vÁ no Č n Í na BÍ dk a k n i H 2 0 2 0
Matice cyrilometodějská s. r. o.
dolní náměstí 24, 779 00 olomouc
telefon: 587 405 431 • mobil: 733 741 841 (církevní síť)
e-mail: expedice@maticecm.cz • internet: www.maticecm.cz
Vážení členové a spolupracovníci Mariánského kněžského hnutí,
rádi bychom Vám dali k Vánocům dárek formou vánočního balíčku za 249 Kč, 20 % slevy z cen knih našeho nakladatelství
a 10% slevy z cen knih jiných nakladatelství. (Další naše i cizí tituly najdete na našich webových stránkách.) Pošlete
nejpozději do 14. 12. 2020 vyplněný objednávkový list z této nabídky nebo objednejte knihy e-mailem (do předmětu
zprávy uveďte va20mkh) nebo objednejte telefonicky (sdělte, že se jedná o vánoční nabídku), z provozních důvodů
zásilková služba funguje jen do 18. 12. 2020, pak až od 4. 1. 2021. Nabídka platí do vyprodání zásob.
Poštovné účtujeme dle platných sazeb České pošty + balné 10 Kč za listovní zásilku, 20 Kč za balík.
V objednávce prosíme uveďte kontakt na sebe (telefon nebo e-mail) z důvodu naší komunikace s Vámi
i s Českou poštou, která je nyní zahlcena.
Vážíme si Vaší přízně, velice Vám za ni děkujeme
a budeme rádi, když nás svým nákupem podpoříte v této nelehké době.

Celý vánoční balíček

10 knih za 249 Kč
Rozjímání nad žalmy
P. František Opletal
Žalmy patří k nejkrásnějším modlitbám. Je
v nich vyjádřeno všechno, co si člověk může přát
a na Bohu žádat. Zároveň je v nich jakási podivuhodná síla, která vzbuzuje v duších snahu o všechny ctnosti. Ze žaltáře se modlil sám Kristus a apoštolové. Proto je modlitbou církve.
Brož., A5, 360 str., pův. cena 225 Kč
Proč právě já
prof. MUDr. Václav V. Tošovský, DrSc.
Lékař, univerzitní profesor, přední český pediatr, ortoped a chirurg, nositel titulu „Rytíř
lékařského stavu“, vytěžil z vlastního života
poutavý příběh lékaře, jenž za všech okolností
volí a koná dobro.
Brož., A5, 240 str., pův. cena 265 Kč
Modlitba
Benedikt XVI. • Z italštiny přeložila Terezie Brichtová OP
Sbírka modliteb Benedikta XVI. a ponaučení
o modlitbě. Dnes je víc než kdy jindy zapotřebí
živit ducha a praxi osobní modlitby.
Brož., A5, 88 str., pův. cena 80 Kč
Dvanáct perel pro Ježíše
Sestavila Markéta Tomečková
Svatý otec Benedikt XVI. nás vybízí k modlitbám
za ochranu lidského života od početí až do přiro-

zené smrti. Úvodní slovo napsal biskup Mons. Josef Hrdlička.
Brož., 117x170 mm, 88 str., pův. cena 80 Kč
Atanáš a dnešní církev
Dr. Rudolf Graber • Z němčiny přeložila Marie Mrázková
Kniha až šokujících skutečností ze života biskupa 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“,
nýbrž překonané a jasně teologicky odsouzené.
2. vydání • Brož., A5, 64 str., pův. cena 65 Kč
Tajemství šťastného manželství
Jan Chlumský
Kniha chce být pomůckou pro hledání cest k šťastnému manželství.
Brož., A5, 1. díl: 96 str., 2. díl: 88 str.,
3. díl: 72 str., pův. cena 180 Kč
Náboženství v Evropě
Mons. Jaroslav Němec
V této publikaci se dovídáme proč a jak se Evropa
už v prvním tisíciletí stala křesťanskou a jak právě toto náboženství ji odlišuje od ostatních světadílů. Obsahuje obrazovou přílohu originálních
záběrů z kanonizací a beatifikací nových evropských světců.
Brož., A5, 66 str., pův. cena 50 Kč
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Tomáš Morus – Dopisy z vězení
Franz Peter Sonntag • Z němčiny přeložili Alfons
Bok a Marie Benešová
Tomáš Morus (1477–1535), kancléř anglického krále Jindřicha VIII., odmítl přísežně se zříci
papežské autority nad katolickou církví v Anglii
a přijmout za hlavu církve krále, proto byl uvězněn a popraven. Ne nadarmo jej v roce 2000 Jan
Pavel II. prohlásil patronem vládců a politiků.
Brož., A5, 176 str., pův. cena 139 Kč
P. Paul Marx OSB
P. Karel Dachovský
Životopis benediktinského kněze, zakladatele největší protiinterupční organizace na světě, která má
pobočku také v ČR – Hnutí pro život.
Brož., 130x200 mm, 60 str., pův. cena 50 Kč
Můj vzor Ježíš, Syn Panny Marie
P. Emil Neubert SM • Z angličtiny přeložila
Mgr. Radmila Válková
Tato účinná pomůcka v mariánském životním
programu je psána formou podnětných pokynů
od Pána Ježíše a Panny Marie. Objasňuje cestu dokonalého následování jeho synovské lásky
k Matce Marii. Tato kniha dala vyrůst četným oddaným věřícím a mnohé utvrdila jako mariánské
apoštoly v lásce a službě Panně Marii. Jde o ucelený a praktický životní program sjednocující duši
s Pánem Ježíšem a Pannou Marií.
Brož., A5, 128 str., pův. cena 119 Kč
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novinky a dotisky MCM
20% sleva
Třicetidenní pobožnost ke cti sv. Josefa • K dosažení zvláštní přímluvy v naléhavé záležitosti
Z němčiny přeložil Ing. Miroslav Polepil
Vyšlo s církevním schválením. Kapesní brožurka s ochrannou novénou ke cti sv. Josefa
k dosažení zvláštní přímluvy v nějaké důležité prosbě. Všechny uvedené modlitby se modlí
v průběhu 30 dní jako vzpomínka na léta, která prožil sv. Josef s Ježíšem a Pannou Marií
v Nazaretě.
Brož., A6, 24 str., 29 Kč
Svatý Šarbel Machlúf a další libanonští světci
Modlitby k maronitským světcům
Jiří Gračka • Úvodní slovo P. Pavel Ryšavý
Tato knížka, která vyšla s církevním schválením, seznamuje českého čtenáře se třemi světci
a jedním blahoslaveným z prostředí Blízkého
východu – Libanonu. Všichni byli mniši a mnišský život v sobě skrývá pro křesťanství něco
nesmírně důležitého. Mnišský život je životem
bez kompromisů a obyčejní lidé ho potřebují
aspoň zahlédnout, aby se mnišským příkladem
povzbudili a ochotněji následovali Krista. Mniši
svým životem vždy ukazovali ke Kristu. Proto
jsou jejich životní vzory příkladem pro každého
křesťana. V této knížce jsou to: sv. Nimatulláh
Kasáb al-Chardíní, sv. Šarbel Machlúf, sv. Rebeka Šabak ar-Rajís a bl. Štěpán Júsuf Nehme.
Ke každému z nich je sestavena novéna. Je to
nabídka k osobní modlitbě i výzva ke ztišení
a zastavení se – na pár minut, a nejlépe před
Nejsvětější svátostí.
Římskokatolická farnost Kojetín ve spolupráci
s nakladatelstvím Matice cyrilometodějská s. r. o.
Brož., A5, 56 str., 65 Kč
Budovatelé katolické akce
ThLic. Jan Larisch, Th.D. • Předmluva Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký
Tato publikace připomíná jednu ze zapomenutých
kapitol dějin olomoucké arcidiecéze. Původním
záměrem Katolické akce, této významné aktivity
církve v 1. polovině 20. století, iniciované papeži, byla aktivizace laiků pro práci na pokřesťanštění současného světa. Knížka představuje dva
horlivé protagonisty v budování Katolické akce
v tehdy téměř dvojjazyčné olomoucké arcidiecézi: Msgre ThDr. Bedřicha Vaška (1882–1959)
a Msgre ThDr. et PhDr. Josefa Krafta (1877–1946),
jejich mnohotvárnou činnost i osobní osudy.
Brož., 120x190 mm,
112 str. + 8 str. obrazových příloh, 122 Kč
Víra se musí zalévat modlitbou • Josef Vlček
– život a dílo
Mgr. Jaroslava Krejčí • Úvod Mgr. Daniel Dehner
Tato brožurka vychází k 100. výročí narození
Josefa Vlčka. Představuje muže, který za všech
okolností, jež přineslo bouřlivé 20. století, spoléhal na Boží vůli a ochranu Panny Marie. Snažil
se, aby vše, co konal, sloužilo k oslavě Boha. Ať
už to bylo založení Matice cyrilometodějské, vydávání náboženských knih, služba v Mariánském
kněžském hnutí, šíření „Světla“ skrze časopis
Světlo atd. Čtenář se také seznamuje s myšlenkami a vzpomínkami Josefa Vlčka, které pronesl
v televizních a rozhlasových pořadech. Brožurka
je poděkováním Josefu Vlčkovi za to, jak i za cenu
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mnohých útrap a těžkostí neochvějně bránil svou
víru a šířil Kristovo evangelium.
Brož., 124x189 mm, 48 str., 58 Kč
Syn Bílého náčelníka
František Weiser TJ • Překlad Zdeněk Feudrich
Napínavý příběh sepsaný podle skutečnosti, líčí
boje křesťanských Hurónů s pohanským divokým a bojechtivým kmenem Irokézů a hrdinské
činy dvou mladých, věrných přátel – syna hurónského náčelníka a syna kanadského guvernéra de Montmagny, hlavního hrdiny povídky.
2. vydání • Brož., 115x183 mm, 56 str., 68 Kč

Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ
10% sleva
Do boje s růžencem aneb Jak se porazit a přitom vyhrát
Štěpán Smolen • Předmluva Dominik kardinál Duka
Příručka k bojové hře jménem život, je třeba ji
úspěšně projít hned na první pokus. Člověk v ní
zápasí o vlastní duši. Tu je třeba osvobodit a darovat Bohu. Pokud to člověk udělá, získá sebe
i nebe. Stojí však proti celým armádám temnot,
proti svodům světa a proti svému starému já. Jsou
to protivníci silnější než on. Nemá na to, aby nad
nimi sám zvítězil. Ale nemusí se obávat. Je zde
Bojovník, který pomůže člověku vyhrát, pokud
ho do zápasu přizve.
Vydavatelství IN s. r. o.
ve spolupráci s časopisem Tarsicius
Brož., křídový papír, 110x158 mm, 36 str., 79 Kč
Cesta na Západ • Po stopách ochočeného Boha
Štěpán Smolen • Odpovědný redaktor Milan Žonca
Osobní svědectví českého kněze o jeho pěší pouti
z Litoměřic do Lisieux, kterou podnikl mimo jiné
proto, aby se – dočasně oproštěn od všeho nepodstatného – krok za krokem učil věřit jako sv. Terezie z Lisieux. Na cestu si kromě oblečení, několika
okopírovaných stránek z autoatlasu, Nového zákona
a Dopisů kněžím misionářům nebral nic, ani jídlo,
ani peníze. Přesně v duchu slov světice: „Stačí uznat
svou nicotu a odevzdat se jako dítě do Boží náruče.“ P. Smolen se rozhodl její slova poslechnout…
Hesperion, z. s.
Brož., 150x220 mm, 208 str., 249 Kč
Křesťanství a okultní praktiky • 25 otázek
a odpovědí
Vojtěch Kodet • Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Praktická příručka pro křesťany i další zájemce, kteří se chtějí vyznat v učení, praktikách a pojmech,
jako je okultismus, magie, ezoterika, alternativní
medicína nebo New Age. Kniha vyšla s nihil obstat.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 100x165 mm, 128 str., 169 Kč
Malá Jeruzalémská Bible • Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou
Český překlad PhDr. Dagmar Halasová
a Prof. PhDr. František X. Halas, CSc.
Text Jeruzalémské Bible je doplněn poznámkami,
omezenými na nezbytné minimum. Praktická Bible malého formátu je vhodná pro ty, kdo se čtením
Písma svatého teprve začínají, pro katechumeny,
mládež, pro ty, kdo jsou na cestách. Vyšlo s církevním schválením.
Krystal OP a Karmelitánské nakladatelství
Váz. (kůže), 127x188 mm, 1954 str., 590 Kč
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Rodinná Bible
Vybrané texty Bible z ekumenického překladu
Písma svatého, k nimž jsou připojena objasnění
klíčových slov, vět a pojmů. Barevné fotografie
míst, uměleckých předmětů a archeologických
nálezů zasazují spolu s mapkami jednotlivé příběhy do historického, kulturního a zeměpisného
kontextu. Rodinná Bible tak umožňuje hlouběji
porozumět biblickým textům.
Slovart, s. r. o. • 3. vydání
Váz., A4, 384 str., 499 Kč
Komiksová Bible
Napsala Iva Hothová • Ilustroval Andre Le Blanc
Z angličtiny přeložili Hana Matějková (Starý zákon) a Tomáš Audy (Nový zákon) • Redakce Šárka Vorková, Jan Palma
První ucelené české vydání snad nejpopulárnější
verze Bible v komiksovém zpracování na světě.
Od roku 1978 vychází ve stále nových vydáních
a jazykových mutacích. Zahrnuje 233 biblických
příběhů, zjednodušených, ale vystihujících podstatu biblické zvěsti. Kniha je určena všem, nejmenšími čtenáři počínaje.
Karmelitánské nakladatelství
Váz., křídový papír, 143x215 mm, 800 str., 650 Kč
Bible pro batolata • Starý a Nový zákon
Převyprávěla Kris Hirschmannová • Ilustrovala Kate Daviesová • Z angličtiny přeložil Tomáš Jajtner
Bible pro batolata obsahuje přes dvacet nejznámějších biblických příběhů ze Starého i Nového
zákona. Jednoduché texty jsou doprovázeny přitažlivými ilustracemi.
Karmelitánské nakladatelství
2. vydání • Leporelo, 123x160 mm, 48 str., 259 Kč
Evangelium do kapsy
Papež František stále vybízí k časté četbě evangelia: „Pamatujte na evangelium. Noste ho s sebou
v kapse či tašce a během dne si kousek z něho přečtěte.“ Toto kapesní vydání obsahuje text všech
čtyř evangelií v katolickém liturgickém překladu.
Vyšlo s církevním schválením.
Paulínky • 2. vydání
Brož., 72x100 mm, 360 str., 39 Kč
Modlitební knížka • Základní a tradiční katolické modlitby
Sestavil a redigoval Pavel Mareš • Úvod P. Jaroslav Brož
Vyšlo s církevním schválením. Knížka obsahuje
tyto oddíly modliteb: 1. Základy naší víry; 2. Základní křesťanské modlitby; 3. Ranní a večerní
modlitba; 4. Modlitby k Pánu Ježíši; 5. Modlitby
k Duchu Svatému; 6. Modlitby k Panně Marii;
7. Růženec; 8. Modlitby chvály a díků; 9. Modlitby lítosti, odpuštění a smíření; 10. Modlitby
za zemřelé; 11. Krátké modlitby po celý den;
12. Modlitby k svatým.
Karmelitánské nakladatelství
Váz., 130x180 mm, 200 str., 199 Kč
Denní modlitba církve – pro laiky
Toto jednosvazkové vydání breviáře obsahuje
všechny texty na celý rok pro ranní chvály, modlitbu uprostřed dne, nešpory a modlitbu před spaním. Je určené pro ty, kdo nemají povinnost modlit
se denně všechny části včetně modlitby se čtením.
Vyšlo s církevním schválením.
Karmelitánské nakladatelství
Váz., 115x175 mm, 2248 str., 790 Kč

Svátosti Krista a církve
Paolo Giglioni
Jednoduché uvedení do svátostí, které sepsal docent papežské Urbanovy univerzity a uznávaný
liturgista Paolo Giglioni. Knihu uzavírá stručné,
ale obsažné pojednání o svátostinách. Vychází
s církevním schválením.
Karmelitánské nakladatelství
Váz., zúž. A5, 184 str., 169 Kč
Památka na křest – box
Text Sally Ann Wrightová • Ilustrace Frank Endersby • Z angličtiny přeložila Ivana Trefná • Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková
Inspirativní sada knížek obsahuje známé biblické
příběhy, modlitby a svazeček, který bude připomínat křest a první kroky dítěte. Kmotři tak mají
ideální dárek pro své kmotřence. Box obsahuje tyto
knížečky: Památka na můj křest (30 str.); Moje
malá Bible (62 str.); Moje první modlitby (46 str.).
Karmelitánské nakladatelství
Box, váz., křídový papír, 140x175 mm,
3 knihy – dohromady 138 str., 349 Kč
Příprava na svátost smíření dnes
P. Marek Dunda a kolektiv
Tato brožurka obsahuje důležité texty pro dobrou
přípravu na svátost smíření. V brožurce najdeme
odpovědi na základní otázky týkající se svátosti
smíření, průběh slavení této svátosti, zpytování
svědomí (zpovědní zrcadlo), praktické rady pro
řešení nelehkých životních situací (např. umělé
oplodnění, užití antikoncepce atd.). Vyšlo s církevním schválením.
Matice cyrilometodějská s. r. o. pro Res Claritatis, o. s., ve spolupráci s o. s. Hnutí Pro život ČR
Brož., A6, 48 str., 28 Kč
Abeceda partnerského vztahu
Giovanna Fumagalliová – Davide Biollo • Z italštiny přeložil Richard Machan • Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Autoři této knížky – manželé s třemi dětmi, kteří
jsou spolu přes dvacet let – nabízejí užitečné praktické i duchovní postřehy, jak překonat nástrahy
a využít příležitosti ve společném vztahu.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 100x165 mm, 72 str., 99 Kč
Světlo pro duši
Bruno Ferrero • Z italštiny přeložila Veronika Matiášková • Odpovědný redaktor Martin Bedřich
Příběhy, které při vší své jednoduchosti umožní
znovu objevit smysl pro zázrak, údiv, lásku k druhým, bolest, krásu, úctu, soucit, odpuštění a mnoho
dalších aspektů, které charakterizují život každého dne. Kniha malá formátem, ale velká obsahem,
schopná otevřít mysl a ducha prostřednictvím
27 „pilířů moudrosti“, jež si lze snadno zapamatovat a využít pro osobní meditaci, katechezi, při
programu s dětmi nebo pro dobré čtení v rodině.
Portál
Brož., křídový papír, 115x190 mm, 88 str., 149 Kč
Sedlák proti Hitlerovi • Skrytý život Franze
Jägerstättera
Erna Putzová • Z němčiny přeložila Jindra Hubková • Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková • Předmluva Dr. Ludwig Schwarz SDB, biskup
linecký, a Dr. Manfred Scheuer, biskup innsbrucký, vicepostulátor
Kniha podává barvitý životní příběh rakouského
sedláka, který odmítl obsazení své země nacisty

a následně i službu v nacistické armádě. Franz
Jägerstätter byl beatifikován v roce 2007, ještě
za života své ženy a tří dcer. České vydání knihy
obsahuje i výbor zásadních Jägerstätterových textů, dopisů a přípisů. Na motivy jeho života natočil
v roce 2019 režisér Terence Malick film Skrytý
život, který získal cenu ekumenické poroty na festivalu v Cannes.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 130x190 mm, 168 str.
+ 8 str. černobílých fotografií, 229 Kč
Exorcista Elias Vella • Ďábel se nás bojí
Elias Vella v rozhovoru s Martinem Lžičiarem
Minoritský kněz Elias Vella pochází z Malty,
ale domovem je mu celý svět. Přednáší zejména
o osvobozování od Zlého a o vnitřním uzdravení.
Jeho knihy vycházejí v mnoha jazycích, pravidelně navštěvuje Česko i Slovensko. Známý exorcista v knize otevřeně mluví o své životní cestě,
vlastních bolestech i radostech a nabízí praktické
rady ve věcech modlitby, manželství a boje proti ďáblovi. Jeho dlouholeté zkušenosti jsou cenné
a jeho laskavé rady působí jako uklidňující náplasti na bolavé duše.
BeneMedia • Váz., 140x210 mm, 168 str., 115 Kč
Král David
Louis de Wohl • Z angličtiny přeložila Františka Böhmová
Strhující román o klíčové postavě biblických dějin. Ryšavého chlapce krásného vzhledu si Bůh
prostřednictvím proroka Samuela povolá od stáda,
jež jako nejmladší z osmi bratrů pásl pro svého
otce. Proslaví se, když jako mladíček porazí nepřemožitelného obra Goliáše. David ale neproslul jen uměním bojovat. Chce ve svém životě klást na první místo Boha. Není bez hříchu,
ale umí se pokořit před Bohem, litovat svých
provinění a kát se. Básník i bojovník. Soudce
i vrah. Král i Boží služebník. Louis de Wohl se
soustředí na podstatné. Dokonale dávkuje napětí a ovládá umění náhlého střihu. Lahůdka pro
literární labužníky.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 132x190 mm, 328 str., 399 Kč
Temné noci Matky Terezy
Greg Watts • Z angličtiny přeložila Marcela Koupilová
Biografie Matky Terezy začínající dobou, kdy se
jako mladá řeholnice vydala do ulic Kalkaty, aby
se tam starala o nemocné a umírající. Zatímco si
svět myslel, že Matka Tereza má horkou linku
k Pánu Bohu, ona celou dobu bojovala s pocity
prázdnoty, vyprahlosti modlitby a odmítnutí Bohem. Kniha obsahuje velmi originální a málo dostupné fotografie.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., křídový papír, 140x215 mm, 192 str., 90 Kč
Velký objev • Naše cesta do katolické církve
Ulf a Birgitta Ekmanovi • Ze slovenštiny přeložil Jan Lachman • Odpovědná redaktorka Ivana
Trefná • Předmluva kardinál Anders Arborelius
V životním hledání manželů Ekmanových sehrála důležitou roli slova svaté Brigity Švédské:
„Pane, ukaž mi svou cestu a dej mi ochotu se
po ní vydat.“ Jejich proces hledání trval dlouhých dvacet let. Cenné jsou i jejich protrpěné pohledy na roli papeže v církvi, na jednotu
církve, slavení Eucharistie, mariánskou úctu…
Knihu lze chápat jako „katechismus v kostce“:
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mnoha katolíkům může pomoci lépe pochopit
a zamilovat si svou církev.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 130x190 mm, 208 str., 299 Kč
Život Marty Robinové
Bernard Peyrous • Z francouzštiny přeložila Veronika Matiášková
Marta Robinová (1902–1981) je bez pochyby
jednou z nejpodivuhodnějších osobností 20. století. Tato prostá venkovanka, ochrnutá od 18 let
až do smrti v 78 letech, přijala na svém statku
přes sto tisíc lidí! Znala některé z nejvýznačnějších osobností své doby. Tato kniha je podložena dokumentací vycházející ze značného počtu
svědectví (zhruba tisíc) sebraných po její smrti
a opírá se o prohloubené zkoumání její korespondence a zápisků.
Karmelitánské nakladatelství
Váz., 130x190 mm, 342 str., 279 Kč
Šťavnatá chuť všednosti • Vychutnávat si posvátné chvíle každodenního života
Damaris Zehnerová • Z angličtiny přeložila Veronika Kreslová • Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Umíte si vychutnat posvátné chvíle všednodenního života? Zakoušet Boží doteky ve své duši –
uprostřed našich každodenních vítězství a proher –
je vzácné. A ještě vzácnější je takové chvíle popsat
a vzít si z nich to podstatné. Co si během dne vybereme: víru, nebo nevíru? A jaké s námi má Bůh
úmysly? Autorka píše upřímně, objevně a s radostí o těch nejobyčejnějších věcech našeho života.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 115x200 mm, 124 str., 199 Kč
Zázrak v Neratově
Josef Suchár v rozhovoru s Tomášem Kutilem
Odpovědný redaktor Pavel Mareš • Fotografie
z archivu Sdružení Neratov
Z monumentálního kostela zbylo jen torzo a v Neratově žilo pár posledních obyvatel. Dnes na toto
poutní místo smíření přijíždějí tisíce lidí a Sdružení Neratov dává naději a práci stovkám lidí s hendikepem. Otevřeně a bez frází mluví i o mnoha
dalších věcech, které se týkají jeho, víry, služby
druhým, společnosti a církve.
Karmelitánské nakladatelství
Váz., 123x200 mm, 216 str.
+ 8 str. fotografické přílohy, 329 Kč
3D život • O darech Boží dobroty
Martin David • Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Tato knížka ostravsko-opavského biskupa čtenáři připomíná velké bohatství darů v rozmanitých
dimenzích lidského života. Dary jsme obklopeni
v přírodě i ve světě. Setkáváme se s nimi v lidech,
s kterými žijeme, i v okamžicích, které život přináší. Dary Boží lásky nám připomíná liturgický rok
– koloběh svátků zpřítomňující události ze života Ježíše Krista. Jsme pozváni k vděčnosti za ně.
Karmelitánské nakladatelství
Váz., křídový papír, 145x145 mm, 64 str., 199 Kč
Obrácení srdce
Irma Zaleski • Z angličtiny přeložil Štěpán Sirovátka • Odpovědná redaktorka Lucie Mašátová
Obrácení je v pohledu autorky této knížky základním povoláním křesťanů. Je to každodenní zápas
v lidském srdci, boj o to odvracet se od sebe samých a učit se milovat.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 100x165 mm, 84 str., 99 Kč
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Profesor Ulipispirus a jiné pohádky
Tomáš Špidlík • Ilustrace Jan Knap
Pohádky pro dospělé, které jsou určeny nejen pro potěšení, ale i k zastavení se a k zamýšlení nad mnohdy neviditelnými či všedními skutečnostmi života.
Refugium Velehrad-Roma
3. vydání • Váz., přebal, křídový papír,
205x216 mm, 84 str., 179 Kč
Víno, dar nebe i země • Jak vzniká a k čemu
inspiruje
Karel Sládek • Ilustrace Vítězslava Faltysová
Odpovědný redaktor Pavel Mareš
Víno je dar nebe i země – povznáší nás, prospívá
nám i zahání naše chmury. Víno patří neodmyslitelně k naší duchovní kultuře. V knížce Karla Sládka
se projdeme vinicemi a prostředím, kde vinná réva
roste a zraje. Seznámíme se s prací vinařů i s tím,
jak víno vzniká. Při tom všem narazíme na mnoho
inspirací pro náš duševní i duchovní život.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 115x190 mm, 80 str., 169 Kč
Mozaika duchovní moudrosti
P. Dominik Josef Doubrava, O.Praem. – P. Marek Dunda • Úvod a doslov P. Pavel Zahradníček
Vyšlo s církevním schválením. Tato knížka je mozaikou různých střípků moudrosti, jak je trpělivě sbírali
dva kněží. Jde o moudrost, která vidí až za horizont
času – do věčnosti. Knížka je dobrým pomocníkem
pro správné rozeznávání, co je opravdu podstatné
a na co je dobré se v životě hlavně soustředit.
2., upravené vydání • A. M. I. M. S. ve spolupráci s Res Claritatis, z. s. • A5, 96 str., 20 Kč
Příběhy moudrosti • Pomoc na cestě k sebepoznání a růstu
Jitka Krausová • Ilustrace Johanka Ilčíková
Knížka obsahuje mnoho krátkých, poučných příběhů především ze židovské moudrosti, dále pak
příběhy arabské, z antiky, japonské, indiánské, africké, z historie křesťanství aj. Jednotlivé příběhy
jsou vždy doplněny otázkami, které mají za úkol
přimět čtenáře k zamyšlení se nad poselstvím příběhu. Vyšlo s církevním schválením.
A. M. I. M. S. • Brož., A5, 96 str., 20 Kč

Manželství – cesta ke svatosti • Svatí manželé 20. století
Jitka Krausová • Předmluva Mons. Jan Graubner
Jak napovídá podtitul knihy, jde o medailony
110 světců (anebo, dá-li Bůh, budoucích světců, protože kniha je i o těch, jejichž kanonizační proces teprve probíhá), kteří žili v manželství,
a to v nedávné době (datum úmrtí od roku 1950
do současnosti). Podstatné je, že nejde jen o příběhy vzorně fungujících manželství, ale i o takové, kdy jeden z manželů byl pro toho druhého
křížem… Za každým medailonem jsou otázky či
podněty k možnému přemýšlení, rozjímání, ideálně i společnému. Vyšlo s církevním schválením.
A. M. I. M. S. • Brož., A5, 320 str., 40 Kč
Buď Kristovým svědkem!
Marián Kuffa • Texty přeložil a poskládal Martin Leschinger
Tato kniha je přepsaným výběrem mluveného slova slovenského kněze P. Mariána Kuffy,
v němž se obrací především k otcům a matkám,
kteří mají ve svých rukou budoucnost svých dětí
a celých národů.
Martin Leschinger – Flétna
Brož., 110x189 mm, 112 str., 125 Kč
Největší zázrak • Příběhy k prvnímu svatému
přijímání a pro povzbuzení víry
Martin Leschinger • Ilustrace Eva Bednářová
Redakční spolupráce P. Lukáš Stolárik, Libor
Rösner, Marcela Macháčková, sestry Kongregace Nejsvětější svátosti
Martin Leschinger – Flétna
Váz., 143x205 mm, 144 str., 195 Kč
Česko Slovensko • Kde domov náš…
Text prof. Božidara Turzonovová, prof. Pavel Paf
ko • Předmluva Mons. Jan Graubner
Žijeme v nádherném koutě světa. Mnozí to víme,
mnozí si to ani neuvědomujeme. Tato publikace je
laskavým dárkem přibližujícím krásu české a slovenské krajiny, kulturního dědictví a moudrého slova.
Martin Leschinger – Flétna
Váz., přebal, křídový papír, 213x215 mm,
128 str., 325 Kč

Duchovní doprovázení podle svatého Jana, milovaného učedníka
Patrick Crasta OFMCap • Překlad Jana Ungerová • Úvodní slovo br. Radek Navrátil OFMCap
Předmluva Jossy Fernandes OFMCap
Kniha je určena všem, kdo se podílejí na duchovním vedení druhých. Autor, indický kapucín, říká,
že duchovní doprovázení je společnou cestou,
na níž skrze dávání dostáváme. Pomáháme doprovázenému a sami tak nalézáme pomoc.
Martin Leschinger – Flétna
Brož., A5, 160 str., 195 Kč
Chudobka z Orlických hor • Životní píseň lásky
a oběti stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové
Sestavil a poznámkami opatřil P. Filip M. Antonín Stajner S. T. L., III. OP
Jedinečná výpověď o životě naplněném obětí a láskou, o životě úplně obyčejném a přitom zcela mimořádném, o životě, který může osvěcovat i naše
životní cesty, často potemnělé hříchem. Kniha
zahrnuje četná osobní i písemná svědectví o životě, ctnostech, stigmatech, viděních a zázracích
Anny Bohuslavy Tomanové (1907–1957). Kniha
vyšla s nihil obstat Biskupství královéhradeckého.
Martin Leschinger – Flétna
Váz., křídový papír, A5, 416 str., 225 Kč
Svatý Jan Sarkander
Karel Antonín Kavička – Józef Budniak – Jan
Graubner – Josef Hrdlička – Halina Szotek
Autorskou a editorskou péčí historika PhDr. Karla Kavičky vyšla obsáhlá monografie o sv. Janu
Sarkandrovi, na které se spoluautorsky podílelo
více odborníků. Kniha slovem i obrazem podrobně přibližuje celé sarkandrovské téma, pohnutou
dobu na přelomu 16. a 17. století a nevynechává
ani citlivé skutečnosti rozdílného pohledu na postavu tohoto světce, které jeho kanonizace v roce
1995 v českém ekumenickém prostředí vyvolala. Kniha také přináší některé dosud málo známé
skutečnosti ze světcova života, kupříkladu osvětluje okolnosti jeho sňatku a následného ovdovění,
které předcházely jeho kněžské službě.
Martin Leschinger – Flétna
Váz., přebal, A4, 496 str., 1 195 Kč
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Jméno a příjmení:...................................................................................................................................................................................................
Ulice, město, PSČ:..................................................................................................................................................................................................
Datum:...................................
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Kontaktní údaj pro poštu: ..............................................................
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