Nabídka knih 2021
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 malý dárek formou 20 % slevy z cen knih našeho nakladatelství
(další tituly na webových stránkách) a 10 % slevy z cen nabídnutých knih jiných nakladatelství. Stačí poslat vyplněný objednávkový list z této nabídky, a to do 30. 6. 2021. Budete-li
objednávat knihy e-mailem, napište do předmětu zprávy: ve21mkh. 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.

tituly MCM
20% sleva
Don Gobbi – Život a dílo
Farář celého světa • Zakladatel Mariánského
kněžského hnutí
Mariadele Tavazzi • Z italštiny přeložil P. Lubor
Dobeš • Předmluva kardinál Ivan Dias • Úvod Otec
Serafino Tognetti
První životopis zakladatele Mariánského kněžského hnutí (MKH), italského kněze Dona Stefana Gobbiho (1930–2011). Autorka předkládá
portrét obyčejného člověka s mimořádnou vírou
a hlubokou mariánskou úctou intenzivně prožívanou od dětství. Zdá se nemožným, že si Panna Maria zvolila tak „malou“, horkokrevnou i pokornou
osobu pro tak grandiózní dílo, které se rozšířilo bez
nějakého lidského úsilí do celého světa. Posláním
Dona Gobbiho bylo číst poselství Fatimy v promluvách Panny Marie v srdci (lokuce) a účinně je
uvádět v život v katolické církvi. „Časy předpovězené Pannou Marií jsou tyto,“ tvrdil rozhodně.
A apoštolové těchto časů, kteří mají uvést lidstvo
k triumfu Neposkvrněného Srdce předpovězenému
ve Fatimě, jsou kněží oddaní Panně Marii, kteří se
jí zasvěcují. Kniha obsahuje i homilie ve Fatimě,
dopisy a svědectví, obrazovou přílohu, základní informace o vzniku a rozvoji MKH a úkony zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, životní osudy a přehled cest ve službě MKH i stručnou
chronologii života Dona Gobbiho.
Brož., A5, 224 str.
+ 20 str. barevné obrazové přílohy, 269 Kč
Základy křesťanské víry
Jan Kabeláč
Vyšlo s církevním schválením. Na stránkách této
knížky se čtenář setká s křesťanskou odpovědí
na otázku po smyslu vesmíru, lidského života.
Je to ovšem jen rámec křesťanského učení, jak to
vyžaduje stručný rozsah této příručky. Kdo hledá
pravdu, najde si jistě příležitost, jak tyto základní

poznatky prohloubit a rozšířit. Teprve důkladné
poznání zásad křesťanské víry přináší životní jistotu a radost z nalezené pravdy.
A. M. I. M. S. ve spolupráci s: Matice cyrilometodějská s. r. o.; Centrum pro rodinný
život, z.s., Olomouc; Milujte se! z.s.
Brož., A6, 64 str., 20 Kč
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
Eucharistie znovu objevená
Catalina Rivas • Z angličtiny přeložila Dana
Straková
Výpověď současné bolívijské mystičky Cataliny Rivas o tom, co jí Ježíš a Panna Maria sdělili
o mši svaté – co se při ní odehrává a jak ji prožít
do hloubky srdce. Původní anglické vydání vyšlo
s církevním schválením.
Brož., A6, 32 str., 35 Kč
Mystické město Boží
Čtyřsvazkové mystické a teologické dílo napsané ze sdělení Matky Boží. Obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (1602–1665),
představené kláštera Neposkvrněného početí,
řádu sv. Františka Serafínského ve španělském
městě Agreda.
Svazek I. • Početí – představuje svatá tajemství
uskutečněná Bohem v Panně Marii od okamžiku
jejího početí až po zasnoubení sv. Josefovi.
V MCM s. r. o. 1. vydání
Váz., A5, 480 str., 538 Kč
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Svazek II. • Vtělení – popisuje události od seznámení Panny Marie s tajemstvím Vtělení až po návrat Svaté rodiny z Egypta do Nazareta.
V MCM s. r. o. 1. vydání
Váz., A5, 444 str., 498 Kč
Svazek III. • Probodení – představuje svatá tajemství ze života Panny Marie od návratu z Egypta
přes život s Ježíšem, jeho ukřižování až do jeho
nanebevstoupení.
V MCM s. r. o. 2. vydání
Váz., A5, 566 str., 498 Kč
Svazek IV. • Korunování – pojednává o životě
Panny Marie v období od seslání Ducha Svatého,
působení Panny Marie v rodící se církvi až do nanebevzetí a korunování Boží Matky v nebi.
V MCM s. r. o. 1. vydání
Váz., A5, 488 str., 378 Kč
Litanie
Sestavil P. Mgr. Pavel Pankrác Křivý
Sbírka obsahuje litanie k Nejsvětější Trojici, k obdobím a svátkům církevního roku, mariánské litanie, litanie ke všem svatým, ke svatým patronům
naší vlasti, litanie užívané v různých řeholích, řádech a kongregacích a litanie pro různé příležitosti. Podstatnou změnou v tomto vydání Litanií je
aktualizace blahoslavených, kteří jsou již zapsáni
v seznamu svatých. Sbírka má církevní schválení
pro soukromou pobožnost.
2., revidované a doplněné vydání
Váz., A5, 566 str., 398 Kč
Dotyky nebe a země • 7 událostí a předmětů
v dějinách křesťanství, které zvou k zamyšlení
Editoři P. Marek Dunda, P. Pavel Zahradníček
Vyšlo s církevním schválením.
A.M.I.M.S. z.s. ve spolupráci s Maticí cyrilometodějskou s. r. o. • Brož., A5, 128 str., 30 Kč
Adorace s dětmi • Příručka pro kněze, rodiče a děti
Ludmila S. Trochtová
Příručka může přispět k pravidelnému setkávání
dětí při eucharistické adoraci. Obsahuje několik
námětů, které jistě kněží a ti, kdo se budou podílet
na přípravě adorace, přizpůsobí místním podmínkám. Cenné jsou také přílohy, které obsahují úkony
klanění, návrhy proseb, úryvky z evangelií vhodné
k četbě při adoraci, podněty k vděčnosti, krátká zamyšlení a podněty k adoraci. Autorkou publikace je
zkušená katechetka, premonstrátka, která vyšla při
tvorbě příručky ze své dlouholeté praxe.
Brož., A5, 88 str., 89 Kč
Příloha č. 2 • MZ 1/2021

Příběhy s úsměvem i slzou v oku
Martin Tarzicius Motyčka
Citlivě rozvíjené příběhy, podané pohádkovým
jazykem, si najdou cestu ke každému otevřenému
srdci, kterému je radostí nacházet pravdu. Kniha
s inspirativními ilustracemi P. Stanislava Weigla má dárkový charakter, je vhodná pro čtenáře
každého věku.
Brož., A5, 86 str., 114 Kč
Náboženství – původ, zkoumání, srovnávání
Josef Pejřimovský
Kniha je uceleným pohledem na přirozený vývoj
a krizi náboženství, původ mytologie a její vztah
k náboženství. Důležitým bodem k utřídění informací je přijetí poselství přirozené morálky. Rovněž porovnání historických i současných náboženských systémů z hlediska jejich výpovědi o Bohu,
člověku, morálce a posmrtném životě je dobrým
základem k nalezení skutečné pravdy.
Brož., A5, 200 str., 151 Kč
Ani oko nevidělo…
F. J. Boudreaux SJ • Přeložily a vydaly Sestry
Neposkvrněného Početí Panny Marie v Přerově v roce 1934
Detailní teologické pojednání o věčné blaženosti.
Autor vysvětluje nejen podstatu blaženého patření na Boží tvář, ale rovněž nabízí mystický vhled,
jakým způsobem je budeme prožívat v závislosti na svém pozemském životě. Hovoří tak o různých stupních nebeské blaženosti, počínaje slávou
Pána Ježíše a Panny Marie. Autor se zabývá také
omyly, kterých je potřeba vyvarovat se při rozjímání o nebi. Texty vyšly v nové, upravené podobě nejprve na stránkách týdeníku Světlo, nyní se
dočkaly i knižního vydání.
2. vydání, v MCM vydání 1.
Brož., 143x202 mm, 104 str., 98 Kč
Celý rok s Aničkou
Mons. doc. ICLic. František Polášek, Th.D.
Malý duchovní průvodce na každý den v roce –
slova a myšlenky Aničky Zelíkové z jejích vlastních písemností nebo písemností dr. Hloucha či
s. Ludmily, kteří je uvádějí jako slova Aničky.
Brož., A5, 104 str., 95 Kč
Důvěřuji Bohu, a proto i bližnímu • Vybrané
myšlenky sv. Františka z Assisi
ThLic. M. Pacifik Matějka • Ilustrace Bc. Martin Damian
Malá duchovní analýza spisů sv. Františka z Assisi s ohledem na jeho zbožnou důvěru v Boha,
který k němu promlouval i skrze bližního. Františkova důvěra v Boha a člověka je základem jeho
mimořádně oslovující svatosti a důvodem, proč
se jím i dnes cítí osloveni nespočetní následovníci a obdivovatelé.
Brož., A6, 128 str., 80 Kč
V síti rybáře
Marie Dolistová • Úvod Karel Dachovský
Básně vzniklé rozjímáním biblických textů, prožíváním jejich skutečností jako odpovědí na konkrétní životní situace. Autorka konfrontuje svět
víry s lidskou slabostí, bolestí a úzkostí tváří v tvář
nelehkým a často krutým okamžikům lidského života, které může proměnit a dát jim smysl jen Bůh.
2. doplněné vydání, v MCM s. r. o. 1. vydání
Brož., A6, 114 str., 135 Kč
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Matky svatých
Wendy Leifeld • Z italštiny přeložil P. Jan
Ihnát SDB
V dějinách lidstva najdeme mnoho matek, jejichž
děti se staly opravdu vznešenými syny a dcerami
Božími. Tyto matky začaly s utvářením charakteru svých dětí v již nejranějším věku. V této knize najdeme mimo jiné životopisy matek světců
a blahoslavených jako: Maxmilián M. Kolbe, Jan
M. Vianney, Terezie od Dítěte Ježíše, Augustin,
Bernard z Clairvaux, Jan Bosco, Marie Goretti aj.
Brož., A5, 200 str., 197 Kč
Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964
Vojtěch Vlček
Práce historika V. Vlčka je prvním dílem, které souhrnně zpracovává dramatické osudy řeholí
v 50. a 60. letech v českých zemích. Autor vychází z bohatého archivního materiálu (soudní spisy,
svazky StB, akta církevních tajemníků), odborné
literatury i z četných vzpomínek pronásledovaných duchovních.
Váz., A5, 597 str., 547 Kč
Poselství Nejsvětějšího Srdce Ježíšova světu
Kolektiv dle pramenů
Služebnice Boží sestra Josefa Menéndez měla
v minulém 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 ukázal, co může učinit láska z nejnepatrnějších skutků, když se spojí s ním a jeho zásluhami. Kniha obsahuje nejen poselství, ale také
životopis Josefy Menéndez. Vyšlo s církevním
schválením.
3. vydání • Brož., A5, 104 str., 82 Kč
Krátký život Antonietty Meo
Raffaele di Pietri • Z němčiny přeložil Vilém Jordán Matausch
Opravdu krátký život Antonietty Meo (1930–
1937) můžeme vyjádřit dvěma velkými pojmy
– radost a naděje. Nennolina, jak jí říkali, zemřela v šesti a půl letech na rakovinu kostí. Když se
Nennolina podrobila amputaci nohy (25. dubna
1936), věnovala své utrpení papeži, církvi, misio
nářům, africkým dětem, za světový mír a k záchraně hříšníků. Od 15. září 1936 píše láskyplná
psaníčka adresovaná především Ježíši a Panně
Marii, ve kterých si vyprošovala ustavičnou pomoc pro sebe a své bližní. Po její smrti nacházeli
příbuzní na jejím hrobě dopisy od věrných, kteří
se jí svěřovali nebo jí děkovali. Lidé se k ní obraceli s prosbou o přímluvy a následovaly zázračné
události. Její proroctví „nechám shora padat lilie“
se začalo uskutečňovat. V současnosti probíhá
proces jejího blahořečení.
Brož., A6, 30 str., 39 Kč
Maria Panno, Matko Slova
Uspořádal Mojmír Trávníček • Úvodní slovo
Mons. Josef Hrdlička
Básnické texty, obsažené v tomto výboru z tvorby
20. století, představují různé poetiky a rozmanitý
přístup k mariánské tematice.
Váz., 143x235 mm, 224 str., 198 Kč
Oživ plamen
Mons. Josef Hrdlička
Pán Ježíš mluvil k učedníkům i zástupům lidí
v podobenstvích. Ježíšova podobenství vypovídají
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o nejhlubších tajemstvích vztahu Boha a člověka.
Víra je dar, který má být sdílen, oživuje ho vanutí Ducha Svatého, ale zároveň musí být chráněn
a moudře ošetřován před prudkými závany zvenčí, aby nebyl uhašen.
Brož., 115x170 mm, 118 str., 96 Kč
Tajemství Nejsvětější Trojice
Emmanuel Maria Heufelder • Z němčiny přeložil
PhDr. Radomír Malý
E. M. Heufelder patří v Německu k několika málo
„mistrům duchovního života“. Ve 13 rozjímáních
této knihy nás autor vtahuje do nejhlubšího tajemství křesťanské víry – jeden Bůh ve třech osobách.
Rozjímání prokazují, že se nejedná o nějaký „abstraktní článek víry“. Čtenář se dozvídá o niterném příbuzenství stvoření a našeho lidského života s Božím jsoucnem a životem. Přitom prožívá
nové, obšťastňující dimenze své vlastní existence.
Brož., A5, 110 str., 118 Kč
Dědo, mám tě rád
Christa Meves • Z francouzštiny přeložil Vlastimil Ječmínek
Kniha pomáhá správně pochopit a splnit roli prarodičů – dědečka a babičky. Úkol velmi zodpovědný
a náročný, a proto je třeba se na něj připravovat
ještě před narozením vnoučete. Čtenáři jsou předkládána konkrétní řešení mnoha problémových
situací rodinného soužití.
Brož., A5, 112 str., 87 Kč
Církev a Velká francouzská revoluce
Jerzy Robert Nowak • Z polštiny přeložil PhDr. Radomír Malý
Profesor novodobých dějin na univerzitě v polské
Toruni J. R. Nowak se snaží vyvrátit mýtus o Velké francouzské revoluci, která je především stoupenci marxismu-leninismu představována jako
počátek nové epochy volnosti, rovnosti a bratrství
a jako základ pro pozdější revoluci v Rusku. Že
zde o demokracii nešlo, svědčí i to, že Francouzská revoluce „uskutečnila“ lidská práva a svobodu
svědomí z náboženského hlediska např. gilotinou
ve Vendée a jinými hrůznými způsoby po celé
Francii. Zkušenost Francouzské revoluce je varující. Jediné zbraně katolíků představují modlitba,
život podle víry a ochota k oběti.
Brož., A5, 96 str., 97 Kč

Z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ
10% sleva
Komenský by zajásal • Příběh SIRIRI
Ludmila Böhmová – Kateřina Lachmanová (ed.)
V roce 2006 se manželé Böhmovi podíleli na založení neziskové organizace SIRIRI, která podporuje karmelitánské misie ve Středoafrické
republice (SAR). Pod stejnou hlavičkou vznikl v roce 2015 v SAR úspěšný program Škola hrou. Tato kniha představuje příběh SIRIRI
prostřednictvím Lídy Böhmové, která zná jeho
podstatné části jako málokdo. Je to osobní svědectví členky zakládajícího týmu SIRIRI, která
do díla investovala kus svého života, získala pro
něj velkou část své rodiny i přátel a pochopitelně jí velice leží na srdci.
Doron • Brož., 130x190 mm, 336 str.
+ 16 str. barevné obrazové přílohy, 349 Kč

Nedělní promluvy • Roční cyklus B
Vojtěch Kodet • Redakce Ivana Trefná
Autor předkládá krátká zamyšlení nad úryvky
evangelia, které se předčítají při nedělních bohoslužbách. Užitek z nich mohou mít nejen kazatelé, ale i každý, kdo se chce nad texty v modlitbě
zamyslet dříve, než se nedělní liturgie zúčastní.
Doron • Brož., 130x190 mm, 128 str., 219 Kč
Utrpení Páně podle Jana
Životodárná Moc ukřižovaného Slova (Jan
18,1–19,42)
Prof. Ctirad Václav Pospíšil • Odpovědný redaktor Pavel Mareš • Recenzovali Mgr. Pavel Černuška, Ph.D., a Mgr. Veronika Řeháková, Ph.D.
Duchovní, teologický a historický výklad Janových pašijí. Autor přibližuje hloubku a krásu klíčové události dějin spásy – utrpení a oslavení Ježíše
Krista. Nejprve se zabývá specifickým způsobem
janovského myšlení a vyjadřování. Poté sleduje
jednotlivá zastavení na Ježíšově cestě – jak se vydává těm, kdo ho přicházejí zatknout, jak je vyslýchán, odsouzen, ukřižován i pohřben. Konečné
slovo má ale Bůh – v Ježíšově vzkříšení a setkávání s učedníky. Janovy pašije jsou prozářeny
světlem povelikonoční víry. Kde je kříž, tam je
i vzkříšení. Kde je vzkříšení, tam jsou ti, kdo věří
v Krista, milují ho, radují se z Pánových tajemství
a prožívají je v prosté každodennosti.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 115x180 mm, 152 str., 179Kč
Radost z Bible • Cesty k hlubšímu porozumění sv. Písmu
Josef Imbach • Z němčiny přeložila Helena Medková • Redakčně zpracoval Jaroslav Vrbenský
Odpovědný redaktor Filip Outrata
Zatímco pro studenty teologie jsou poznatky biblistiky z posledních desetiletí naprosto samozřejmé, k většině věřících ve farnostech vlastně ještě
nepronikly. Touto knihou autor jednak vzbuzuje
zájem o Bibli, jednak seznamuje široký okruh čtenářů s nejdůležitějšími dnes užívanými metodami
výkladu Písma.
Vyšehrad, spol. s r. o.
Váz., přebal, A5, 240 str., 298 Kč
Den se již nachýlil
Robert kardinál Sarah s Nicolasem Diatem
Z francouzštiny přeložila Lucie Cekotová • Redakční spolupráce P. Štěpán Smolen
Kardinál Robert Sarah napsal svou třetí knihu rozhovorů s Nicolasem Diatem. Je to kniha, která
má hluboké a dávné kořeny. Jedná se o svazek
triptychu, jehož dobrodružství začalo v prosinci 2013. V roce 2016 vyšel první svazek Bůh,
nebo nic, v roce 2018 druhý svazek Síla ticha
a v roce 2019 poslední, třetí kniha. Autor předkládá neochvějnou diagnózu, která je však plná
naděje uprostřed duchovní a morální krize Západu. V první části své knihy líčí „duchovní
a náboženský kolaps“. Jak se tento kolaps projevuje? Jedna kapitola je věnována „krizi Církve“. Druhá a třetí část knihy je o krizi západní
společnosti, což je nesmírně obsáhlé téma. Kardinál Sarah chce touto knihou také povzbudit
kněze. Svou knihu pak uzavírá oddílem nazvaným Znovu nalezená naděje: praktikování křesťanských ctností.
Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství
a Hesperion, z. s.
Váz., A5, 328 str., 349Kč

Bůh, nebo nic • Rozmluva o víře s Nicolasem
Diatem
Robert kardinál Sarah • Z francouzštiny přeložila Lucie Cekotová • Předmluva k českému vydání
Mons. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha pro katolíky byzantského obřadu v ČR
Kniha rozhovorů novináře Nicolase Diata s tímto mužem jasného slova vyšla ve Francii a oblétla
svět. Kardinál Sarah zde strhujícím způsobem líčí
své obdivuhodné osudy. Rozhovory s ním čtenáře obohacují kulturně i teologicky, dostává se jim
pronikavého pohledu na siutaci v církvi a ve světě,
včetně dobrých kritérií pro její pravdivé hodnocení. A především kardinál utvrzuje všechny v oddanosti katolické církvi, modlitbě a Bohu.
Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství
ve spolupráci s nakladatelstvím Hesperion, z. s.
Váz., A5, 288 str., 295 Kč
In sinu Jesu • V tichu před Pánem
Benediktin • Z angličtiny přeložil Andrej Kutarňa
Odpovědný redaktor a předmluva k českému vydání P. Štěpán Smolen
Roku 2007 začali uprostřed ticha adorace k srdci jednoho kněze promlouvat Pán Ježíš a Panna
Maria. Z těchto slov se zrodila kniha In sinu Jesu,
jejíž stránky promlouvají přímo doprostřed potřeb
člověka naší doby a pomáhají mu prohloubit vztah
k Pánu. Na pozadí základního tématu, jímž je klanění se eucharistickému Kristu a přinášení náhrady za ty, kdo se neklanějí, se zde otevírají mnohá
další základní témata duchovního života: modlitba
v různých svých rozměrech; význam odevzdání
se Boží Prozřetelnosti; nezbytnost ticha; potřeba
svátostí a posvátné liturgie; tajemství Nejsvětější oběti mše svaté; podstata kněžství a klíč k jeho
apoštolské plodnosti; role Panny Marie a svatých
v našich životech; zkušenost hříchu a vlastní slabosti na cestě dorůstání v Krista; touha po nebi
a vytoužená obnova katolické církve na zemi. Tato
kniha, jejíž učení je pevně opřeno o Písmo svaté
i apoštolskou Tradici, vyšla s církevním schválením původně v Irsku a stala se zdrojem obnovy vnitřního života řady kněží, řeholníků i laiků.
Hesperion, z. s. • 2. vydání
Váz., přebal, 156x227 mm, 256 str., 290 Kč
Encyklopedie dobrých skutků
Text a ilustrace Kristýna Plíhalová
Kniha je vhodná pro nejmenší k prohlížení i pro
začínající čtenáře a pro všechny děti, které láká
být dobroději. Jako rodiče máme povinnost svým
dětem vytříbit povědomí o tom, co je dobré a co
špatné. Učíme je překonat se. To člověk někdy
musí, překročit svoje pocity a potřeby a udělat
dobrý skutek. Dobrým skutkům nás nejlépe učí
osobní příklad, ale co kdyby na to existovala obrázková příručka? A tak vznikla Encyklopedie
dobrých skutků, abecední seznam několika způsobů, jak překročit vlastní touhy a potřeby a udělat něco dobrého pro své okolí.
Cesta • Váz., 197x255 mm, 40 str., 228 Kč
Youcat: Kurz víry • Vše, co je dobré vědět
o křesťanství, v 26 kapitolách
Námět a text Bernhard Meuser • Z němčiny přeložila Jindra Hubková • Redigovali Ludmila
Martinková a Jan Palma • Teologický poradce
P. Jaroslav Brož • Odpovědný redaktor Pavel Mareš • Ilustrace Alexander von Lengerke
Vyšlo s církevním schválením. Youcat: Kurz
víry se do větší hloubky věnuje základním tématům katolické víry a morálního učení. Co všech3

no víme o Bohu? Proč existuje utrpení? Co mají
Boží přikázání společného s láskou? A k čemu
potřebujeme církev? Publikace je určena především mladým lidem, a to z věřícího i nevěřícího
prostředí. Potřebný impuls k dospělejší víře v ní
najdou i další zájemci: konvertité nebo lidé, kteří
se připravují na přijetí svátostí církve nebo se po
období deziluzí do církve vracejí.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., křídový papír, 125x205 mm, 180 str., 299 Kč
Cesty křesťanské zkušenosti • Aspekty křesťanského volání
Luigi Giussani • Z italštiny přeložil Vítězslav
Pavlík
Autor představuje křesťanství nejenom jako náboženství, ale jako náročný životní styl. Publikace
nejprve pomáhá v rozhodnutí přijmout Kristovo
učení a řeší základní křesťanské otázky (svoboda, láska, společenství, modlitba). Nezapomíná
na lidskou stránku každého z nás, a tak upozorňuje na celistvost ve vnímání Boha. Kniha směřuje k osobnímu setkávání s živým Ježíšem a skrze
dary Ducha Svatého konkrétně vede k trvalému
obnovování víry.
Paulínky • Brož., 115x175 mm, 120 str., 115 Kč
Boží průlom v římském podsvětí
Chiara Amirante • Z italštiny přeložila Dana
Terragni Jebousková • Revize překladu Kateřina
Lachmanová • Předmluva Andrea Bocelli
Kniha vypráví o díle Boží prozřetelnosti v životě autorky, zakladatelky komunity Nové horizonty, která se věnuje narkomanům a mladým lidem
v těžkých životních situacích. Chiara Amirante
(nar. 1966) byla v mládí formována v Hnutí fokoláre, ale po těžké nemoci byla propuštěna a objevila
své vlastní povolání – žít naplno evangelium a ruku
v ruce s Ježíšem „sestupovat do pekel“ zoufalých
mladých lidí, přinášet jim novou naději a radost
ze Vzkříšeného. Své poslání začínala v 90. letech 20. století v Římě jako mladá neznámá dívka
s chatrným zdravím, zcela bez prostředků. Dnes ji
zná celá Itálie.
Paulínky
Brož., 120x185 mm, 248 str., 259 Kč
Kérky na srdci • Síla milosrdenství bez hranic
Gregory Boyle • Z angličtiny přeložil Jiří Černý
Autor je americký jezuita, který už více než třicet
let požehnaně působí mezi mladistvými členy gangů v Los Angeles. Otec Greg je vynikající a vtipný vypravěč, ale především Boží muž na svém
místě, vyzařující Kristův soucit a bezpodmínečné
přijetí. Razí teorii, že násilí a věznění ještě nikoho
nenapravilo, zatímco láska a přijetí ano. Zástupy
proměněných životů jsou důkazem toho, že ví, co
říká, a že evangelium není utopie.
Paulínky
Brož., 120x185 mm, 336 str., 349 Kč
Živá voda pro duši
Bruno Ferrero • Z italštiny přeložila Ivana Hlaváčová
Krátká vyprávění, která vyvolávají otázky týkající se lidského jednání, života a vzájemných lidských vztahů.
Portál
Brož., křídový papír, 115x189 mm, 88 str., 145 Kč
Terezie z Los Andes
Zpracoval kolektiv Karmelitánského meziprovin
čního centra • Z italštiny přeložila Jana Bílková
Příloha č. 2 • MZ 1/2021

Úvod sestra M. Milada od Spasitele světa • Redakce Tereza Hubáčková, Pavel Mareš
Terezie od Ježíše z Los Andes (1900–1920) je
vůbec první chilská kanonizovaná světice. Terezie
se stala inspirující postavou pro řadu mladých lidí:
mnohé přitáhla k hlubšímu životu s Bohem, pomohla
jim lépe žít jejich vlastní povolání. Zvlášť její dopisy
jsou hlubokou duchovní četbou s důrazem na spiritualitu „bytí“, na rozdíl od spirituality „výkonu“.
S jejím osobním povoláním je neoddělitelně spjato
i tajemství smíru a oběti. Pán jí dal vnitřně zakusit
něco z toho, co prožíval v posledních hodinách svého
života zde na zemi. Terezie trpěla vnitřními zkouškami, temnotami, opuštěností, ale i nemocemi a předčasnou bolestivou smrtí. Všechny tyto zkoušky nevnímala jako příkoří, ale jen jako příležitost, jak více
projevit svou lásku k Bohu a lidem: „Karmelitka, jak
ji chápu já, není ničím jiným než adorující obětí.“
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 132x190 mm, 216 str., 299 Kč
V Tvém náručí
Sestra Jana M. Lapšanská • Předmluva
PaedDr. ThDr. Ondřej Krajňák, PhD. • Vyprávění sestry přeložil a doplnil z jejího ústního vyprávění Martin Leschinger
Fascinující životní svědectví nenápadné řeholnice
zpod Vysokých Tater, která učinila velké rozhodnutí: ve svých 93 letech vydala čtenářům všanc své
nitro. V knize jsme konfrontováni se všemi odstíny
lidského života, přičemž zde nacházíme oázu pokoje, smysl pro upřímnou a čistou lásku, pro čest
a spravedlnost a vše prostupující lásku k Bohu.
Martin Leschinger – Flétna
Brož., A5, 226 str., 255 Kč
Misionářem podle sv. Františka
Honza Pošťák Pospíšil
Autor v této knížce ukazuje na nekonečnou Boží
lásku k člověku.
Martin Leschinger – Flétna
Brož., A6, 64 str., 75 Kč
Cesta světem, cesta nitrem
Murray Bodo a Susan Saint Sing • Z angličtiny
přeložila Magdaléna Tázlarová

Sedmidenní duchovní cvičení s Františkem a Klárou z Assisi, inspirované pobytem autorů M. Boda
a S. S. Singa ve středověkém městě Assisi a umbrijském údolí.
Paulínky
Brož., 120x185 mm, 112 str., 115 Kč
Jerzy Popiełuszko • Pravdou proti totalitě
Bernard Brien ve spolupráci s Charlesem Wrightem • Z francouzštiny přeložila Veronika Matiášková • Redakce Pavel Kindermann • Předmluva
Mons. Michel Santier, biskup diecéze Créteil • Příloha – překlad z polštiny Kateřina Lachmanová
Knihu napsal francouzský kněz, velký ctitel blahoslaveného Jiřího Popiełuszka a hlavní svědek
zázraku, který umožnil otevřít proces svatořečení tohoto mučedníka. Rozjímání bolestného růžence, která pronesl v Bydhošti těsně před svou
násilnou smrtí (připomínající osud našeho světce
Jana Nepomuckého), odhalují hloubku a ryzost
jeho křesťanských postojů, ale též prorocké vnímání znamení doby. Tato rozjímání tvoří Přílohu této knížky.
Doron • Brož., 100x139 mm, 108 str., 189 Kč
Zázraky otce Pia
Renzo Allegri • Z italštiny přeložil Jan Lachman
Redakce Helena Palátová
Otec Pio z Pietrelciny (1887–1968) je jeden z nejvýznamnějších světců 20. století. Víme, že po celých padesát let byl obdařen viditelnými stigmaty,
měl dar prorokování, bilokace, vhledu do lidských
srdcí, dar uzdravování duše i těla.
Doron • Brož., 100x139 mm, 300 str., 349 Kč
Přelévat moře
Jan Dobraczyński • Z polštiny přeložil Lubomír Nakládal • Odpovědná redaktorka Lucie Mašátová
Děj se odehrává v Evropě blízké budoucnosti, kdy
prakticky celý světadíl je zničen obrovskou katastrofou. Neexistuje Vatikán, papež je mrtev a zbylí
kněží jsou postaveni před nelehký úkol: zajistit,
aby církev nadále plnila funkci, která jí byla svěřena nejvyšší autoritou. Nový papež učiní závažné
rozhodnutí, kterým příběh vyústí do překvapivého
závěru. Kniha není jen pouhé katolické sci-fi, ale

přivádí čtenáře také k hlubokému zamyšlení nad
vlastním vztahem k Bohu.
3. vydání, v Karmelitánském nakladatelství 1.
Váz., A5, 224 str., 249 Kč

pro děti – 10% sleva
Přízrak z Kolosea
Sophie de Mullenheim • Z francouzštiny přeložila Tereza Heiderová
Nový titul z pera francouzské spisovatelky přenese mladé čtenáře zpět do starověkého Říma, kdy
se kvůli pronásledování museli křesťané skrývat
v katakombách. Příběh tří kamarádů, kteří při potyčce se zloději narazí na „přízrak“, zaujme nejen
chlapce, ale i dívky se smyslem pro dobrodružství.
Paulínky • Brož., 130x200 mm, 232 str., 259 Kč
Vlk a štít • Dobrodružství se svatým Patrikem
Sherry Weaver Smithová • Z angličtiny přeložila
Hana Matějková • Revize překladu Věra Eliášková • Ilustrace Kateřina Šišperová
Dobrodružný příběh se odehrává v 5. století na ostrově zvaném Irsko, v době, kdy žil svatý Patrik.
A právě s ním se setkává jedenáctiletý chlapec
Kieran, který se stará o osiřelé vlčí mládě, jemuž
hrozí nebezpečí. Kieran zároveň hledá štít, který
by byl natolik silný, aby ochránil jeho samého i ty,
kdo jsou jeho srdci nejbližší. Najde jej?
Paulínky • Brož., 130x205 mm, 160 str., 185 Kč
O srdíčku
Text Susanne Margreiter-McQuie • Ilustrace Silvia Steindl • Z němčiny přeložil Petr Böhm • Redakce Ráchel Bícová
Nové vydání velice úspěšné knížky, která jednoduchým způsobem a pomocí dobře srozumitelných
obrázků vysvětluje dětem, co pro nás vykonal Pán
Ježíš Kristus. Knížka vypráví o jednom malém
špinavém srdíčku, které žilo v městě plném špinavých srdcí. Laskavý příběh pro děti od 3 let přibližuje základní biblické poselství o potřebě Božího
odpuštění.
Samuel • 4. vydání
Váz., křídový papír, 223x152 str., 179 str., 179 Kč
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Objednávkový list – Nabídka knih MCM s. r. o.
pro členy a spolupracovníky MKH pro rok 2021
Objednávku zašlete na adresu: Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc
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Jméno a příjmení:...................................................................................................................................................................................................
Ulice, město, PSČ:..................................................................................................................................................................................................
Datum:....................................................................
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