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Vážení členové a spolupracovníci Mariánského kněžského hnutí,

rádi bychom Vám dali malý dárek formou 20 % slevy z cen knih našeho nakladatelství 

(další tituly na webových stránkách) a 10 % slevy z cen nabídnutých knih jiných nakla-

datelství. Stačí poslat vyplněný objednávkový list z této nabídky, a to do 16. 12. 2016. 

Budete-li objednávat knihy e-mailem, napište do předmětu zprávy: va16mkh. Při 

telefonickém objednání sdělte, že se jedná o tuto nabídku. Jen tak Vám budeme moci 

poskytnout nabízenou slevu. Nabídka platí do vyprodání zásob. Poštovné účtujeme dle 

platných sazeb České pošty + balné 10 Kč za listovní zásilku, 20 Kč za balík.

Tajemství víry • Stolní kalendář 2017
Liturgické kalendárium a čtení Jiří Kočenda 
Revize liturgického kalendária a liturgických čte-
ní P. Pavel Hödl • Redakce Věra Mrtvá a Dani-
el Dehner
Týdenní stolní kalendář na rok 2017 s citáty pře-
vážně světců na téma každodenního prožívání 
křesťanské víry. Kalendář obsahuje občanské i li-
turgické kalendárium a informace potřebné k pro-
žívání liturgického roku: souřadnice liturgických 
čtení na každý den v roce, vyznačení liturgických 
barev, označení zasvěcených svátků a prosebných 
dnů přímo v kalendáři. Součástí jsou také informa-
ce o slavení prvních čtvrtků, pátků a sobot.

Kroužková vazba, 240x165 mm, 59 Kč

Novéna k Matce Milosti
Bogoljuba Cifrek, osu • Přeloženo z chorvatské-
ho originálu
Panna Maria je Matkou Milosti, neboť se v ní 
vtělil a z ní se narodil Ježíš Kristus, náš Spasitel, 
největší Boží milost pro nás, hříšné lidi. Umíraje 
na kříži, Ježíš nám dal svou Matku za naši Mat-
ku. A proto se k ní můžeme utíkat jako k Ježíšo-
vě i svojí Matce – Matce Milosti, a to i prostřed-
nictvím této novény. V ní toužíme Bohu dát vše 
to, co nás od něho odvádí, všechno, co není čisté 
a pravdivé. A on nám dá odpočinout, vezme náš 
strach, problémy, hříchy a všechno to, co jsme 
mu připraveni dát. Matku Milosti katolická církev 
slaví 8. května (u nás jako Panna Maria, Prostřed-
nice všech milostí).

Brož., A6, 32 str., 35 Kč

Boží milosrdenství • Rozjímání se sv. Faustynou
Andrea Odstrčilíková • Fotografie archiv sester 
Kongregace sester Matky Božího milosrdenství 
v Krakově a Dvoře Králové
Každý světec je světlem pro své okolí. Plně pod-
řízen Boží vůli stává se pokorným nástrojem v ru-

kou Pána. Neklade žádný odpor, proto Bůh skr-
ze takovou duši osvěcuje svou láskou ostatní. 
Tak se odevzdala i sestra Faustyna, skrze niž 
sám Ježíš připomenul milosrdnou Boží lásku 
k lidem a předal nové formy úcty Božího mi-
losrdenství. Rozjímání uvedená v této knize 
vznikala průběžně v letech 2005–2015. Osla-
vují svátostného Krista a prohlubují úctu k Bo-
žímu milosrdenství. Citované texty pocházejí 
z Písma svatého, z Deníčku sv. Faustyny, z li-
tanií a z Denní modlitby církve.

Brož., A5, 190 str., 169 Kč

Stužka Dominika Savia
František Kubovič SDB • Ze slovenštiny přeloži-
la Věra Všetičková
Malá knížečka obsahující stručný životopis patrona 
mládeže sv. Dominika Savia (1842–1857) a pře-
devším vysvětlení vzniku úcty k zázračné stužce 
tohoto světce. Tu pověsil Dominik své mamince 
nezištně na krk, když byla nemocná, a zázračná 
moc Panny Marie maminku uzdravila. Pověst této 
vzácné stužky pokračuje i dnes orodováním mla-
dého světce za matky a malé děti. V mnoha částech 
světa se mnoho žen obrací s živou vírou na svého 
mladého, ale velkého ochránce. Proto na památku 
této zázračné stužky a na rozšiřování úcty, vzbu-
zení větší důvěry k tomuto „obyčejnému“ chlapci 
poskytují salesiánské domy na celém světě mat-
kám, těhotným ženám a ženám, které touží po dítěti 
v bezdětném manželství, stužku s obrázkem světce. 
Tato stužka je přiložena také k této brožurce – je 
neposvěcená. V druhé části brožurky je otištěna no-
véna ke sv. Dominiku Saviovi, předsevzetí rodičů 
vychovávat podle křesťanských zásad a modlitba 
matky v očekávání narození dítěte. Vyšlo s církev-
ním schválením.

Brož., A6, 30 str., 49 Kč

Rozjímání o utrpení a smrti Pána Ježíše
Michal Kretschmer • V knize byly použity fotoko-
pie rytin Gustava Paula Dorého
Předkládaná rozjímání byla sepsána v 60. až 
70. letech 20. století a šířena jako samizdat. 

Místy jsou mírně poznamenána politickou 
atmosférou té doby. Jsou však stále aktuál-
ní, vždyť Ježíšovo utrpení a smrt se týkají ce-
lých dějin spásy. Kniha představuje rozjímání 
o jednotlivých zastaveních křížové cesty, do-
plněné o další scény z posledních Ježíšových 
dnů. Rozjímání jsou poměrně dlouhá, a pro-
to je vhodné konat je po částech. Jsou však 
výborným vodítkem, jak směřovat svůj život 
k hlubšímu vztahu a lásce ke Kristu. V závě-
ru každého rozjímání je modlitba vycházející 
z rozjímaného textu.

Brož., A5, 136 str., 136 Kč

Mystické město Boží
Svazek IV. • Korunování
Sestra Marie od Ježíše z Agredy • Z angličtiny 
přeložil Jan Cyril Řeřucha
Poslední ze čtyřsvazkového mystického a teolo-
gického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. 
Mystické město Boží obsahuje podrobný životo-
pis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry 
Marie od Ježíše (1602–1665), představené klášte-
ra Neposkvrněného Početí, řádu sv. Františka Se-
rafínského ve španělském městě Agreda. Čtvrtý 
svazek s názvem Korunování pojednává o živo-
tě Panny Marie v období od seslání Ducha Sva-
tého až do nanebevzetí a korunování Boží Mat-
ky v nebi.
Na obálce je monotyp Radka Brože (1967–1996). 
Tento mariánský ctitel ztvárnil jméno Maria 
v 52 mariogramech, z nichž čtyři jsou použity 
na obálkách souboru Mystického města Božího.

V MCM s. r. o. 1. vydání
Váz., 148x239 mm, 488 str., 378 Kč

Vyšel také svazek III. – Probodení –, který 
představuje svatá tajemství ze života Panny Ma-
rie od návratu z Egypta, přes život s Ježíšem, jeho 
ukřižování až do jeho nanebevstoupení.

V MCM s. r. o. 1. vydání
Váz., 148x239 mm, 566 str., 498 Kč

Spiritualita chrámového sboru
Sr. Elisabeth Halbmannová • Z němčiny přelo-
žil Ing. Miroslav Polepil • Úvod biskup Josef Hr-
dlička
Jsme povoláni ve sborovém zpěvu zvěstovat 
Boží slovo, tvořit společenství církve a posi-
lovat víru.
Tyto rozměry chrámového sborového zpěvu 
sr. Elisabeth Halbmannová rozvíjí v zamyšle-
ních založených na souznění života a umělecké 
tvorby s Písmem svatým.

Brož., A6, 48 str., 45 Kč
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Jan Hus v představách šesti staletí a ve sku-
tečnosti
Jaroslav V. Polc • Úvod P. ThLic. Pavel Zahrad-
níček, Th.D.
Přednáška profesora Polce (1929–2004) nenabízí 
záplavu dat a jmen, ale ukazuje důležité souvislos-
ti, širší veřejnosti často zcela neznámé. První část 
textu ukazuje, jak si jednotlivé generace od 15. až 
do 20. století vytvářely svůj vlastní pohled na Hu-
sa – často dle zásady „přání je otcem myšlenky“. 
Nejen že popisuje různá klišé v pohledu na osob-
nost mistra Jana Husa, ale zasazuje jejich vznik 
do zajímavých historických souvislostí. Druhá 
část pak poskytuje fakta, podle kterých si čtenář 
sám může porovnat, nakolik tyto obrazy odpo-
vídají – anebo velmi často neodpovídají – tomu, 
kým byl Jan Hus ve skutečnosti. Profesor Polc se 
zde snaží o rekonstrukci „ideologicky nepodmí-
něného obrazu“ Jana Husa, přičemž nezamlču-
je jeho klady a přínosy, ale ani zápory. Přílohu 
této knížky tvoří ukázka z erbovníku kostnické-
ho koncilu, list z Malostranského graduálu z let 
1569–1572 a stručný časový přehled zasahující 
období Husova života.

Matice cyrilometodějská s. r. o. a A.M.I.M.S.
Brož., A5, 128 str., 30 Kč

Příručka pro ministranty při mši svaté podle 
Římského misálu z roku 1962
Barnabáš Školoud
Po pečlivém prostudování této příručky a nauče-
ní potřebných odpovědí by měl být na mši svaté 
v římském ritu podle misálu z roku 1962 schopen 
ministrovat i úplný začátečník. Prvním předpokla-
dem však je, aby ministrant již předem dobře znal 
průběh (mešní řád) této podoby mše svaté. Příruč-
ka je psána spíše jako učební text, který může při 
výuce ministrantů jako vodítko použít i kněz či 
jiná osoba. Sloh textu je i z toho důvodu povětši-
nou technický a neobsahuje vysvětlení významů 
jednotlivých úkonů a obřadů. Jelikož správné mi-
nistrování při mši svaté není nikde závazně a de-
tailně popsáno, panovala a panuje v něm jistá va-
riabilita závislá historicky, geograficky aj. Autor 
této příručky proto vybral jednu hlavní linii, která 
popisuje provedení jednotlivých úkonů, jak je ze 
svého subjektivního hlediska pokládal za nejšťast-
nější. Známé alternativy se snažil umístit do po-
známek. Z tohoto úhlu pohledu je potřeba nahlížet 
i na případnou správnost či nesprávnost místních 
zvyků. Hlavní text se omezuje na ministrování při 
čtené mši svaté. V dodatku jsou popsány změny, 
které nastanou, jsou-li ministranti dva či je-li mše 
svatá zpívaná, avšak bez kadidla. Popsat ministro-
vání při zpívané mši svaté s kadidlem a mši svaté 
asistované by rozsahem vystačilo na další podob-
nou příručku, proto se zde již nenachází.

Brož., A5, 70 str., 129 Kč

Ontologické aspekty čínského myšlení
Prof. ThDr. Václav Wolf • Lektorovala Mgr. Mag-
dalena Rytinová
Tato odborná studie o ontologických aspektech 
čínského myšlení v historii připomíná slova slav-
ného monologu Shakespearova prince Hamleta „být 
či nebýt“. S protikladem mezi bytím a nicotou jsou 
spojena mnohá jména evropských myslitelů a nad 
propastí mezi kladem a záporem se kromě jiného 
vznáší i jedna z charakteristických známek čínské-
ho myšlení: nebere se příliš vážně princip kontra-
dikce (sporu). Argumenty kotví ve spontánní úctě 
k nadpřirozené oblasti, a to přivádí ke kultu duchů, 
předků, k rituálním praktikám. Shledává se bipolár-

ní jednota obecného řádu bytí a přírodních jevů... 
Věcně bohatá studie je srovnávacím přehledem dě-
jin čínského myšlení v hodnotícím pohledu evrop-
ské scholastiky.

Brož., A5, 202 str., 198 Kč

Umučení
Catalina Rivas • Z angličtiny přeložila Mgr. Rad-
mila Válková
Bolívijská mystička Catalina Rivas byla v první 
polovině 90. let 20. století vyvolena samotným 
Ježíšem, aby skrze ni předával světu svá poselství 
lásky a milosrdenství. Nazývá ji „svou sekretář-
kou“ a ona zapisuje to, co jí Ježíš diktuje. V krát-
ké době 15 dnů napsala Catalina tři rozsáhlé de-
níky velké duchovní hloubky, ačkoliv nemá ani 
středoškolské, ani teologické vzdělání. Všechny 
její zápisky byly shromážděny do osmi knih, kte-
ré obdržely 2. dubna 1998 imprimatur arcibiskupa 
v Cochabambě, Mons. Reného Fernandeze Apazy. 
Od roku 1994 je Catalina Rivas nositelkou stig-
mat, která se otevírají vždy na Velký pátek. Bro-
žura obsahuje Ježíšovo poselství o jeho výkupném 
utrpení od Poslední večeře až po zmrtvýchvstání. 
Následuje krátké vyznání, diktované Bohem Ot-
cem, o nekonečné Lásce k Synu. Na závěr jsou 
připojena slova Svaté Matky, ve kterých je vylí-
čeno utrpení Panny Marie.

2. vydání • Brož., A5, 64 str., 67 Kč

Psáno před popravou • Sedm příběhů nená-
visti a lásky
Připravil Leo Žídek
Mnozí z těch, kteří byli bezprávně a násilně připra-
veni o život bezcitným komunistickým režimem 
v Československu v roce 1948 a v dalších, hlavně 
padesátých letech, nám podávají v této publikaci 
trvalé svědectví o úžasném vzepětí lidského ducha 
a o statečném vyrovnání se s úděsnou skutečností. 
Dokazují to svými dopisy na rozloučenou, posled-
ními řádky před popravou, svými vzkazy a pro-
voláními dokonce ještě i na popravišti. Některé 
z nich daly vzniknout malému vzpomínkovému 
sborníku, který zachycuje sedm životních osudů 
těchto obětí lidské zvůle: JUDr. Milady Horáko-
vé, Borise Volka, P. Jana Buly, Antonína Janoší-
ka, Aloise Jaroše, Václava Švédy, Heliodora Píky. 
V tomto druhém vydání je navíc přidána kapitola 
věnovaná Ing. Josefu Pohlovi a také dodatek k pří-
běhu Aloise Jaroše. Další přidaný text zachycuje 
ve stručnosti nepřátelský postoj komunistického 
režimu po únorovém převratu v roce 1948 vůči 
vojákům západních a spojeneckých armád, kteří 
pomáhali porazit hitlerovské Německo a přispěli 
tak i k osvobození Československa.

2. doplněné vydání 
Brož., A5, 72 str., 71 Kč

OSTATNÍ  TITULY MCM
20% sleva

Devítidenní pobožnost k svatému otci Bene-
diktovi
Úcta k patronovi Evropy, svatému Benediktovi 
(kolem 480–547), trvá po mnoho staletí až do-
dnes. Na jeho obrovskou moc vůči ďáblovi odka-
zují mnozí pozdější svatí a světice. Kromě krátké-
ho představení Benediktova života obsahuje tato 
malá brožurka rovněž podrobný popis a vysvětlení 
křížové medailky svatého Benedikta. Podnětem 

k vytvoření medailky byl Benediktův obyčej po-
užívat znamení kříže k zahánění ďábla, který pře-
vzal od svatého Jiřího. Druhá část brožurky pak 
obsahuje novénu k svatému Benediktovi podle be-
nediktinské předlohy z roku 1937, která však byla 
redakčně upravena do současného jazyka.

Brož., A6, 24 str., 27 Kč

Malý kompas víry
(pro hledající, bloudící a nevěřící mladé lidi)
MUDr. Max Kašparů • Ilustrace Ing. Jan He-
ralecký
Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, 
svátostmi a Desatera. Kniha usnadňuje pohoto-
vou orientaci v každodenním prožívání víry.

4. vydání • Brož., A5, 116 str., 95 Kč

Svatá Filoména • Naše mocná přímluvkyně
Sestavila Mgr. Marcela Macháčková
Tato knížka kapesního formátu představuje mladou 
světici, pannu a mučednici Filoménu z nejranějších 
dob církve. Získala mimořádnou úctu papežů, bisku-
pů, světců, mystiků. Papež Řehoř XVI. se k ní utíkal 
jako k „divotvůrkyni“ 19. století. Blahoslavený Pi-
us IX. ji prohlásil za „patronku Dětí Panny Marie“, 
svatý Jan Maria Vianney jí přičítal všechny své zá-
zraky. Po 1500 let (302–1802) zůstávaly její ostatky 
působící zázraky skryty světu, poté oddanost a láska 
ke svaté Filoméně zaznamenaly ve světě nový du-
chovní vzestup. Jedním z důvodů znovuoživované 
úcty ke svaté Filoméně je i to, že mocně podporuje 
obnovu křesťanské autenticity, statečnosti i mrav-
nost. Brožurka obsahuje kromě krátkého životo-
pisu také svědectví o vyslyšeních a úctě ke světici, 
modlitby, litanie, novény a písně ke cti světice.

Brož., 124x189 mm,
88 str. + 4 str. barevné obrazové přílohy, 95 Kč

Oživ plamen
Mons. Josef Hrdlička
Pán Ježíš mluvil k učedníkům i zástupům lidí v po-
dobenstvích. Slíbil, že Duch Svatý, kterého jim se-
šle, je bude uvádět postupně do celé pravdy. Ježíšo-
va podobenství vypovídají o nejhlubších tajemstvích 
vztahu Boha a člověka. I současná doba nám pomá-
há nacházet nová podobenství v překvapivě nových 
souvislostech. Poznání probouzí úžas a ten rozněcu-
je touhu jít cestou víry a evangelia. Křesťan je člo-
věk, který nemá vycházet z úžasu. O úžasu a touze 
je i tato knížka. Všímá si nových podobenství, me-
tafor, přirovnání, paralel, jak je obsahují i evangelia. 
Hovoří také o víře – plamenu Božího světla v nás, 
který nemáme jen pro sebe a svou vlastní spásu, ale 
máme ho i pro druhé. Víra je dar, který má být sdí-
len, oživuje ho vanutí Ducha Svatého, avšak zároveň 
musí být chráněn a moudře ošetřován před prudký-
mi závany zvenčí, aby nebyl uhašen.

Brož., 115x170 mm, 118 str., 96 Kč

Mariin malý oslík
Gunhild Sehlin • Převyprávěla s. Marie Piště-
ková OP • Ilustrace s. M. Česlava Talafanto-
vá OP
Vánoční povídka pro nejmenší děti. Je to příběh 
zprvu trošku domýšlivého oslíka, kterého koupil 
Josef, aby pomáhal Marii. Oslík se postupně pro-
měňuje v poslušného a oddaného pomocníka. Děj 
vrcholí narozením Ježíše, Spasitele světa, v chudé 
stáji. Text knihy je doprovázen mnoha barevný-
mi obrázky, které působí velmi živě a jedinečným 
způsobem dokreslují atmosféru příběhu.

2. vydání • Váz., 205x205 mm,
křídový papír, 78 str., 148 Kč
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Boží děti
Z němčiny přeložila Jana Zelenková
Sbírka šestnácti strhujících pravdivých příběhů 
dětí a mladých lidí, vydávajících svědectví o čis-
té lásce k Ježíši, zejména v Eucharistii. Obětavý, 
láskyplný odchod dětí do náruče Boží připomíná, 
co je nejdůležitější.

Brož., A5, 176 str., 75 Kč
Kniha je k dostání pouze v MCM s. r. o.

Svatý Šarbel Machlúf
Jiří Gračka
Sv. Šarbel Machlúf (1828–1898) prožil většinu své-
ho života v libanonském klášteře Annaya, 25 let strá-
vil v nedaleké poustevně. Vedl neobyčejně přísný 
život pokání a oběti, každodenně se od půlnoci do 
rána modlil před svatostánkem, i v zimě jen v leh-
kém řeholním hábitu. Jeho hrob je vyhledávaným 
cílem poutníků z Blízkého východu i celého světa, 
křesťanů i muslimů. Sv. Šarbel je považován za jed-
noho z největších divotvůrců 19. století. Publikace 
předkládá životopis sv. Šarbela, úctu k němu, tradič-
ní modlitby – novénu a litanie. Čtenář zde nalezne 
také základní informace o maronitské církvi a o Li-
banonu. Vyšlo s církevním schválením.

Římskokatolická farnost Kojetín 
ve spolupráci s MCM

Brož., A5, 36 str., 49 Kč

Oběť zpovědního tajemství
Joseph Spillmann • Z němčiny přeložila Jana Ze-
lenková
Děj je situován do malé francouzské vesnice v ro-
ce 1888. U místního faráře abbého Montmoulina 
se někdo vyzpovídá z vraždy; její okolnosti  jsou 
takové, že sám kněz upadne do podezření, že je 
vrahem. Nemůže se hájit, protože je vázán zpověd-
ním tajemstvím. S abbéem Montmoulinem je ve-
den proces. Rozsudek zní „smrt stětím“. V posled-
ní minutě je mu udělena „milost“ k doživotním 
nuceným pracím v trestaneckém táboře v Nové 
Kaledonii. Po třech letech se začnou dít podivu-
hodné věci – utrpení nevinného nese plody.

Brož., A5, 280 str., 275 Kč

Denně se modlit – ale jak?
Klemens Tilmann
Praktická pomůcka na cestě k životu modlitby. 
Uvádí zkušenosti, povzbuzení, návody a některé 
texty modliteb.

2. vydání 
Brož., A5, 40 str., 43 Kč

Per • Příběh jednoho chlapce
Klemens Tillmann
Dobrodružný příběh dospívajícího německého 
chlapce, který kvůli rodící se víře a trvalým ne-
shodám s neúprosným otcem prchá z domova. Ne-
pozorován se uchyluje do podpalubí obchodní lodi, 
obstarávající výměnu zboží mezi západoevropský-
mi přístavy německými a španělskými. Po jedno-
denní plavbě vystupuje z úkrytu v podpalubí, je při-
jat kapitánem lodi i posádkou a pověřen službou. 
Při první noční hlídce se stane svědkem krádeže dy-
namitu jedním námořníkem. Postupně spolu s dal-
šími účastníky plavby odhalí záměry anarchistic-
ké skupiny a pomáhá zachránit životy španělských 
mnichů a jejich klášter. Zároveň se rozhodne pro 
křesťanské zaměření svého života a pošle svým 
opuštěným rodičům dopis s informací o své nové 
existenci. Děj se odehrává v 1. třetině 20. století – 
tehdejší reálie překvapí mnohého čtenáře.

2. vydání • Brož., A5, 56 str., 59 Kč

Peklo existuje
P. Giuseppe Tomaselli • Z italštiny přeložil 
PhDr. Lubomír Štula
Zkušený italský exorcista představuje na pozadí 
biblických textů a učení katolické církve skuteč-
nost existence pekla. Oporu pro své úvahy nachází 
v ověřených, dosvědčených pravdivých příbězích, 
které se v historii staly a které jsou nezvratnými 
důkazy, že peklo opravdu existuje.

Brož., A6, 88 str., 59 Kč

Svatý Martin – rytíř milosrdenství
Wilhelm Hünermann
Románově zpracovaný životopis sv. Martina 
z Toursu (asi 315–397) čtenáře zavede do ob-
dobí raného konstantinského křesťanství v Říši 
římské. Syn vznešeného tribuna se skrze otroky 
sbližuje s křesťanstvím, od slibně počínající vojen-
ské kariéry ho poznávání a naplňování evangelia 
do písmene přivádí ke kněžství, k poslání apošto-
la, ke svatosti. Historické postavy v konkrétních 
událostech, boj proti bludným naukám, budování 
základů naší dnešní civilizace, stálá konfrontace 
žitého křesťanství s dobovou morálkou činí knihu 
čtenářsky přitažlivou. Vyšlo jako soukromý tisk 
pro členy Matice cyrilometodějské ke 100. výro-
čí jejího založení.

Brož., A5, 208 str., 139 Kč

Zázračná medailka
Karl Maria Harrer – Peter J. Matuška • Ze slo-
venštiny přeložil Jiří Stejskal
Knížka patří do řady svědectví o živé důvěře lidí 
v ochranu a pomoc Neposkvrněné a také o věrnos-
ti, s níž Panna Maria plní, co slíbila. Přináší zprávy 
o mimořádných jevech zprostředkovaných „Zá-
zračnou medailkou“. Příběhy uveřejněné v kníž-
ce jsou výběrem ze stovek věrohodných záznamů 
o událostech přesahujících lidské zkušenosti a zá-
kony přírody. Zde hovoříme o zázracích, proto 
medailka dostala pojmenování Zázračná.

2. rozšířené vydání • Brož., 124x189 mm, 
144 str., 141 Kč

Turzovské příběhy
Karel Židlický • Uspořádala a slovenské texty pře-
ložila PhDr. Marie Benešová
Sborník turzovských svědectví, reálných příbě-
hů konkrétních osob, jimž Bohorodička odpo-
vídá svými milostmi na klíčové životní situace. 
V knížce je také shrnuta historie zjevení, údaje 
o kapli, milostném obrazu, soše Panny Marie 
a léčivé vodě.

Brož., A5, 98 str., 104 Kč

Manželství – cesta k Bohu
Henri Caffarel • Z francouzštiny přeložil Oldřich 
Graubner
Osobitý a poutavý způsob katecheze otce Henri-
ho Caffarela (1903–1996) zve čtenáře k poznání 
a praktikování manželské lásky, která se na své 
cestě k Bohu nechává zdokonalovat, obohacovat 
a proměňovat Láskou. Otec Caffarel vede křesťan-
ské manžele k vnitřní modlitbě, která je podle něj 
nutnou podmínkou k autentickému křesťanskému 
životu a k vnitřní jednotě s Bohem. V roce 2006 
byl zahájen proces blahořečení otce Caffarela.

Brož., A5, 128 str., 125 Kč

Litanie
Sestavil P. Mgr. Pavel Pankrác Křivý
Toto vydání tematicky uspořádaného souboru je 
rozšířeno o několik nově získaných litanií. Byly 

upraveny texty a struktura pořadí a zařazení lita-
nií. Podstatnou změnou je aktualizace blahoslave-
ných, nyní již svatořečených. Sbírka má církevní 
schválení pro soukromou pobožnost.

2., revidované a doplněné vydání
Váz., A5, 568 str., 398 Kč

Matky svatých
Wendy Leifeld
Z italštiny přeložil P. Jan Ihnát SDB
V dějinách lidstva najdeme mnoho matek, je-
jichž děti se staly opravdu vznešenými syny 
a dcerami Božími. Tyto matky totiž v přímé ná-
vaznosti na katechizaci začaly s utvářením cha-
rakteru svých dětí v již nejranějším věku. V té-
to knize najdeme mj. životopisy matek světců 
a blahoslavených jako: Maxmiliána M. Kolbe-
ho, Jana M.Vianneyho, Terezie od Dítěte Ježíše, 
Augustina, Bernarda z Clairvaux, Dona Boska, 
Marie Goretti aj.

Brož., A5, 200 str., 197 Kč

O pravé mariánské úctě
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu
Z francouzštiny přeložil, uspořádal a poznámkami 
opatřil P. ThLic. Filip M. Antonín Stajner
Sv. Ludvík M. Grignion na základě evangelií 
a učení Otců systematicky vede čtenáře k pozná-
ní základních pravd a podstaty mariánské úcty, 
seznamuje s jejími nadpřirozenými účinky, varuje 
před chybnými představami a praktikami. Publi-
kace je doplněna světcovým životopisem. 
3. vydání • Brož., 124x189 mm, 262 str., 178 Kč

Tajemství svatého růžence • Podivuhodné ta-
jemství svatého růžence, jímž se přičiňujeme 
o svou spásu
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu • Z fran-
couzštiny přeložil Jiří Stejskal
Nadčasový misionář Ludvík Grignion z Montfor-
tu (1673–1716) promlouvá k mariánským ctite-
lům i váhavým duším přes zdánlivou hradbu tří 
staletí, jež se na první pohled zračí v kompozici 
díla (výklady po pěti desátcích s desíti růžemi), 
ale hlavně v naprosté odevzdanosti Panně Ma-
rii – zkušenostnímu i citovému základu osobní 
spirituality, a to vlastní i spřízněných duší. Dílo 
autor určil „kněžím, hříšníkům, zbožným duším, 
malým dětem“. Objasňuje cennost svatého růžen-
ce v jeho původu, modlitbách, rozjímáních o ži-
votě a utrpení Krista, v jeho přitahování milostí, 
nesčetných konkrétních divech a zázracích. Tři 
tradiční řady tajemství jsou aktuálně doplněny 
slovy sv. Jana Pavla II. o růženci světla. V závěru 
tohoto spisu se setkáváme s velmi emotivní, sil-
nou Grignionovou osobní modlitbou, nazvanou 
„Nový růženec neboli Korunka k Panně Marii“, 
a se zasvěcením.

Brož., 124x189 mm, 224 str., 229 Kč

Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu
Kolektiv dle pramenů
Služebnice Boží sestra Josefa Menéndez měla 
ve 20. století podobná zjevení jako v 17. století 
sv. Markéta Marie Alacoque. V poselství, které 
Spasitel sdělil sestře Josefě, je osvětlena hodnota 
životodárného spojení s Kristem. Kristus jí uká-
zal, co může učinit láska z nejnepatrnějších skut-
ků, když se spojí s ním a jeho zásluhami. Kniha 
obsahuje také životopis Josefy Menéndez. Vyšlo 
s církevním schválením.

3. vydání • Brož., A5, 104 str., 82 Kč
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Vidění očistce
Ze slovenštiny přeložila Věra Všetičková • Před-
mluva Henri Brincard, biskup v Puy-en-Velay
Meditace o očistci na základě soukromého zje-
vení autorovi, který z příkazu duchovního vůdce 
zůstává neznámý. Jde o jasnou a střízlivou zvěst, 
napsanou formou volných, chronologicky řaze-
ných listů.V první části je zařazeno poučení o cí-
li soukromých zjevení a o způsobu, jak s nimi za-
cházet; v druhé ponaučení o očistci; třetí část se 
věnuje zjevením duší v očistci. 

Brož., A5, 168 str., 158 Kč

Duše v očistci: Co jsem s nimi prožila
Marie Simmaová • Přeloženo z němčiny
Autorka, německá mystička 20. století, pomáhala 
duším v očistci už od dětství tím, že se za ně mod-
lila a obětovala odpustky. Od r. 1940 se na ni začaly 
obracet duše s prosbou o pomoc. Na slavnost 
Všech svatých r. 1953 začala pomáhat duším 
v očistci smírným utrpením. Kniha hovoří o všem, 
co se Marie Simmaová od duší v očistci dověděla 
o současné době, a o tom, co viděla v nejtěžších 
chvílích utrpení pro své poučení i útěchu.

3. vydání • Brož., A5, 136 str., 136 Kč

Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista
Anna Kateřina Emmerichová • Podle vidění au-
gustiniánky z Dülmenu zapsal a nástinem jejího 
života doplnil Clemens Brentano • Doslov Arnold 
Guillet • Z němčiny přeložil Petr Janšta • Ilustra-
ce – rytiny G. Doré
Předlohou pro toto nejnovější vydání díla A. K. Em-
merichové, blahoslavené v r. 2004, byla nová edice 
nakladatelství Christiana-Verlag, Stein am Rhein. 
Brentanův životopis Anny Kateřiny i jeho zdrženli-
vé vysvětlující vstupy do proudu vyprávění dokres-
lují autenticitu úžasného dění v pozemské i nehmot-
né realitě. Šíře, bohatost i propojení dějů ve vidění 
stigmatizované mystičky, její oběti, utrpení a nad 
to vše nejmocnější obraz Krista Vykupitele se do 
hloubky dotknou každého lidského srdce.

1. vydání v MCM s. r. o. 
Váz., 135x205 mm, 432 str.,  395 Kč

Hodiny utrpení našeho Pána Ježíše Krista
Luisa Piccarreta • Z italštiny přeložil 
P. ThLic. Filip M. Antonín Stajner
Luisa Piccarreta (1865–1947), dobrovolná 
oběť na smír s Bohem, pod poslušností v 36 
svazcích zaznamenala své mystické zážitky 
a napsala dvě knihy: Panna Maria v králov-
ství Boží Vůle a Hodiny utrpení našeho Pána 
Ježíše Krista. Cílem této druhé knihy je „po-
dat zadostiučinění: spojit dohromady různé 
body utrpení Páně s rozmanitostí tolika urážek 
a spolu s Ježíšem za ně konat vhodné zado-
stiučinění.“ V událostech jednotlivých hodin 
od rozloučení s Matkou až po pohřbení mys-
tička vstupuje do tělesného i vnitřního utrpe-
ní až intimními akty účasti. V závěru každé 
kapitoly vede duše v Zamyšleních a zbožných 
cvičeních k duchovní aktivitě – odpovědi na 
láskyplné Kristovo sebedarování.

Brož., 124x189 mm, 262 str., 197 Kč

Tajemství spásy • Pobožnost sv. Brigity
15 modliteb vztahujících se k umučení a všem ra-
nám Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš 
Pán v kostele sv. Pavla v Římě.

V MCM 2. vydání • Brož., A5, 32 str., 29 Kč
Brožuru lze zakoupit také v kapesním formátu 

A6 za 17 Kč.

Berme ďábla vážně
Adolf Rodewyk SJ
Z němčiny přeložil Mgr. Tomáš Krejčí
Německý jezuita, exorcista žijící v minulém stole-
tí, hovoří o protivníkovi, který chce ukořistit pro 
sebe lidské duše. Tím protivníkem není nikdo jiný 
než ďábel. Rodewyk vysvětluje, jak se do světa 
dostalo zlo a jaké úskoky a lsti ďábel používá. Jde 
o cennou příručku pro každého, komu není lhos-
tejný osud jeho duše.

Dotisk 1. vydání • Brož., A6, 62 str., 45 Kč

Vatikánský špión
Jakub A. Zemek OP
Záznam autentických magnetofonových nahrá-
vek. Otec Jakub v nich vzpomíná především na 
léta, která strávil ve vězení jako politický vězeň. 
Tato zajímavá osobní výpověď kněze má i svou 
historickou hodnotu.

2., opravené vydání 
Brož., A5, 120 str., 69 Kč

Za jedním úsměvem • Blahoslavená Alexandri-
na Maria da Costa
Gabriele Amorth • Z italštiny přeložil P. Jan 
Ihnát SDB
Životopis portugalské stigmatizované mystičky. 

Brož., A5, 120 str., 148 Kč

Atanáš a dnešní církev 
Dr. Rudolf Graber • Z němčiny přeložila Marie 
Mrázková
Kniha až šokujících skutečností ze života bisku-
pa Atanáše (296–373), jenž bojoval proti bludům 
rozšířeným v církvi. Čtenáři se nabízí srovnání 
s dnešními „progresivními směry“, které ve světle 
této knihy už nejsou tak „nové“ a „moderní“, ný-
brž překonané a jasně teologicky odsouzené.

2. vydání • Brož., A5, 64 str., 65 Kč

Dnes ke mně mluví
Cyril Ludvík Petrů OPraem.
Krátké životopisy světců na každý den v roce.

Brož., A5, 344 str., 180 Kč

Dvanáct perel pro Ježíše • Vigilie za počatý 
lidský život
Sestavila Markéta Tomečková • Úvodní slovo 
Mons. Josef Hrdlička
Svatý otec Benedikt XVI. nás vybízel k mod-
litbám za ochranu lidského života od početí 
až do přirozené smrti. V této sbírce modliteb, 
ve vigilii za počatý lidský život chceme vy-
prošovat obrácení a Boží milosrdenství pro ty, 
kdo mají účast na zlech spáchaných na nena-
rozených dětech, ale též ochranu a bezpečí pro 
všechny, kdo jsou na životě ohroženi. Jednotli-
vé perly (perla jednoty, perla růžencová, perla 
pravdy, perla pokání, perla smíru, perla odčině-
ní, perla modlitby, perla svědectví, perla naděje, 
perla klanění, perla proseb, perla oběti) se lze 
modlit dohromady jako vigilii, nebo zvolit jen 
některé modlitby. 

Brož., 117x170 mm, 88 str., 80 Kč

Obráceni k Pánu • Orientace liturgické mod-
litby
Uwe Michael Lang • Předmluva Joseph Ratzinger 
Z italštiny přeložil P. ICLic. Mgr. Josef Rýznar
Člen Kongregace oratoriánů sv. Filipa Neriho se 
zabývá orientací liturgické modlitby z hlediska 
historického, teologického a pastoračního. Kni-
ha je cenným objektivním průvodcem, vzdále-

DOPRODEJ
Na tyto tituly již neposkytujeme 20 % slevu.

Tomáš Morus – Dopisy z vězení
Franz Peter Sonntag • Z němčiny přeložili 
Alfons Bok a Marie Benešová

Brož., A5, 176 str.,
pův. cena 139 Kč, nyní 10 Kč

Soukromá zjevení v současné teologické li-
teratuře
ThDr. Albert Josef Beneš OP

Brož., A5, 168 str., 
pův. cena 170 Kč, nyní 10 Kč

Skandál století • O neudržitelné kritice 
evangelií
Alfons Sarrach
Z němčiny přeložil PhDr. Lubomír Štula
Autor poodhaluje tajemství exegeze a kritiky 
evangelií. Nemíří však do odborného světa, 
ale jeho primárním cílem je oslovit co nejšir-
ší veřejnost.

Brož., A5, 104 str., 
pův. cena 97 Kč, nyní 10 Kč

Zázraky ke kanonizaci českých světců
Univ. prof. PhDr. Jaroslav Němec

Brož., A5, 64 str. + 20 str. 
barevné obrazové přílohy, 

pův. cena 99 Kč, nyní 10 Kč

Dialogy o Bohu 2
Blažena Pešková
Úvahy o aplikaci biblických myšlenek do 
praktického života, shrnuté do dialogu mezi 
otcem a synem. Průvodce pro ty, kdo v dneš-
ním světě, plném chaotických názorových 
proudů, hledají pevnou orientaci v duchu Je-
žíšova evangelia. 

Brož., zúž. A5, 286 str.,
pův. cena 260 Kč, nyní 10 Kč

ným polemikám, v otázce obrácení kněze spolu 
s věřícími směrem k Pánu při slavení eucharistie. 
Autor zde představuje výsledky nejnovějšího bá-
dání a nabízí tak nezbytný mate riál k tomu, aby si 
čtenář mohl udělat o této věci správný úsudek.

 Brož., A5, 144 str., 149 Kč

Sv. Juda Tadeáš – pomocník v beznadějných 
situacích
Malá brožurka, která informuje o tom, kdo je sva-
tý Juda Tadeáš, a nabízí texty modliteb k tomuto 
apoštolovi, velkému pomocníku v těžkých záleži-
tostech. Vyšlo s církevním schválením.

2. vydání • Brož., A6, 24 str., 29 Kč

Tajemství Mariino
Ludvík Maria Grignion z Montfortu • Přeložil Re-
ginald M. Dacík OP
Světec, který zásadně ovlivnil osobní spiritualitu 
Jana Pavla II., známý dílem O pravé mariánské 
úctě, zde svou mariologii podává ve velmi hutné 
a zároveň přístupné formě. Předkládá přesvědči-
vé důvody mariánské pobožnosti, popisuje cvičení 
vnitřní i vnější, charakterizuje plody žitého zasvě-
cení, varuje před příčinami nezdaru.

Brož., A6, 44 str., 35 Kč
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Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ
10% sleva

Maria, matka Ježíšova
Elias Vella • Z angličtiny přeložila Františka 
Böhmová • Odpovědná redaktorka Tereza Hu-
báčková
Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo 
od Ježíše dostalo. Proto se nesmíme bát se jí ote-
vřít a přijmout ji do svého života. Ovšem pouze ji 
zbožně obdivovat a oddaně uctívat nestačí. Je tře-
ba, aby se v našem životě stala živou přítomností, 
charismatem, zkušeností a vzorem. Ježíš nám dal 
všechno, co měl – své tělo, svou krev, svou slávu 
a moc i svého Ducha. Jediné, co si ponechal téměř 
až do konce, byla jeho Matka. Přesto však, těsně 
před smrtí, nám ji skrze apoštola Jana dal. Nesvě-
řil, ale dal. Věděl, že život bez matky je ochuze-
ný o její něžnost, laskavost, lásku a radost, že bez 
matky se žít nedá. Elias Vella nám ukazuje, jak 
přijmout Marii za svou Matku, jak se jí nechat vést 
v učednictví a v lásce vůči jejímu Synu, k němuž 
nás ona doprovází a směruje.

Karmelitánské nakladatelství
Brož., 136x205 mm, 184 str., 249 Kč

Zázraky se opravdu dějí
Briege McKenna, OSC – Henry Libersat • Z an-
gličtiny přeložila Marcela Koupilová • Odpověd-
ná redaktorka Eva Mešková • Předmluva Francis 
A. Sullivan, SJ
Málokterá žena změnila život tolika kněží po ce-
lém světě jako irská sestra Briege McKenna. Za-
jímavé je, že v době, kdy se mnohé katolické ženy 
v USA domáhají práva na svěcení, sestra Briege 
se cítí povolána kněze ze všech sil podporovat. Už 
několik desetiletí cestuje po celém světě a slouží 
jim Božím slovem a modlitbou za uzdravení. Jaké 
uzdravení? Sestra Briege odevzdala celý svůj život 
Kristu a každý den se učí více ho znát a milovat. 
Jejím největším darem je právě schopnost zvát 
druhé k obrácení, probouzet v nich touhu po tom, 
aby i v jejich životě byl Ježíš na prvním místě. 
Bůh sám pak doprovází její svědectví znameními 
a zázraky, jak to dělal v dobách apoštolů. Sestra 
Briege dosvědčuje: „To Bůh dělá divy. Jsem pře-
svědčena, že nikdo nemůže dělat víc, než ukazo-
vat na Ježíše, pomáhat ostatním objevovat ho ve 
vlastních srdcích a dovolit mu, aby je obdaroval.“ 
Tato kniha se může pro mnohé stát pramenem po-
vzbuzení a nové naděje, že Pán je stejný včera, 
dnes i navěky.

Karmelitánské nakladatelství
Brož., 132x190 mm, 132 str., 219 Kč

Tweetuj s Bohem
Michel Remery • Z angličtiny přeložila Magda-
léna Šobáňová • Předmluva Mons. Pavel Posád, 
biskup – delegát ČBK pro mládež
Interaktivní projekt pro mladou generaci, který již 
běží v několika jazycích. Tištěná kniha bude pro-
pojena se zdarma dostupnou aplikací pro Android 
a iPhone a s webovou stránkou. Cílem projektu je 
pomáhat mladým lidem nalézat odpovědi na je-
jich otázky o víře. Na počátku projektu #TwGOD 
stojí reálné otázky současných mladých lidí, kte-
ří sami dali podnět k tomu, aby odpovědi, k nimž 
společně dospěli v dialogu se svým knězem, vyšly 
v knižní podobě a posléze i elektronicky. Každé 
téma je v knize přehledně zpracováno na jednu 
dvoustranu. Obsahuje užitečné odkazy na další 
studium Katechismu katolické církve a katechis-

mu pro mládež YOUCAT. Vyšlo s církevním 
schválením.
Paulínky ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK

Brož., křídový papír, 
190x190 mm, 436 str., 350 Kč

Boha neokecáš
Josef Mixa v rozhovoru s Vítem Hájkem • Edi-
tor Jiří Zbořil • Odpovědná redaktorka Ivana Al-
brechtová
Mons. Josef Mixa je jednou z nepřehlédnutel-
ných kněžských osobností současnosti. U příle-
žitosti jeho 90. narozenin (r. 2015) noviny psa-
ly, že jde o nejstaršího aktivně působícího kněze 
v Čechách. Úctyhodný je on sám, ale i zástup lidí, 
jimž se nesmazatelně vepsal do života. Přesto ne-
bylo snadné ho přesvědčit, že má co říct a že jeho 
protříbené pohledy na život budou čtenáře zají-
mat. Nenarodil se ve snadné době, v mládí pro-
žil válečnou okupaci Československa a pak celý 
totalitní režim. Vyrůstal v rodině pražského ob-
chodníka a měl převzít obchod po rodičích, ale 
četba Bible dala jeho životu nový směr. Po stu-
diu teologie v Litoměřicích přijal kněžské svěce-
ní a začal působit u Sv. Anny v Praze na Žižko-
vě. Od roku 1968 sloužil jako sekretář kardinála 
Tomáška a zároveň v kostele Sv. Jana Nepomuc-
kého na Hradčanech. Shromažďovalo se kolem 
něj živé společenství věřících, včetně osobnos-
tí podzemní církve, což bylo trnem v oku orgá-
nům StB. Proto byl roku 1973 přeložen z Prahy 
do Stanovic u Karlových Varů, kde žil i v době 
vydání této knížky.

Karmelitánské nakladatelství
Váz., 123x200 mm, 176 str. + 16 str. 

černobílé obrazové přílohy, 249 Kč

Ztracení • Kolaps katolické kultury
Philip F. Lawler • Z angličtiny přeložila Lucie Ce-
kotová • Odborná spolupráce P. Štěpán Smolen 
Předmluva Doc. Vladimír Palko
Na jaře roku 2016 získal Oscara za nejlepší film 
snímek Spotlight, který mapuje odhalení skandá-
lu spojeného s krytím sexuálního zneužívání v ka-
tolické církvi. Americký katolický novinář Philip 
Lawler se v této knize ptá po příčinách zmíněné 
krize, sleduje její průběh a hledá cestu k jejímu 
řešení. Vyhýbá se laciné apologetice i laciné kri-
tice: Nelíčí to, co je v církvi nemocné, jako zdra-
vé, a zároveň nechce ničit, ale pomáhat Nevěstě 
Kristově k uzdravení.

Jiří Brauner – Kratuziánské nakladatelství ve 
spolupráci s nakladatelstvím Hesperion, z. s., 

Brož., A5, 280 str., 279 Kč

Dary Ducha
Papež František • Z italských originálů přeložil 
Milan Glaser • Redakce Dagmar Kopecká
Texty použité v této brožurce jsou katecheze pa-
peže Františka o sedmi darech Ducha Svatého, 
které zazněly při generálních audiencích v roce 
2014 v Římě.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 100x140 mm, 40 str., 59 Kč

Skutky milosrdenství • Jak na ně?
Sestavili katecheti ze skupiny „il sicomoro“                     
Text Silivia Vecchini • Ilustrace Antonio Vincenti  
Odborná konzultace ThLic. Mgr. Lenka Jeřábko-
vá, Th.D. a Mgr. David Žofák
Tato publikace nabízí mnoho možností, jak ji 
využít při práci s dětmi. Jsou v ní informace 
o jednotlivých skutcích milosrdenství i s kon-

krétními úkoly a zamyšleními. Nejenže se děti 
s jednotlivými skutky více seznámí, ale uvědo-
mí si také potřebu jejich konání v každodenním 
životě. Lze ji používat jako zdroj materiálu pro 
katecheze ve skupinách dětí mladšího školního 
věku (8–11 let) nebo z ní čerpat podněty pro za-
myšlení při nedělních bohoslužbách s dětmi. 
Knížka najde rovněž bohaté využití v rodinách, 
zvláště při společné četbě a úvahách. Vyšlo s cír-
kevním schválením.

Paulínky • Brož., 135x209 mm, 64 str., 99 Kč

Hranice a děti
Henry Cloud, John Townsed • Z angličtiny přelo-
žila Alena Švecová • Redakce Miroslav Hora
Kniha je určena především pro rodiče dětí všech 
věkových skupin od nemluvňat až po dospívající 
a dále pro každého, kdo přichází do styku s dětmi: 
prarodiče, učitele, trenéry, vychovatele, sousedy... 
Autoří ukazují, jak lze řešit následující problémy: 
impulzivnost dětí, lhostejnost k pokynům rodičů, 
kňourání, vzdorování autoritě, agresivní chování, 
problémy ve škole, předčasný sex, drogy. Tato 
kniha je mnohem víc zaměřena na rodičovský pří-
stup k dítěti než na jeho vzdělávání. Osvojování 
si hranic hodně souvisí se získáváním zkušeností, 
kdy člověk například nese důsledky svého cho-
vání, učí se přijímat zodpovědnost za svůj život 
a vyrovnávat se s hranicemi druhých.

Návrat domů • 2. vydání
Brož., 137x205 mm, 224 str., 245 Kč

Po stopách Karla IV.
Lenka Pecharová • Ilustrace Michaela Bergman-
nová • Odpovědný redaktor Martin Bedřich • Od-
borná lektorka Karolina Srncová
Populárně naučná kniha pro děti o největším čes-
kém králi Karlu IV. (1316–1378), určená do hodin 
vlastivědy či dějepisu s provázaností na zeměpis, 
literaturu a umění, kterou je však možné využít 
i k vlastní četbě a poučení. Text je proložen mno-
ha obrázky, komiksy, rébusy a hádankami, takže 
zábavnou formou zprostředkovává kvalitní infor-
mace o osobnosti a době tohoto panovníka.

Portál, s. r. o. • Váz., křídový papír, 
170x220 mm, 144 str., 285 Kč

Síla manželovy modlitby
Stormie Omartianová • Z angličtiny přeložila 
Magdaléna Šobáňová
Knižka povzbuzuje k modlitbě ve vztazích, je spe-
ciálně zaměřena na manželovu modlitbu za svou 
ženu. Po přečtení této knihy si uvědomíte, že když 
do svého manželství pozvete Boha, i ta nejbezrad-
nější situace se může změnit k lepšímu.
Paulínky • Brož., 125x200 mm, 216 str., 199 Kč

Sedmero skutků milosrdenství
Anselm Grün • Z němčiny přeložila Jindra Hubko-
vá • Odpovědná redaktorka Lucie Mašátová
Sedmero skutků milosrdenství se v církevní tra-
dici ustálilo na základě Ježíšovy řeči o posledním 
soudu; ve středověku bylo ke skutkům tělesného 
milosrdenství připojeno ještě dalších sedm skut-
ků milosrdenství duchovního. Měli bychom Bibli 
rozjímat a studovat především z hlediska milosr-
denství, pochopíme tak samu podstatu Ježíšova 
poselství. Víme-li, že Bůh je milosrdný, pak se 
i my budeme snažit jednat milosrdně s chudými 
a s těmi, kteří se ocitli na okraji společnosti. Stejně 
jako Ježíš půjdeme za nemocnými, kteří potřebují 
lékaře; za hříšníky, které společnost odsuzuje jako 
hříšníky a ztracené případy. Autor knížky uvádí 



6 7 

do tajemství milosrdenství a chce, aby se náš svět 
začal milosrdenstvím proměňovat a stal se místem 
lidštějším, přátelštějším a milosrdnějším.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 115x179 mm, 104 str., 159 Kč

Novéna s Matkou Terezou
Brian Kolodiejchuk, M. C. (ed.) • Z angličtiny pře-
ložila Zora Freiová • Upravila Kateřina Lachma-
nová • Revidoval Jaroslav Brož
Novéna sestává ze slov blahoslavené Matky Terezy 
z Kalkaty. Rozjímání nad prostým, a přesto hlubo-
kým učením Matky Terezy nám může pomoci, aby-
chom rostli v lásce a v žízni po Ježíši, a může nás 
učit, jak milovat a sloužit jako ona: „Vše pro Ježíše 
skrze Marii“ tím, že konáme „malé věci s velkou 
láskou“. Vyšlo s církevním schválením.

Karmelitánské nakladatelství
2. vydání • Brož., 100x145 mm, 

40 str., 49 Kč

Přežila jsem • Otevřená výpověď o zradě, ne-
návisti a odpuštění
Immaculée Ilibagiza ve spolupráci se Stevem 
Erwinem • Z angličtiny přeložila Marie Som-
merová
Autorka popisuje šokující zážitky z genocidy ve 
Rwandě. Líčí, jak ozbrojené bojůvky pustošily 
krajinu a zfanatizovaný dav lynčoval nevinné. 
Po celou dobu se Immaculée krčila v úkrytu ma-
ličké koupelny v domě místního pastora, kde se 
na ploše jednoho metru čtverečního tísnilo osm 
žen. Namačkané ve tmě jedna na druhou, téměř 
bez jídla, v horku a beze slova trávily nekoneč-
né tři měsíce.

Euromedia group, k. s. – Ikar
Váz., přebal, 132x207 mm, 280 str. + 16 str. 

barevné obrazové přílohy, 299 Kč

Výstup na horu manželství
Elias Vella • Ze slovenštiny přeložila Micha-
ela Houšková • Odpovědná redaktorka Ivana 
Albrechtová
Kniha, která vznikla na základě přednášek P. Eli-
ase Velly o manželství, nabízí čtenářům důležité 
rady pro zdravý manželský život. V první části au-
tor ukazuje autentický obraz manželství v kontex-
tu svátostného života. Druhá část knihy konfron-
tuje čtenáře se současnými problémy, jako jsou 
cizoložství, poruchy sexuální identity, odluka, roz-
vod atd., a přináší řešení těm, kteří usilují o pokoj, 
uzdravení a stálost ve svých vztazích.

Karmelitánské nakladatelství
Brož., 135x195 mm, 192 str., 249 Kč

Vychoval mě gangster
P. René-Luc • Z francouzštiny přeložila Vero-
nika Kloučková • Odpovědná redaktorka Lucie 
Mašátová
Nic nenahrávalo tomu, že by se René-Luc měl 
někdy stát knězem. Svému povolání byl ještě na 
hony vzdálen i onoho podzimního večera v lis-
topadu roku 1979, kdy byl svědkem toho, jak se 
mu nevlastní otec uprostřed ulice zastřelil, právě 
ho propustili z vězení. Tento traumatický zážitek 
navazuje na léta bouřlivého dětství. René-Luc, kte-
rý vlastního otce nepoznal, se rychle stává mla-
distvým zločincem – navzdory lásce své matky, 
která se ze všech sil snaží obstarat pět dětí. Cesta 
z kopce se zarazí až tehdy, když se René-Luc setká 
s kazatelem Nickym Cruzem, bývalým vůdcem 
newyorského gangu Portorikánců. Vyslechne jeho 
svědectví o setkání s Kristem a zasáhne ho Boží 

milost, takže se rozhodne změnit svůj život a ode-
vzdat ho Bohu. Setkává se s hnutím charismatické 
obnovy a postupně je získán pro novou evange-
lizaci: spolu s otcem Danielem Angem a dalšími 
jede povzbuzovat křesťany do válkou zmítaného 
Libanonu, svědčí o své víře před tisíci mladými 
a stává se duchovním synem Jana Pavla II. Roku 
1994 je vysvěcen na kněze. Hledá a nalézá i své-
ho fyzického otce. Knížka je strhujícím příběhem 
víry a naděje, který potvrzuje, že Boží milost umí 
psát rovně i po křivých řádcích.

Karmelitánské nakladatelství
Brož., 130x189 mm, 152 str., 179 Kč

Youcat • Katechismus katolické církve pro 
mladé
Předmluva Benedikt XVI. • Z němčiny přeložila 
Jindra Hubková
Katechismus pro mladé zprostředkovává souhrn 
katolické víry, tak jak byla předložena Katechis-
mem katolické církve (KKC) z roku 1997, ovšem 
jazykem přiměřeným mladému člověku a nemá 
v úmyslu, a ani se nesnaží, bezpodmínečně vyčer-
pat všechny jeho obsahy. Kniha je psána formou 
otázek a odpovědí, za každou odpovědí jsou při-
pojeny číselné odkazy pro další upřesnění a pro-
hloubení v KKC. Následný komentář má poskyt-
nout mladým dodatečnou pomoc, aby dokázali 
lépe pochopit danou otázku a její význam pro 
vlastní život. Katechismus pro mladé dále nabízí 
v průběžném postranním sloupci doplňující prvky, 
jako jsou obrázky, shrnující definice, citáty z Pís-
ma svatého, citáty svatých a spolehlivých učite-
lů víry. V jeho závěru najdeme věcný a jmenný 
rejstřík, který nabízí možnost snadno si vyhledat 
konkrétní místa v textu.

Karmelitánské nakladatelství
Brož., křídový papír,  134x210 mm, 

304 str., 200 Kč

Youcat • Modlitební knížka pro mladé
Georg von Lengerke – Dörte Schrömgesová    
Z němčiny přeložila Jindra Hubková
Kniha obsahuje modlitby z Písma svatého, mod-
litby velkých mistrů duchovního života z dávné 
minulosti i modlitby našich současníků. Skládá se 
ze dvou částí. První z nich zachycuje rytmus dne 
v ranní a večerní modlitbě, uspořádaný do dvou 
týdnů. Druhá část je sbírkou modliteb na rozlič-
ná témata a k různým příležitostem. Dají se dobře 
spojit s pravidelným rytmem prvního týdne a mo-
hou se do něj včlenit podle příležitosti, podle růz-
ných období a svátků církevního roku nebo podle 
konkrétní životní situace.

Karmelitánské nakladatelství
Brož., křídový papír, 125x205 mm, 

176 str., 190 Kč

Lvi přicházejí
Vladimír Palko • Ze slovenštiny přeložila            
Mgr. Lucie Cekotová • Úvodní slovo 
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Bývalý slovenský ministr vnitra za KDH Vladi-
mír Palko se v této knize věnuje otázkám morálky 
a etiky, a to zejména morálky a etiky v politice. 
Jeho výchozí tezí je, že současný Západ – tedy 
především Evropská unie a Spojené státy ame-
rické – směřují k nové tyranii, přičemž základ-
ním „bitevním polem“ se stává oblast pro většinu 
lidí mnohem zásadnější než společné vlastnictví 
výrobních prostředků, totiž rodina a s ní souvi-
sející otázky ochrany života, manželství a vý-
chovy dětí. Dlouhý pobyt ve vysokých funk-

cích slovenské politiky poskytl autorovi bohatý 
materiál. Sám křesťanský demokrat, své ideové 
souputníky, včetně stranických kolegů ze sloven-
ského KDH, v ní nikterak nešetří. Pozastavuje se 
především nad nečekaně početnými případy, kdy 
levicovou, „kulturně-revoluční“ agendu, jakou je 
umělý potrat, eutanazie či svazky homosexuálů, 
pomáhali prosazovat, ale často také iniciativně 
navrhovali právě křesťanští demokraté. Velkou 
pozornost autor věnuje dokumentaci případů 
pronásledování křesťanů za jejich přesvědčení 
v dnešní Evropě a Americe. Upírání práva na 
výhradu svědomí, třeba u zdravotníků odmíta-
jících provádět potraty, perzekuce rodičů, kte-
ří nesouhlasí se sexuální výchovou ve školách, 
vyhazování z práce a soudní procesy za „homo-
fobii“, ba i věznění aktivistů pokojně protestu-
jících před potratovými klinikami, to je dnešní 
realita zemí, které jsme si zvykli považovat za 
demokratické. Jistě, zatím nejde o pronásledo-
vání krvavé, ale situace se, jak Palko dokládá, 
zhoršuje. Kniha obsahuje rozsáhlý poznámkový 
aparát i jmenný rejstřík.

Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství ve 
vydavatelské společnosti ERGO Brauner s. r. o. 

Váz., A5, 440 str., 350 Kč

Krvavé jahody • Příběh ženy, která přeži-
la gulag
Jiří S. Kupka
Děsivé svědectví Věry Sosnarové deportované ve 
14 letech spolu s devítiletou sestrou Naďou a je-
jich ruskou matkou – petrohradskou emigrantkou 
Ljubou Mělkinovou – z Brna do Sovětskeho sva-
zu. V nápravném pracovním táboře na Sibiři za-
koušejí nekonečné hrůzy stalinskeho teroru, které 
matka nepřežije. Po vytouženém propuštění pu-
tují jako sirotci bez dokladů na Dálný východ, 
kde pokračují v otrockých pracích v lese, na ti-
chomořské obchodní lodi a posléze v sovětském 
vnitrozemí, v dole, kolchoze a slévarně. Do Čes-
koslovenska se vracejí až po 19 letech. Pozadí 
dramatu života a smrti vykresluje 20. století jako 
střet nacionalismů, degeneraci lidských ideologií 
a světových válek.

4., doplněné vydání, v KN 2. vydání
Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství a vy-

davatelství ve spolupráci se společností ERGO 
Brauner, s. r. o.

 Váz., přebal, A5, 240 str., 298 Kč

Buď, kde jsi
Štěpán Smolen • Odpovědná redaktorka Lucie 
Mašátová
Fantaskní, lehce humorný příběh o hledání stálosti 
v nestálé době. Doba přeje pohybu. Těkáme z mís-
ta na místo, ze vztahu do vztahu a z webu na web. 
I student teologie se nechává nést proudem, dokud 
nepotká záhadného starce, jenž se mu stane samo-
zvaným průvodcem na cestě. Nepřipraven – ještě 
v pyžamu a s kartáčkem na zuby v ruce – je nucen 
podniknout výpravu napříč staletími a kontinenty, 
až k pouštním otcům na Saharu, ale především do 
vlastního nitra.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 117x180 mm, 152 str., 199 Kč

Modlitba s Biblí v ruce
Angelo Scarano • Odpovědná redaktorka Eva Meš-
ková • Předmluva Vojtěch Kodet
Autor knížky nabízí osvědčené způsoby, jak při-
stupovat k četbě Božího slova, jak se s ním modlit 
a nechat ho promlouvat do svého života. V první 
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části vysvětluje podstatu Božího slova. V druhé, 
praktické části zaznívají konkrétní podněty pro 
četbu a modlitbu s Biblí v ruce. Třetí část probí-
rá desatero nejčastějších problémů, které mohou 
vyvstat na cestě s Božím slovem.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 100x165 mm, 96 str., 119 Kč

Světlo do temných dní
Jean-Romain Frisch • Z francouzštiny přeložila 
Zdeňka Křehlíková • Odpovědná redaktorka Lu-
cie Mašátová
Přepis duchovních promluv nad Božím slovem, 
které zaznívaly v jednom pařížském kostele při 
pravidelných večerech modliteb za trpící a nemoc-
né. Tehdy Boží slovo vneslo světlo a útěchu do 
srdcí mnoha přítomných, někteří prožili i fyzické 
uzdravení nebo uzdravení vzpomínek. Ale slo-
vo evangelia je stále živé, má moc prozářit i naše 
temnoty. Můžeme z něj čerpat světlo a posilu i do 
našich obtížných situací – je ale třeba se mu ote-
vřít, nechat je na sebe působit. Boží slovo osvě-
cuje, utěšuje, uzdravuje, dodává odvahu a vlévá 
pokoj i novou chuť do života. Dá člověku vnímat 
hlas Boha samého, jenž mluví o důvěře a naději 
i v lidsky beznadějných situacích.

Karmelitánské nakladatelství
Brož., 117x180 mm, 144 str., 199 Kč

Přijď tvé milosrdenství • Osobní zkušenost 
s Božím milosrdenstvím
Joël Guibert • Z francouzštiny přeložila Stani-
slava Káňová
Autorem této knihy je francouzský kněz, který se 
věnuje duchovnímu doprovázení a vedení exercicií. 
Cílem jejího sepsání je umožnit čtenáři, aby vstoupil 
srdcem do tajemství milosrdenství, které je zachy-
ceno především v poselství sestry Faustyny Kowal-
ské. Nejedná se o teologické reflexe, ale o pozvání 
k osobní zkušenosti s Božím milosrdenstvím, aby 
mohlo více pronikat do církve i do celého světa.
Paulínky • Brož., 126x200 mm, 304 str., 295 Kč

Malý mnich a jeho začátky: Sedmý dar
Harry Farra • Z angličtiny přeložil Jiří Gračka   
Ilustrace Markéta Žižkovská
Během svého prvního roku v klášteře musí malý 
mnich vybojovat řadu duchovních bitev – těch ve 
svém nitru i těch, které se odehrávají v okolním 
světě, při setkáních s druhými lidmi. Najde po-
moc u svých spolubratří, dokáže čelit zlu a zvítězí 
v zápase o svou duši? Podobenství o duchovních 
bojích křesťanského života ukazuje, jak dosáhnout 
hluboké víry a stát se dítětem, které smí vejít do 
Božího království, protože – slovy pouštních otců 
– každý z nás ve svém srdci nosí kus mnicha.

Cesta • Váz., 143x175 mm, 192 str., 228 Kč

O lásce a milosrdenství v Teologické sumě
Tomáš Akvinský • Překlad Karel Šprunk • Po-
známky a úvodní studie Tomáš Machula • Od-
povědná redaktorka Eva Fuchsová • Odborná 
recenze Benedikt Mohelník, OP, Th.D., a Filip 
Boháč, OP
Předkládaný svazek obsahuje otázky Teologické 
sumy (II–II, 23–33), které se zabývají racionální 
reflexí fenoménu „lásky“. Na prvním místě To-
máš vymezuje pojem lásky a odlišuje tu, která je 
úkonem vůle, od ostatních druhů, které jsou více 
vázány na emoce a smyslové náklonnosti. Když se 
dopátráme lásky, která je opravdu vlastním proje-
vem rozumové přirozenosti, zjistíme, že si nevy-
stačí s dobrem, které jí předkládá rozum, ale touží 

být naplněna nejvyšším Dobrem, Bohem. Tak jako 
je poznání povýšeno k transcendenci vírou, tak je 
lidská láska povýšena k nadpřirozenému dobru vli-
tou, neboli božskou láskou. A tato láska je právě 
předmětem Tomášových úvah v Teologické sumě. 
V dalších otázkách se zabývá vztahem mezi subjek-
tem božské lásky (člověkem) a jejím dárcem (Bo-
hem, Duchem Svatým). Jak je možné, že láska je 
darem Božím, a zároveň volním úkonem člověka? 
Může božská láska růst nebo se zmenšovat, když 
její původ je v nekonečném a neměnném Bohu? 
Dalším tématem je předmět lásky. Co a kdo se má 
milovat a v jakém pořadí? V dalších otázkách se 
pozornost stáčí na úkony a účinky lásky, mezi něž 
patří i milosrdenství, kterému je věnována zvláštní 
otázka. Tomáš se v ní mimo jiné vyrovnává s antic-
kým pojetím milosrdenství jako vášně nebo rovnou 
slabosti a posunuje jeho pojem dál tak, aby byl ho-
den milosrdného Otce v nebesích.

Krystal OP, s.r.o.
Brož., 130x204 mm, 236 str., 275 Kč

Babičko, máme tě rádi
Eduard Martin • Odpovědný redaktor Richard 
Straberger
Umění být babičkou je vznešené, výsostné umění. 
Babičky bývají svým vnoučatům velkými malíř-
kami. Nabírají jasné barvy a malují dětem svět… 
Babičky bývají učitelkami životní nálady, onoho 
tolikrát přehlíženého předmětu, který je tak důle-
žitý pro to, aby člověk mohl být šťastný… Babič-
ky mohou být mocnými politiky. Dokážou lépe 
a zábavněji ukazovat, jak svět proměnit, aby byl 
příjemnějším místem… Přítomnost je taková, jaké 
byly babičky. Budoucnost bude taková, jaké jsou 
dnešní babičky. Autor knížky krátkými příběhy 
plnými životní moudrosti odkrývá svět babiček 
a vnoučat v celé své kráse.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 120x162 mm, 152 str., 159 Kč

Obrácení srdce
Irma Zaleski • Z angličtiny přeložil Štěpán Siro-
vátka • Odpovědná redaktorka Lucie Mašátová
Obrácení je v pohledu autorky této knížky zá-
kladním povoláním křesťanů. Je to každodenní 
zápas v lidském srdci, boj o to odvracet se od 
sebe samých a učit se milovat. Většina lidí ne-
dokáže zpravidla milovat tak, jak nám přikázal 
Kristus. Člověk často v lásce selhává, a proto se 
jí potřebuje stále učit. Významnou školou lás-
ky je pokání. Spolu s autorkou pak může čtenář 
této knížky nacházet každodenní cestu pokání, 
jež vede k obrácení srdce, k němuž člověka volá 
evangelium.

Karmelitánské nakladatelství 
Brož., 102x165 mm, 84 str., 99 Kč

Karel Foucauld • Duchovní životopis
Malá sestra Annie Ježíšova • Z francouzštiny pře-
ložila Veronika Matiášková • Odpovědná redak-
torka Lucie Mašátová • Předmluva José kardinál 
Saraiva Martins, prefekt Kongregace pro blaho-
řečení a svatořečení
Blahoslavený Karel Foucauld (1858–1916) zemřel 
mučednickou smrtí na Sahaře. Svou životní cestu 
hledal bratr Karel klopotně. Studoval prestižní vo-
jenskou školu, ale byl z ní vyloučen. Proslavil se 
zeměpisnou výpravou do Maroka, ale cestovatelem 
nezůstal. V jednom pařížském kostele prožil radi-
kální obrácení a vstoupil k trapistům, aby za pár let 
zjistil, že hledá jiný způsob následování Krista. Usa-
dil se jako poustevník v Nazaretě, ale nakonec ode-

šel na Saharu, aby žil „spiritualitu Nazareta“ upro-
střed kmene Tuaregů v Alžírsku. Až po čtyřicítce 
se nechal vysvětit na kněze, stále toužil založit ko-
munitu, ale nikdy nezískal jediného učedníka. Jeho 
spiritualita záhy oslovovala mnohé křesťany, ale až 
léta po jeho smrti vznikly fraternity Malých bratří 
a Malých sester Ježíšových. Tato knížka je výbor-
ným průvodcem Foucauldovy fascinace Kristem, 
z níž může čerpat každý, kdo bude knížku číst.

Karmelitánské nakladatelství, 
Brož., 132x190 mm, 88 str. + 8 str. 
černobílé obrazové přílohy, 159 Kč

Slabikář vnitřní modlitby • Po způsobu sv. Te-
rezie z Ávily
Pavel Vojtěch Kohut • Předmluva biskup Václav 
Malý • Odpovědný redaktor Martin Bedřich
Kniha předního českého znalce karmelitánské spi-
rituality přibližuje pomocí dvanácti klíčových slov    
sv. Terezie její praxi vnitřní modlitby. Výklad kom-
binuje jak vyprávěcí styl (kde se autor tak trochu dělí 
o své osobní zkušenosti se spiritualitou světice), tak 
přístupným způsobem styl věroučný (kde prezentuje 
popularizujícím způsobem nauku sv. Terezie).

Portál, s. r. o. • Brož., A5, 144 str., 229 Kč

Sedmero bolestí víry
Petr Vrbacký • Fotografie Kryštof Kolomý
„Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ 
(Flp 4,4) Není snad křesťana neznalého tohoto apo-
štolského povzbuzení. Ovšem zrovna tak neexistuje 
věřící, jehož život by byl jen růžencem nekoneč-
ných radostí. Víra může trpět bolestmi: z nezdarů, 
ze vztahů, z lidí, z církve – a nejvíce z hříchů… 
Nad těmito bolestmi, ale také nad tím, jak se s nimi 
vyrovnávat, se autor zamýšlí v této knížce.

Cesta • Brož., 115x160 mm, 144 str., 98 Kč

Kněží pro třetí tisíciletí
Timothy M. Dolan • Z angličtiny přeložil                 
Mgr. Andrej Kutarňa • Odborná spolupráce          
P. Mgr. Štěpán Smolen
Být knězem v dnešní době je bezpochyby ne-
snadné. Knih o kněžství se již v průběhu historie 
napsalo hodně a řada z nich má jistě ještě dnes 
svou platnost – neboť to, co kněžství je, se nemě-
ní. Méně se však píše o tom, jak žít (a rozeznávat) 
kněžské povolání v moderní době. Tato kniha se-
stává z 24 kapitol – promluv, které americký kar-
dinál Mons. Timothy Dolan jako tehdejší rektor 
pronášel k bohoslovcům North American College 
v Římě. Nejedná se tedy o odborný text prošpi-
kovaný poznámkami pod čarou, naopak je v něm 
zachována živost projevu a čtenář se místy neu-
brání smíchu či hlubokému zamyšlení. Přestože se 
nejedná o odborný text, jednotlivým zamyšlením 
nechybí solidní teologická hloubka ani systema-
tické zpracování. Mons. Dolan vždycky postaví 
před zrak čtenářů ideál ctnosti, vysvětlí jeho smysl 
a důležitost, upozorní na možná úskalí při snaze 
tohoto ideálu dosáhnout a vždy nabídne i řadu ryze 
praktických způsobů „jak na to“ – z nichž jako 
první je takřka pokaždé modlitba. Autor bohatě 
čerpá z Písma i z církevní tradice, připomíná vel-
ké a někdy možná i zapomenuté postavy církev-
ní historie. Stejnou měrou však čerpá i ze života 
církve dnes, z každodenního života kněží, jejichž 
příběhy a zážitky nejsou nijak vzdálené zkušenos-
tem dnešního čtenáře.

Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství ve 
spolupráci s nakladatelstvím Hesperion, z. s. 

Váz., 154x215 mm, 344 str., 315 Kč
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Boží tulačka • Životopis Terezie z Avily
Marcelle Auclairová • Z francouzštiny přeložila 
Terezie Brichtová • Revize textu Eliška Zdeňka 
Křehlíková a Milada Jiřina Brugerová • Odpo-
vědná redaktorka Lucie Mašátová
Život svaté Terezie z Avily, jak o něm pojed-
nává tato kniha, má barvitost a živost rytířské-
ho románu. A přece není v tomto díle nic, co 
by neodpovídalo přísné historické pravdě, ne-
přičítá se zde svaté Terezii ani slovo, které by 
byla skutečně nepronesla. Tato dvojí vlastnost 
– pružné, živé a příjemné vyprávění doložené 
na každé stránce nejspolehlivějšími dějinnými 
daty – to vše dodává tomuto životopisu neoby-
čejnou hodnotu.

Karmelitánské nakladatelství 
2. upravené vydání 

Brož., A5, 440 str., 399 Kč

Boží svědek v propasti zla • Život Etty Hil-
lesum
Yves Bériault • Z francouzštiny přeložila Tere-
za Šerá • Odpovědná redaktorka Lucie Mašáto-
vá • Předmluva Jean Vanier, zakladatel komunit 
Archa
Etty Hillesum (1914–1943) byla mladá holand-
ská Židovka, která zahynula na podzim roku 1943 
v Osvětimi. Její deníky a dopisy, jež po válce vy-
šly knižně, patří mezi nejvýznačnější duchovní 
svědectví 20. století. Uprostřed svého intelektu-
álního bloudění a v kontextu válečných hrůz obje-
vila Boží přítomnost, tajemný zdroj hluboké lásky 
a radosti, začala nově vnímat krásu a důstojnost 
lidského života. Její duchovní cesta je dost aty-
pická. Při svém hledání čerpá jak z judaismu, tak 
z křesťanství, ani jedno vyznání však nepřijme 
bezvýhradně a plně nepraktikuje. Ve svém nitru 
však postupně objevuje osobního Boha, kterého 
bez obtíží poznávají židé i křesťané, a objeví i sí-
lu sebedarující lásky, která je silnější než jakéko-
li zlo, silnější než smrt. Tato kniha je nejen živo-
topisnou črtou Etty, ale také odhaluje v celé šíři 
její duchovní život.

Karmelitánské nakladatelství
Brož., 130x190 mm, 136 str., 219 Kč

Vyznání
Svatý Augustin • Z latinského originálu přeloži-
li Ondřej Koupil, Marie Kyralová a Pavel Mareš  
Úvod a poznámky David Vopřada • Odpovědný re-
daktor Pavel Mareš • Rejstříky Stanislav Předota
Duchovní autobiografie svatého Augustina s ne-
vídanou autentičností svědčí nejen o lidské křeh-
kosti, ale i o palčivém hledání a nacházení toho 
nejpodstatnějšího v životě člověka. Dosud posled-
ní, opakovaně vydávaný český překlad Vyznání 
pocházel z roku 1926 a jazykově už notně zasta-
ral. Tento nový překlad díla je doplněn o odborný 
úvod, vysvětlivky a rejstříky.

Karmelitánské nakladatelství
Váz., 148x198 mm, 444 str., 590 Kč

Odpusť, Natašo!
Sergej K. Dakov • Odpovědná redaktorka Iva-
na Albrechtová
Sergej Dakov otevřeně a bez příkras vypráví vlast-
ní životní příběh. V bezcitném prostředí dětských 
domovů byl formován v uvědomělého občana So-
větského svazu. Vlivem této výchovy neváhal kru-
tě pronásledovat křesťany. Avšak paradoxně kon-
takt s nimi ho nakonec přivedl k obrácení. Mrazivě 
skutečný a přesvědčivý příběh psaný poutavým 
stylem odkrývá čtenáři fungování komunistické-
ho režimu v Rusku v polovině 20. století a jeho 
hrůzné praktiky.

Karmelitánské nakladatelství
V KNA 2., upravené vydání

Brož., 130x190 mm, 176 str., 199 Kč

Smrt nemá poslední slovo
Simone Troisi – Cristiana Pacciniová • Z italštiny 
přeložila Vanda Bodová • Redakce Dagmar Ko-
pecká • Předmluva otec Vito ďAmato • Předmlu-
va manžel Enrico Petrillo
Chiara Corbellová Petrillová zemřela v 28 letech 
na rakovinu jazyka. Nevyléčitelný nádor jí lékaři 
objevili v pátém měsíci těhotenství, kdy se těšila 
na narození svého syna Franceska. Pro ni a man-
žela Enrika to bylo už třetí dítě, které čekali, ale 
první, které přežilo a narodilo se zdravé. První dvě 
děti zemřely krátce po narození. Je to příběh, kde 

nedojde k zázraku uzdravení, ale kde oba manže-
lé zažijí víc než zázrak: pokoj shůry, radost z Bo-
ží blízkosti, která rozšiřuje srdce a dodává naději 
uprostřed bouře. Je to příběh, který zblízka sledo-
vali a o němž vydali svědectví jejich přátelé, ro-
dinní příslušníci i členové církevních společenství, 
kteří se za ně modlili.

Karmelitánské nakladatelství
Brož., 130x189 mm, 128 str., 219 Kč

Láska, která za to stojí!
Jean-Benoît Casterman • Z francouzštiny přeloži-
la Milada Fuzier a Bohumíra Klimentová
Odvážný průvodce pro smělé holky a kluky, kteří 
hledají pravdivé odpovědi na své otázky o lásce, 
sexu a o všem, co souvisí s partnerskými vztahy. 
Je určen pro všechny teenagery, kteří se nechtějí 
nechat unášet davem, ale touží plavat proti proudu, 
zůstat sami sebou a stavět svůj život na opravdové 
lásce a ryzích hodnotách.

Paulínky • Brož., křídový papír, 200x280 mm, 
82 str., 165 Kč

Biblická podobenství pro děti
Převyprávěl Bob Hartman • Ilustrovala Kriszti-
na Kállai Nagyová • Z angličtiny přeložil Martin 
Štefl • Redakce Pavel Nápravník
Ježíšova podobenství převyprávěná Bobem 
Hartmanem se dobře hodí jak k předčítání dě-
tem, tak i k jejich prvnímu samostatnému čtení. 
Kniha pomůže dospělým i dětem sdílet moud-
rost i radost, které se v jednotlivých podoben-
stvích skrývají.
Česká biblická společnost • Váz., křídový papír, 

220x267 mm, 64 str., 298 Kč

Veselá Bible pro bystré děti
Napsal Peter Martin • Ilustroval Len Epstein           
Z angličtiny přeložila Petra Mizurová • Redak-
ce Pavel Nápravník
Veselá Bible pro bystré děti je zdrojem zábavy 
i poučení při vyhledávání detailů na dvanácti ce-
lostránkových ilustracích.
Česká biblická společnost • Váz., křídový papír, 

215x303 mm, 30 str., 298 Kč


