhovory vyústili
v otázky týkající se Boží lásky, protože s tou se nemocní často setkali způsobem
pro ně naprosto novým. Cena 139,- Kč, po slevě 50,- 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 60,- Kč.
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Anselm Grún: SEDMERO SKUTKŮ MILOSRDENSTVÍ Cena po slevě 50,- 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 40,- Kč.
Pawel Zuchniewitz: ZÁZRAKY JANA PAVLA II.
Kniha Zázraky Jana Pavla II. vyšla v Polsku v roce 2006 a 2009 a stala se bestselerem. Obsahuje řadu svědectví o zázracích, které se staly na papežovu přímluvu
už za jeho života i podrobný popis zázraků oficiálně uznaných a doložených k
procesům jeho blahořečení a svatořečení. Cena 220,- Kč, po slevě 100,- Kč.

José Mendonca: UKRYTÝ POKLAD - Umění duchovního hledání
Autor, který bývá označován za „portugalského Halíka“, upozorňuje na duchovní
netečnost mnohých z nás a povzbuzuje čtenáře k vnitřnímu usebrání a k hledání
pokladu, který Bůh do každého člověka ukryl. Cena 95,- Kč, po slevě 20,- Kč.
Abbé Piere: TESTAMENT
Po letech pobízení svými synovci a přáteli se abbé Pierre ve svých 81 letech
rozhodl sepsat nosné myšlenky svého života, jakýsi souhrn svého hledání, nadějí
i obav. Nejde tedy o katecheze, ale o svědectví. O svědectví člověka, který svou
autentickou vírou, vytrvalou prací pro lidi na okraji společnosti a burcováním
veřejného mínění značně ovlivnil život Francouzů druhé poloviny 20. století, bez
rozdílu vyznání. Cena 99,- Kč, po slevě 30,- Kč.
Maria Sicari: SVATÍ KARMELU
Tato kniha otce Sicariho určena nejen velké karmelitánské rodině, ale i každému
věřícímu, který si chce přečíst vyprávění o Božích zázracích v lidství světců.
Velký počet lidí přitahuje Karmel v některé z jeho mnoha forem (bratři, klauzurní
sestry, řeholní kongregace, členové třetího řádu, laická hnutí inspirovaná
karmelitánskou spiritualitou), a ti všichni zaslechli hlas některého ze světců, jenž
ovlivnil jejich život a charismatickou identitu, a proto si přejí lépe poznat jeho život,
zkušenosti a učení. Cena 295,- Kč, po slevě 90,- Kč.
Karel Židlický: TURZOVSKÉ PŘÍBĚHY
Sborník turzovských svědectví, zachycených K. Židlickým, vyšel u příležitosti 50.
výročí prvního zjevení Panny Marie lesnímu dělníku M. Lašutovi na Živčákové hoře.
Reálné příběhy konkrétních osob, jimž Bohorodička odpovídá svými milostmi na
klíčové životní situace, jsou srostlé s přírodním prostředím, s dobovými existenčními a politickými podmínkami a zároveň se v nich zračí moc Boží v dialogu nebe a
země. V závěru knížky je shrnuta historie zjevení, údaje o kapli, milostném obrazu,
soše Panny Marie a léčivé vodě. Cena 104,- Kč, po slevě 85,- Kč.
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BIBLE - 101 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OTÁZEK
S Biblí je spjato mnoho otázek: Jak a kdy vznikla? Proč obsahuje tolik rozporů?
Kdo rozhodlo tom, co v Bibli bude a nebude? Které biblické příběhy stojí za to
znát? Musí křesťané věřit všemu, co stojí psáno v Bibli? Na tyto a další otázky se
kniha snaží na základě nejnovějších poznatků dát stručné a srozumitelné odpovědi.
Původní cena 248,- Kč, po slevě 140,- 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 120,- 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 100,- Kč.

KNÍŽKY PRO DĚTI
Bruno Ferrero: OTČE NÁŠ - Modlitba, kterou nám daroval Ježíš
Knížka nabízí text modlitby Otče náš s obrázky a několik krátkých příběhů,
které dětem pomohou této modlitbě porozumět. Cena 169,-, po slevě 100,- Kč.
Edmond Prochain: ANDĚL STRÁŽNÝ JDE DO ŠKOLY
Když andílek Trdliel pospíchá do školy pro anděly strážné, spadne z obláčku
a přistane na stromě, přímo před oknem malého Aleše, chlapce, jehož má na
starosti. Tehdy začíná jejich veselé dobrodružství… Laskavý a humorný příběh pro
děti od 4 let. Cena 149,- Kč, po slevě 130,- Kč.
Antoine Saint-Exupéry: MALÝ PRINC
O tajemství podivuhodné pouti Malého prince, o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o
pravém štěstí, o odpovědnosti za ty, které máme rádi. A vůbec nezáleží na tom,
odkud pocházíme: Malý princ pocházel z tak malinké planetky, že si to možná ani
neumíme představit. Ale věděl, že je třeba chránit květinu, kterou vypěstoval, a že
mu to přineslo radost. Cena 189,- Kč, po slevě 170,- Kč.
Antoine Saint-Exupéry: MALÝ PRINC (Omega) Cena 149,- , po slevě 125,- Kč.

Michal Černík: POHÁDEČKY
Knížka plná říkadel a pohádek psaných prózou i ve verších objevuje pro malé
čtenáře i jejich rodiče přitažlivý svět pohádek. Zvířátka, věci každodenního
světa i princezny a králové se v nich představí v příbězích plných hravosti a
laskavosti. Kniha je určena pro předškoláky a malé školáky – je rozdělená na
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dva velké oddíly, aby mohly děti s pohádkami postupně růst. Cena 279,- Kč, po
slevě 80,- Kč.
Josef Kubín: KNIHA POHÁDEK
Pohádky z Čech, Slovenska, Francie, Ruska, Německa a dalších koutů Evropy
převyprávěl známý český pohádkář Josef Štefan Kubín. Jeho osobitému
vypravěčskému stylu skvěle vyhovují veselé ilustrace Josefa Lady. Malí čtenáři se v
knize setkají s draky, kouzelnými zvířaty, princeznami, králi i s obyčejnými chasníky, kteří si dokážou poradit v každé šlamastyce. Cena 299,-, po slevě 100,- Kč.
Ondřej Selický: SVATÁ LUDMILA. Příběh české kněžny a babičky
Ludmila ví, že Bůh je jako slunce: svým světlem a teplem zalévá všechny lidi bez
rozdílu. Malé i velké, bohaté i chudé, dobré i zlé. Takoví mají být křesťané, tak se
chová Ludmila. Neptá se, kdo je dobrý a kdo zlý. Hladovému dává najíst,
nemocného navštíví a přinese mu lék. Do celé země září dobrota křesťanky
Ludmily. Všude jde řeč o vzácné kněžně ...“ Cena 199,. Kč, po slevě 120,- Kč.
Maria Dateno: SETKÁNÍ S PASTÝŘI
První díl ze série příběhů pro děti ve věku 6–9 let. Tři děti žijící v současnosti
zažívají velká dobrodružství pokaždé, když se dostanou do Ježíšovy doby. K tomu
nedochází náhodně, ale pokaždé se tak děje, když řeší nějaký „problém“. Cesta
v čase zpět a zkušenosti, které tam nasbírají, jim pomohou v realitě řešit otázky tak,
jak nás tomu učí evangelium. První díl propojí svět sourozenců a jejich kamaráda
s pastýři z Betléma, kteří jim přijdou na pomoc, když se poprvé dostanou do „jiných
časů“. Cena 99,- Kč, po slevě 50,- Kč.
MOJE PRVNÍ MODLITBY
Modlitební knížka pro děti a pro ty, kteří v hloubi srdce zůstali alespoň trochu dětmi.
Cena 100,- Kč, po slevě 70,- Kč.

Z DALŠÍ NABÍDKY:
STOLNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2022 (zbytek)

65,- Kč

CYRILOMETODĚJSKÝ KALENDÁŘ 2022

95,- Kč

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ COR JESU

55,- Kč

NOVÝ ZÁKON

od 75,- Kč

BIBLE - Ekumenický překlad

250,- Kč

VÁNOČNÍ POHLEDY

5,- Kč

RŮŽENCE RŮZNÉ

od 25,- Kč

Prodejna je otevřena v neděli po mši svaté, na požádání také ve všední dny
po večerní mši svaté. Pokud se do kostela nedostanete, můžete si knihy
objednat u Jana Šimáka na telefonu 605875553. Do ostatních farností mohou
být knihy poslány po panu faráři. Knihy jsou v prodejně většinou po 1 ks, další
je možno přiobjednat, s dodáním do Vánoc nejpozději v neděli 12. prosince.
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