
FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z KARMELITÁNSKÉHO 

NAKLADATELSTVÍ:  
 

Z EDICE FAMILIA: 

 

Cencini Amedeo: Máš-li mě rád, nedovol mi všechno – Dítě dnes stojí ve středu 

pozornosti možná víc, než by bylo zdrávo. Je tomu tak z více důvodů. V Evropě přibývá 

jedináčků a děti se stávají „vzácným zbožím“. Ale narůstá též rodičovský narcismus, který 

s sebou nese jak přílišnou touhu po tom, aby děti vynikly a byly úspěšné, tak i neschopnost 

klást na ně zdravé nároky a vést je k zodpovědnosti. Autor hledá rovnováhu mezi 

rodičovskou autoritou a spontánním růstem dítěte, mezi aktivním výchovným 

zasahováním a svobodou dítěte, která je nezbytná pro samostatný dospělý život. Jen pokud 

děti zažijí zdravě položené hranice, budou schopné respektovat pravidla mezilidského soužití. 

 

Parson Rob: Prarodičem snadno a rychle (a dobře) – „Kdybych věděl, jak zábavné je 

mít vnoučata, pořídil bych si nejprve je.“ (R. Parsons) „Existují různé kategorie prarodičů: 

někteří se své role nadšeně chápou, jiní z ní mají šílený strach; někteří se chtějí zapojit na 

100 procent, jiní si tím nejsou jistí; někteří se cítí, že na to čekali příliš dlouho, a jiní jsou 

v šoku, že už to přišlo; a další se kvůli rozpadu vztahu svých dětí obávají, že zcela přijdou 

o možnost se s vnoučaty vídat. Tuto knihu jsem napsal pro všechny prarodiče a obsahuje 

moudrost posbíranou od stovek dědečků a babiček od Brightonu po Bangkok a od 

Sidcupu po Sydney. Každý z nich to zažil a přežil a teď vám nabízí svůj příběh.  
 

 

Z EDICE KATECHEZE DO KAPSY: 

 

Scarano Angelo: Modlitba s Biblí v ruce – „Čteš-li Písmo, a nerosteš v lásce, 

nepochopil jsi nic“ (sv. Augustin) Autor nabízí osvědčené způsoby, jak přistupovat k 

četbě Božího slova, jak se s ním modlit a nechat ho promlouvat do svého života. V první 

části vysvětluje podstatu Božího slova; v druhé, praktické části zazní konkrétní podněty 

pro četbu a modlitbu s Biblí v ruce; třetí část probírá desatero nejčastějších problémů, 

které mohou vyvstat na cestě s Božím slovem. Teď už je na nás, zda přijmeme výzvu: 

„Vezmi a čti!“ 

 

Vlková Gabriela Ivana: Bůh milosrdný nebo trestající? – Stránky Starého zákona se 

doslova hemží krutostí. Snad by se to dalo ještě nějak skousnout, kdyby se jednalo pouze o 

činy zlovolných lidí, kteří se Bohu vzpírají. Jenže ve Starém zákoně je to sám Bůh, kdo 

velmi často jedná tvrdě! Není proto divu, že občas bývá zdůrazňován kontrast: Bůh 

Starého zákona trestá, jeví se jako krutý, zatímco Bůh Nového zákona odpouští, tedy je 

milosrdný. Ale je tomu tak doopravdy? … Nebylo by dobré důkladněji ověřit, jak tomu s 

jeho milosrdenstvím v Písmu vlastně je? 

 

 

Z EDICE MALÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT: 

 

Frisch Jean-Romain: Světlo do temných dní – Knížka přináší přepis duchovních 

promluv nad Božím slovem, které zaznívaly v jednom pařížském kostele při 

pravidelných večerech modliteb za trpící a nemocné. Tehdy Boží slovo vneslo světlo a 

útěchu do srdcí mnohých přítomných, někteří prožili i fyzické uzdravení nebo uzdravení 

vzpomínek. Ale slovo 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 otevřít, nechat 

je na sebe působit. Boží slovo osvěcuje, 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. 

 



Cabra Pier Giordano: Blahoslavení, kdo vychovávají – Blahoslavenství jsou srdcem 

Ježíšova Horského kázání, ale i jedním z ústředních bodů veškerého Jeho učení. Autor 

zkoumá jejich konkrétní význam v oblasti výchovy. Vyznává jejich nadčasovou platnost a 

čerpá z jejich obrovského potenciálu lidskosti. Obrací se především k těm, kdo se s dětmi 

a mládeží setkávají ve svém profesním životě, avšak inspiraci v jeho díle mohou nalézt i 

rodiče pro výchovu svých dětí. Autor si je vědom, že výchova je úkol nesnadný, ale právě 

blahoslavenství mohou vychovatele motivovat v jejich úsilí a pomoci jim, aby na své 

poslání pohlíželi s optimismem a s vědomím, že zasévají pro věčnost. 

 

Grün Anselm : Sedmero skutků milosrdenství – Sedmero skutků milosrdenství se v 

církevní tradici ustálilo na základě Ježíšovy řeči o posledním soudu; ve středověku bylo 

ke skutkům tělesného milosrdenství připojeno ještě dalších sedm skutků milosrdenství 

duchovního. Měli bychom Bibli rozjímat a studovat především z hlediska milosrdenství, 

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. A přestaneme odsuzovat ty, 

kteří nezachovávají církevní či společenské normy. 

 

Terwitte Paulus: Bohatství prostého života – Život svatého Františka nás oslovuje 

především tím, že se evangelium dá žít jednoduše a bez zbytečného vysvětlování. 

František o tom svým bratřím nejen kázal, ale svědčil svým životem. Jeho svědectví je 

tak působivé, že inspiruje náš osobní duchovní život, naše vztahy i naše klíčová 

rozhodování. Bratr Paulus Terwitte vstoupil hned po maturitě do kapucínského řádu. Po 

teologických studiích a kněžském svěcení se začal věnovat poradenství a psychoterapii 

ve spojení se sociální angažovaností. V současnosti odpovídá v řádu za duchovní 

povolání. V Německu je znám prostě jako „Bruder Paulus“, je autorem úspěšných knih. 

  

 

 

Z EDICE ORIENTACE: 

 

Poli Osvaldo: Můj život beze mne – Lidé odcizení sami sobě trpí v jakémsi 

neviditelném vězení, které je dusí. Nejsou svobodní, protože nedovolují svému pravému 

já, aby se projevilo. Nejednají podle toho, co skutečně cítí a co si doopravdy myslí. 

Živoří, aniž by měli skutečnou účast na svém životě. Necítí se „uvnitř“ jako režiséři 

svého života, ale jako jeho diváci či loutky, jimiž hýbou drátky jejich vlastních strachů. 

Jaké psychologické viry mají moc podlomit v člověku základní důvěru v sebe sama? 

Jaké mechanismy vedou k sebezničení? Jaké skryté strachy vedou člověka k tomu, aby 

žil svůj život jakoby „sám bez sebe“? Za tyto úvahy vděčím lidem, kteří se mnou sdíleli 

své pocity ztracenosti a našli v sobě sílu znovu přijmout svou identitu. Překonali ochromující strachy, 

které jim bránily být sami sebou, hovořit ze srdce a jednat podle svého přesvědčení. Řekli si: Začnu sám 

od sebe. Nezřídka jde o období krize, kdy nám život nabízí poslední možnost, jak se naučit žít 

autentičtějším způsobem. 

 

Drummond Norman: Síla tří – V každém z nás je hluboko ukryta touha cítit se přijatý, 

někam patřit a vědět, na co se mohu spolehnout – mít ucelený systém prověřených a 

vyzkoušených hodnot. V této knize se o tyto hodnoty podělím v naději, že umožní všem, 

kdo se cítí vyčerpaní a nejistí, aby objevili svou vnitřní sílu, nalezli smysl života a také 

aby před sebou viděli novou cestu vpřed. Norman Drummond se díky seminářům pro 

manažery i při své praxi kouče a duchovního asistenta setkává s množstvím lidí, kteří 

hledají smysl života a touží jej naplnit. Získané zkušenosti zúročil v této knize. Předkládá 

čtenářům, na čem v životě záleží: trojí moudrost, tři principy a tři zásadní vlastnosti, bez 

nichž nelze dosáhnout pokoje v srdci, natož vést plnohodnotný život. 



 

White John: Leadership podle knihy Nehemiáš – Nedostatek vize, času, 

organizace, vhodných spolupracovníků či peněz, útoky zvenčí i z vlastních řad, 

vlastní nezralost – to jsou jen některé z problémů, s nimiž se musejí potýkat lidé 

stojící v čele jakéhokoli dobrého díla. Autor léta studoval a promýšlel příběh proroka 

Nehemiáše, který se v těžkých dobách pustil do obnovy jeruzalémských hradeb. 

Vznikla inspirativní příručka pro vedoucí, která je plná Boží moudrosti a praktických 

aplikací biblického textu. 

 

McHugh Adam: Introverti v církvi – Může se v církvi dařit introvertům? Čím se v 

církvi liší extrovert od introverta? Jaké vztahy introverti navazují? A nepodceňujeme 

schopnost introvertně založených křesťanů evangelizovat druhé? Introverti mají řadu 

vlastností, které významně přispívají poslání církve a budování Těla Kristova. Je 

požehnáním pro církevní obce, když se na jejich vedení podílejí jak introverti, tak 

extroverti. Pak totiž obě skupiny přispívají ke společnému dobru svými silnými stránkami 

a zároveň vzájemně vyvažují své slabiny. Církevní společenství tak může řídit Duch 

Svatý, a ne kult osobnosti. Kniha chce inspirovat introvertně založené jedince k tomu, 

aby svá velká obdarování, která mohou církevnímu společenství nabídnout, sdíleli s druhými.  

 

 

Z EDICE OSUDY: 

 

McKenna Briege: Zázraky se opravdu dějí – Málokterá žena změnila život tolika 

kněží po celém světě jako irská sestra Briege McKenna. Zajímavé 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? 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 přesvědčena, že nikdo nemůže dělat víc, než ukazovat na Ježíše, pomáhat ostatním objevovat ho 

ve vlastních srdcích a dovolit mu, aby je obdaroval.“  

 

Malá sestra Annie Ježíšova: Karel Foucauld – Karel Foucauld (1858–1916) hledal 

urputně svou životní cestu. Studoval prestižní vojenskou školu, ale byl z ní vyloučen. 

Proslavil se zeměpisnou výpravou do Maroka, ale cestovatelem nezůstal. V jednom 

pařížském kostele prožil radikální obrácení a vstoupil k trapistům, aby za pár let zjistil, 

že hledá jiný způsob následování. Usadil se jako poustevník v Nazaretě, ale nakonec 

odešel na Saharu, aby žil „spiritualitu Nazareta“ uprostřed kmene Tuaregů v Alžírsku. 

Až po čtyřicítce se nechal vysvětit na kněze, stále toužil založit komunitu, 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. Roku 2005 jej papež 

Benedikt XVI. zapsal mezi blahoslavené. Bratr Karel byl od svého obrácení doslova fascinován 

Kristem, chtěl se mu připodobnit úplně ve všem. 

  
Boisson Benjamin: V krvi je život. Neobyčejná cesta ke kněžství – Kniha je 

svědectvím o neobvyklé cestě autora, vedoucí od zázračného uzdravení z leukémie až k 

povolání ke kněžství. Rychle si čtenáře získá svou přímočarostí, zemitostí i smyslem pro 

humor. Vážná nemoc u něj propuká v pouhých dvanácti letech. Tehdy si začne Benjamin 

zapisovat do deníku své smíšené pocity, bystré postřehy o rodině, spolužácích, učitelích, 

ale rovněž o svých životních plánech, které se ocitají v troskách. Celý život teď nahlíží v 

jiném světle. Pozdější klikatá cesta hledání povolání vede od běžných lásek přes službu 

doma, ve škole a farnosti až k rozpoznání Božího hlasu a nalezení duchovního domova v 

Komunitě Blahoslavenství. Benjamin přijímá kněžské svěcení symbolicky ve třiatřiceti letech, tedy ve 

věku, kdy Kristus prolil svou krev, aby všem lidem získal spásu a uzdravení. 



 

Gay Laurent: Zase žiju. Příběh narkomana – Laurent Gay vydává silné svědectví o 

své životní cestě, která ho dovedla nejprve téměř pokraj pekla, odkud byl Boží mocí 

zachráněn. Narodil se v roce 1964 v pařížském chudinském sídlišti a prožil nesnadné 

dětství. Brzy začal experimentovat s drogami. V té době netušil, že se na patnáct let 

stane obětí závislosti na drogách, projeví se u něho příznaky AIDS a nakonec se dostane 

do vězení. Ale právě ve vězení, v okamžiku, kdy chtěl spáchat sebevraždu, se ho dotkl 

Bůh. Laurent Gay prožil silnou konverzi, a tím začala jeho dlouhá cesta postupného 

vzkříšení k novému životu, cesta znovunalézání lidské důstojnosti, smyslu života, lásky. 

Dnes je šťastně ženatý a často vydává svědectví o tom, co pro něj Bůh udělal. 

 

Frankl Viktor E.: A přesto říci životu ano - Kniha obsahuje dva texty zakladatele 

logoterapie. Ve spise Psycholog prožívá koncentrační tábor autor popisuje, jakými 

fázemi odlidštění museli vězni procházet a jakou oporou jim byl duchovní rozměr života. 

Hra Synchronizace v Březince, je myšlenkovým i literárně-dramatickým experimentem. 

Propojují se v něm Franklovy osobní zážitky z vyhlazovacího tábora s pomyslnou reflexí 

a živým dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta. Podle 

Frankla vždycky zůstává v člověku prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmí za 

žádnou cenu vzdát, a to i v extrémní situaci: „Nic nemůže udolat člověka, který si 

vědomě přeje mít životní cíl.“   

 

Negristolo A. : Otec Pio z Pietrelciny – Knihu napsali tři kněží - duchovní synové otce Pia, kteří 

tohoto chudého bratra z Pietralciny velmi dobře znali. Nevydávají přitom pouze své 

osobní svědectví, ale provádí zejména hlubokou duchovní studii, pronikají do tajů 

spirituality otce Pia, do jeho pojetí kněžství a mystiky. 

Stigmata se na těle otce Pia objevila náhle v roce 1918 v jeho jednatřiceti letech, aby ho 

provázela po dalšího půl století. Otec Pio se stal velmi brzy mediálně známou osobností, 

zástupy věřících však k němu přitahovala zejména jeho opravdovost a neustálý kontakt s 

Bohem. Kromě svého osobního poselství a prožitku zanechal otec Pio dalším generacím i 

nemocnici nazvanou Domov pro úlevu v utrpení. Jan Pavel II. poděkoval Pánu za to, že nám daroval 

otce Pia právě v tomto století plném utrpení.  

 

Volpe Monica dela: Cesta vděčnosti - příběh trapistické mnišky Marie Gabriely – Ve 

svém životopisu sestry Marie Gabrielly (1914 –1939) vypráví Matka Monica della Volpe, 

abatyše italského trapistického kláštera ve Valsereně, prostý příběh mnišky Marie 

Gabriely, vlastním jménem Marie Sagheddu. Zachycuje základní rysy její duchovní cesty, 

jimiž jsou především vděčnost, synovství a hluboká přináležitost k církvi skrze konkrétní 

lásku ke své komunitě, a ukazuje, jakým způsobem je tato „cesta vděčnosti“ dostupná 

každému. Popisuje vrcholný okamžik její duchovní pouti, jímž byla oběť jejího života za 

jednotu křesťanů, a dává tak pochopit jeho smysl a dosah. Přibližuje také dějiny její 

komunity, jež je skrze jednu ze svých fundací nově přítomna v České republice. 

 

 
Z EDICE ROZHOVORY: 

 

Mixa Josef: Boha neokecáš - U příležitosti 90. narozenin Mons. Josefa Mixy noviny 

psaly, že jde o nejstaršího aktivně působícího kněze v Čechách. Nenarodil se ve snadné 

době, v mládí prožil válečnou okupaci Československa a pak celý totalitní režim. Vyrůstal 

v rodině pražského obchodníka a měl převzít obchod po rodičích, ale četba Bible dala jeho 

životu nový směr. Po studiu teologie v Litoměřicích přijal kněžské svěcení a začal působit 

u Sv. Anny v Praze na Žižkově. Od roku 1968 sloužil jako sekretář kardinála Tomáška a 

zároveň v kostele Sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. Shromažďovalo se kolem něj 

živé společenství věřících, včetně osobností podzemní církve, což bylo trnem v oku 

orgánům STB. Proto byl roku 1973 přeložen z Prahy do Stanovic u Karlových Varů, kde žije dodnes. 

 



Z EDICE SPIRITUALITA DO KAPSY: 

 

Zaleski Irma: Obrácení srdce – Obrácení srdce není jen okamžik oslnivého prozření, kdy 

Boha poznáváme jako Pána a Spasitele našich životů. Taková zkušenost bývá pouze 

začátkem procesu obrácení, nikoliv jeho cílem. Obrátit se znamená dovolit Bohu, aby vzal 

naše „srdce kamenné“ a dal nám „srdce z masa“ (srov. Ez 11,19). Cílem obrácení je stát se 

svatým – stát se celistvým, zcela otevřeným a použitelným pro Boha, proměnit se v „nové 

stvoření“ (2 Kor 5,17). Znamená to sjednotit se s Kristem a skrze něho s Bohem.  

Cesta svatosti znamená stálé úsilí o život lásky, ke které nás povolal Kristus: lásky k Bohu, 

lásky k bližnímu a také skutečné lásky k sobě samému. 

 

Surožskij Antonyj: Smrt není zlá – Drobná knížka zachycuje čtyři vynikající promluvy 

na téma smrti a křesťanské naděje v posmrtný život, které autor pronesl v ruské 

pravoslavné katedrále v Londýně v roce 1984. Pamatovat na smrt, připomínat si vlastní 

smrtelnost a pomíjivost pozemského způsobu života patřilo od nejstarších dob ke 

křesťanské tradici, jen poslední dobou tyto skutečnosti stále více vytěsňujeme – ke své 

škodě: skrze bolest ze smrti a ztrátu blízkých se nám totiž pootevírají dveře do věčnosti. 

Je důležité prožívat umírání ve vztazích a ve společné modlitbě a ochotě k usmíření. 

 

 

OSTATNÍ: 

 
Smolen Štěpán: Buď, kde jsi – Fantaskní, lehce humorný příběh o hledání stálosti v 

nestálé době. Doba přeje pohybu. Těkáme z místa 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 samozvaným 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. 

 

Bizot Thierry: Křesťan v záběhu – Když známý televizní producent Thierry Bizot 

znovu objevil křesťanskou víru, napsal o tom knihu Anonymní katolík. Její nečekaný 

úspěch ho přiměl, aby v psaní pokračoval a sdílel se svými čtenáři své první kroky ve 

víře. Na internetových stránkách Croire.com si otevřel blog, kde už několik let pravidelně 

popisuje život „konvertity“. Nejde o složité teologické úvahy, spíše o každodenní prožitky 

autora, podané jeho osobitým a humorným způsobem: problém v práci, nečekané setkání, 

oslovující rozhovor, neúspěšná autogramiáda… Kniha Křesťan v záběhu přináší výběr 

nejzdařilejších příspěvků autorova blogu, v nichž je patrné, jak se odvíjí jeden obyčejný lidský život v 

každodenním zápase o autentičnost, v prožívání vlastní křehkosti i nekonečného Božího milosrdenství. 

 

 

Mixa Josef: Manželství? Jen přes mou mrtvolu! – Knížka předkládá potenciálním 

čekatelům na manželství a rodičovství řadu postřehů, které se týkají nejdůležitější oblasti 

lidského života - života lásky, která jediná dává smysl lidskému bytí. Jde o před řádkou 

let napsaný, nedávno znovu objevený a víc než čtyři desetiletí v různých obměnách 

vykládaný pohled pátera Mixy na lásku, manželství a rodinu. 

 

Whitehead Charles: Katolická charismatická obnova – Co se míní Obnovou v Duchu 

svatém? Co je Katolická charismatická obnova? Jaké jsou její cíle? Co to znamená, že by 

měla být milostí pro celou církev? Čím může církev obdarovat? Co ji odlišuje od jiných 

skupin a hnutí v církvi? Jaké výzvy leží před Obnovou? Kde se nachází po 40 letech 

svého trvání?... Tyto a další otázky si klade a fundovaně zodpovídá autor, který je k 

tomuto úkolu jedním z nejpovolanějších v současné církvi. 

 

 



Vella Elias: Maria, matka Ježíšova – Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo 

od Ježíše dostalo. Proto se nesmíme bát se jí otevřít a přijmout ji do svého života. Ovšem 

pouze ji zbožně obdivovat a oddaně uctívat nestačí. Je třeba, 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. Nesvěřil, ale 

dal. Věděl, že život bez matky je ochuzený 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. 

 

Stoneová Elaine Murray: Dobrodružství Matky Terezy – Kniha Dobrodružství Matky 

Terezy předkládá čtenářům inspirativní příběh jedné z nejobdivovanějších a 

nejoblíbenějších žen naší doby. Narodila se roku 1910 v albánské rodině v makedonském 

městě Skopje. V dospělosti vstoupila do řeholního Institutu Blahoslavené Panny Marie, 

který jí umožnil odcestovat na misie do Indie, kde pak vyučovala na střední škole. V 

Kalkatě se setkala s obrovskou bídou a utrpením ubožáků, kteří byli v ulicích města 

ponecháni napospas smrti. Matka Tereza pochopila, že je Bohem povolána k tomu, aby 

mezi těmito lidmi vyvrženými na okraj společnosti žila, pečovala o ně a umožnila jim důstojně zemřít. 

 

Langford Joseph: Skrytý oheň, setkání, které změnilo život Matky Terezy – Kniha 

P. Josepha Langforda o spiritualitě Matky Terezy je plodem jejich šestatřicetiletého 

přátelství. Otec Langford se nejprve zaměřuje na duchovní zkušenost, kterou Matka 

Tereza prožila 10. září 1946 v Indii. Vnitřním zrakem viděla Ježíše na kříži a jeho slovo 

„Žízním“ zasáhlo srdce Matky Terezy natolik, že ovlivnilo směr jejího dalšího života. 

Žízeň pro ni byla symbolem touhy: Bůh touží po naší lásce, po všem, co je v nás. Matka 

Tereza toužila odpovědět na tuto Boží žízeň celým srdcem, celým svým životem. Z 

tohoto niterného vztahu s Ukřižovaným vyrostlo celé její obrovské dílo. Touha 

odpovědět na Kristovu lásku byla skrytým ohněm, který prozařoval její život i službu a zapaloval 

zástupy následovníků. 

 

Pola Pavel: Novéna se sv. Terezií z Lisieux  

 

Altrichter Michal:  Novéna ke sv. Janu Pavlu II – Novéna – série devíti dní 

proložená vybranými texty z děl papeže svatého Jana Pavla II., dále prosbami 

a modlitbou. 

 

Kolman Ivan: Cesta do Fatimy - Obyčejná pohlednice z Fátimy stála na počátku 

rozhodnutí putovat do mariánského poutního místa. Oba poutníci své zážitky a dojmy 

sugestivním způsobem zpracovali do knižní podoby, a nabízejí tak čtenáři zajímavý 

cestopis plný pozoruhodných postřehů. 



FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ 

PAULÍNKY:  
 

Z EDICE CESTY SPIRITUALITY: Tato edice obsahuje tituly, které čtenáře vedou k poznání 

základních prvků duchovního života, zvláště různých způsobů modlitby. 

 

Vosen Klaus-Peter: Podle srdce tvého – Autor nabízí svěží impulsy k rozjímání o 

jednotlivých invokacích litanií k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Mohou posloužit jako 

podněty k osobní modlitbě nebo jako témata ke sdílení ve společenství. 

 

Journet Charles: Vedeni Duchem svatým – Kázání kardinála 

Journeta, z nichž je kniha sestavena, míří přímo k podstatě věci. Vedou 

totiž naši pozornost k základním pravdám křesťanské existence: k 

božským ctnostem, darům Ducha svatého a přebývání Trojice v duši věřícího. Tak jak v 

evangeliu zaznívá jedna z nejkrásnějších definic křesťanské bytosti: »Nebo nevíte, že 

vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí?« (1 Kor 6,19). Aby však mohlo 

v hlubinách člověka vibrovat jedinečné a neopakovatelné znamení, musí se ztišit hlasy a 

lomoz pocházející zvenčí i z něho samého. Ztišení a mlčení duše se pak promění ve 

chválu a uctívání… 

 

Zani Lorenzo: Od večeře ke kříži – Srozumitelný a přitom podrobný výklad 

liturgických textů Svatého týdne, jež čtenáře povzbuzuje, aby se v tichu zastavil před 

eucharistií a před křížem a uvěřil, že Ježíš ukřižovaný je Boží Syn, který zemřel, aby 

nám zjevil, že Bůh je láska větší než každé zlo, aby nás uvedl do života Trojice. Kniha, 

kterou ocení i kněží! 

 

 

Z EDICE DUCHOVNÍ BELETRIE: 

 

Hes Pepa: Buen camino. Nejen o cestě do Compostely – Na pouti se může mezi synem 

a otcem stát ledacos,  proto se před poutníky vynoří i některé nevyřešené situace. Jejich 

cesta (camino) se také prolne s aktuálními problémy, které doma řeší 

osmnáctiletá dcera, ale také jedna mladá učitelka. Knize nechybí vtip 

ani dramatické situace. 

 

Klassenová Lena: Touha tulipánů – Jana prodává květiny, ale už 

několik let vůbec nevnímá krásu kolem sebe. Po tragické smrti svého dítěte se uzavřela 

do svého světa, kam nikoho nepouští. Jednoho dne však potkává někoho, kdo o sobe 

tvrdí, že je anděl, má rád italskou kuchyni a s nebeskou trpělivostí vede Janu zpátky do 

života... 

 

 

 

Z EDICE POD POVRCH: 

 

Guibert Joël: Přijď tvé milosrdenství – Kniha francouzského kněze, který se věnuje 

duchovnímu doprovázení a vedení exercicií. Cílem této knihy je umožnit čtenáři, aby 

vstoupil srdcem do tajemství milosrdenství, které je zachyceno především v poselství 

sestry Faustyny Kowalské. Nejedná se o teologické reflexe, ale o pozvání k osobní 

zkušenosti s Božím milosrdenstvím, aby mohlo více pronikat do církve i do celého světa. 

 

 

 

 



Z EDICE VÍRA A ŽIVOT: 

 

Benedikt XVI.: Benediktovo evangelium – Kniha promluv, ve kterých papež Benedikt 

XVI. na základě evangelijních úryvků rozvíjí svá zamyšlení nad životem křesťana dnes. 

 

Benedikt XVI.: Radost z víry – Benedikt XVI. k nám nadále promlouvá 

jako papež, kterému na srdci ležela víra každého křesťana. V této knize, 

která čerpá z jeho homilií, katechezí a promluv, vysvětluje a osvětluje základní pilíře 

křesťanské víry. Jeho hluboká a zároveň prostá slova podněcují k promýšlení 

křesťanských pravd, ale také k hrdosti na to, že patříme mezi křesťany. Prohloubené 

znalosti pak vedou k radostnému prožívání své víry a inspirují k důvěrné modlitbě. 

 

 

OSTATNÍ: 

 

Vecchini Silvia: Skutky milosrdenství. Jak na ně? - Tato publikace nabízí mnoho 

možností, jak ji využít při práci s dětmi. Najdete v ní informace o jednotlivých skutcích 

milosrdenství i s konkrétními úkoly a zamyšleními. Nejenže se děti s jednotlivými skutky 

více seznámí, ale uvědomí si také potřebu jejich konání v každodenním životě. Můžete ji 

používat jako zdroj materiálu pro katecheze ve skupinách dětí mladšího školního věku (8-

11 let) nebo z ní čerpat podněty pro zamyšlení při nedělních bohoslužbách s dětmi. Najde 

rovněž bohaté využití v rodinách, zvláště při společné četbě a úvahách, jak dobře prožít 

(nejen) Rok milosrdenství.  

 

Dobraczyński Jan: Boží přítelkyně. Příběh o Terezii z Avily - Román o životě 

Terezie z Ávily, o její cestě ke svatosti, která nebyla vůbec snadná. Čtenář se dozví 

nejen o jejím zakladatelském díle – reformě karmelitánského řádu a založení množství 

nových klášteru –, ale také o její rodině, charakteru a lidech, kteří jí byli blízcí, včetně 

sv. Jana od Kříže. Zkušený autor vystihuje i politickou a náboženskou situaci Špan 

ělska 16. století. 

 

 

 



FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ 

NÁVRAT DOMŮ: 

 

Tamarová Susanna: Odpověz mi - V povídce Odpověz mi osiřelé děvče s pohnutou 

minulostí zoufale hledá znamení, že je milováno, zatímco se pokouší vypěstovat si vnitřní 

sílu, která jí umožní přežít. V povídce Peklo není se týraná žena snaží ochránit svého 

syna, který je zdrojem její největší radosti i zkázy. A v povídce Hořící les vdovec líčí 

rozpad svého manželství a hledá odpuštění u své dcery, která se mu odcizila. Brilantně 

napsaná, nesmírně silná a duchovně burcující kniha spisovatelky mezinárodního významu. 

 

Lucado Max: Nebojte se. Představte si život beze strachu - Zdá se, že každý východ 

slunce přináší nové důvody ke strachu. Mluví se o propouštění v práci, propadu 

ekonomiky, konfliktech na Blízkém východě, změnách ve vládě, ztrátách na trhu s 

bydlením, zvyšování globálního oteplování. Mor naší doby, terorismus, je odvozen od 

slova teror. Strach jako by si na sto let pronajal sousední dům a otevřel si tam úspěšný 

obchod.  

Představte si, že by váš život byl strachem nedotčený. Co kdyby vaší prvotní reakcí na 

ohrožení byla víra, a nikoli strach? A kdybyste si na srdce mohli přiložit magnet, který 

by z něj vytáhl poslední zbytky hrůzy, nejistoty či pochybností, co by vám v srdci zůstalo? Představte si 

den, jen jeden den, kdy byste mohli více věřit a méně se bát. Dokážete si představit svůj život beze 

strachu? 

 

Schreck Alan- Katolici: čemu opravdu věří? - Alan Schreck nechce přidávat další 

polínka do ohně křesťanských kontroverzí a rozdělení. Jde mu o to, aby samotní 

katolíci lépe věděli, co patří k základům jejich víry. Pro čtenáře jiných křesťanských 

církví má autor porozumění a snaží se vyložit římskokatolické učení autenticky, 

neprovokativně a se snahou o odblokování některých překážek, které by zamezovaly 

spolupráci tam, kde je možná.  

Při čtení této knihy nám neunikne snaha autora o pravdivý ekumenický dialog, který 

vede k prohloubení poznání o druhých, ale tím i o sobě samých. Četba této knihy nás 

přímo vtahuje do světa Bible, do křesťanského zápasu o podřízení se Boží pravdě a do vlastního 

ohledávání břehů, které každý křesťanský proud musí mít. 

 

Burpo Todd: Nebe opravdu je - Když Colton Burpo přežil komplikovanou operaci 

slepého střeva, jeho rodiče jásali radostí nad jeho zázračným uzdravením. Nečekali 

však, jaký se před nimi během následujících měsíců rozvine příběh: příběh stejně 

krásný jako neobyčejný, zachycující cestu jejich syna do nebe a zpět. 

Colton, ani ne čtyřletý, sdělil svým rodičům, že během operace odešel z těla - a 

pravdivost svého prohlášení potvrdil tím, že přesně popsal, co mezitím dělali jeho 

rodiče v jiné části nemocnice. Vyprávěl o tom, jak navštívil nebe a co mu říkali lidé, 

které tam potkal a které nikdy předtím neviděl. Mluvil při tom i o událostech z doby 

před svým narozením. Navíc své rodiče ohromoval popisy a obtížně srozumitelnými 

informacemi o nebi, které přesně odpovídaly Bibli, přestože ještě neuměl číst.  

S odzbrojující a přímočarou smělostí dítěte vypráví Colton o svých setkáních s dávno zesnulými členy 

rodiny. Popisuje Ježíše, anděly, jak je Bůh "opravdu, opravdu veliký" a jak nás Bůh miluje. Celý příběh 

převyprávěl Coltonův otec, ale kniha zachycuje i jeho jedinečně prostá slova. Nebe opravdu je... nabízí 

letmý pohled na svět, který nás čeká a kde, jak říká Colton, "nikdo není starý a nikdo tam nenosí brýle".  

Nebe opravdu je... navždy změní vaše smýšlení o věčnosti, protože nabízí možnost vidět - a věřit - jako 

dítě. 

 



FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ 

CESTA: 

 
Palán Aleš: Bohumil Vít Tajovský - Kniha vzpomínek, kterou edičně a redakčně 

připravili publicisté Aleš Palán a Jan Paulas, představuje želivského opata, politického 

vězně a jednu z nejvýznamnějších postav českého duchovního života 20. století Bohumila 

Víta Tajovského. 

 

Donzé Marc: 15 dní s Mauricem Zundelem - Švýcarský kněz Maurice 

Zundel se narodil v roce 1897. V mládí žil v protestantském prostředí a snad proto kladl 

důraz na ekumenismus a otázky sociální spravedlnosti. Papež Pavel VI. se o něm vyjádřil: 

„Je geniální básník, geniální mystik, spisovatel, teolog, a to vše se v záblescích prolíná.“ 

Maurice Zundel je jedna z nejvýraznějších duchovních postav této doby. 

 

Doubrava Josef: Mozaika lásky - „Uvěří-li člověk, že ho má někdo 

opravdu rád, rozzáří se jeho tvář. Jiskří radostí a nadějí. Uvěří-li naplno, že Bůh ho má 

rád, z jeho bytosti začne vyzařovat žár i zář. Hoří štěstím.“ Aforismy a životní postřehy 

premonstrátského kněze jsou naplněny životní moudrostí a důvěrou v Boha a Boží lásku 

ke každému z nás. 

 

Rohr Richard: Stát se moudrým mužem - Autor dovede oslovit a 

zaujmout muže po celém světě svými pronikavými úvahami o 

křesťanském zrání mužů uprostřed společnosti, která se žene za hodnotami, jež člověka 

nemohou naplnit, uspokojit, připravit na chvíle krizí a zkoušek. 

 

Szabo Miloš: Zpověď? Ne! - Je zpověď pro vás frustrující záležitostí? 

Anebo nevíte, co vlastně máte při vyznání hříchů říct? Jak se dívá na 

zpovídání kněz a proč ještě stále stojí před vánočními či velikonočními svátky u 

zpovědnic fronty? 

 

Konzbul Pavel: Jak mluvit s dospívajícími o víře - Zamyšlení P. Ing. 

Mgr. Pavla Konzbula, spirituála Biskupského gymnázia v Brně nad 

křehkým obdobím života mladých lidí - pubertou, ve které se začínají 

ozývat hlubší existenciální otázky buď přechodu dětské víry k dospělé nebo otázky 

prvního setkání s neznáme, Bohem. 

 

Kvapilík Martin: Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat - Každopádně v této naší 

době, kdy je pro lidi běžné spolu sexuálně žít i krátce poté, co se do sebe zamilují, je tato 

kniha tak trochu písničkou z jiného světa... Pokud však jde o to, jak vytvořit vztah dobrý a 

trvalý, je Boží know-how k nezaplacení. A navíc je zadarmo. Bůh nám nabízí pevný bod a 

zářivé barvy pro naše vztahy, navzdory všem odstínům šedivých všedních dnů. A on to 

skutečně je jiný svět pokud žijeme křesťanskou víru poctivě, Boží království je mezi námi. 
 

Kvapilík Martin: Proč - Drobná knížka, která dává srozumitelné odpovědi na složité 

otázky po Bohu, podstatě křesťanství, základních křesťanských hodnotách. Vhodná jako 

dárek nejen pro techniky, ekonomy a manažery, ale pro každého, kdo zápasí s nedostatkem 

času, ale je ochotný o Bohu přemýšlet. 

 

Kuffa Marián: Kazatelna život - v nebi najdeš prostitutky, vrahy a zloděje - 

Příběhy svérázného a houževnatého kněze o církvi, o lásce, manželství a rodině, o 

pokoře a pýše, o životě na faře v obci Žakovce. „Pán Bůh nás nebude soudit za to, co 

jsme nemohli udělat. Ale za to, co jsme mohli, a neudělali jsme.” 



FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY JOSEFA JANŠTY 

Z NAKLADATELSTVÍ MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ: 
 

Advent - večerní čtení - Příběhy ze života dětí a mládeže, příklady světců, svědectví, čtení 

na pokračování, modlitba na konci každého čtení – to vše tvoří soubor na každý den 

adventu. Vyšlo jako první svazek edice Večerní čtení, která postupně zahrne další období 

církevního roku. 

 

Dvojčata - večerní čtení - Rodina Novákova prožívá s dvojčaty Josífkem a Maruškou 

jejich první rok školní docházky. Čtenáři se mohou připojit a být s nimi nejenom ve 

škole, ale poznají i jejich rodinu a farnost, ve které žijí. Vydají se s nimi na výlety, mezi 

jejich kamarády, poznají krásu žitého křesťanství ve všedním životě i při liturgických 

slavnostech. V rámci edice Večerní čtení není tento sedmý svazek zaměřen pouze na 

určité období, ale děj se rozprostře takřka na celý liturgický rok. 

 

Pravá láska - večerní čtení - Šestý svazek edice „Večerní čtení“ pokrývá 21 večerů v 

liturgickém mezidobí. Uvádí dvě perly z Nového zákona – blahoslavenství a Velepíseň 

lásky. Autor užívá podobné metody, jakou často ve svých kázáních volil Pán Ježíš – 

podobenství, která příběhem vysvětlují náboženskou pravdu. Radostná zvěst – evangelium – 

tak dostává konkrétní podobu v myšlení a jednání dnešních děvčat a chlapců a ukazuje se 

jako stále živá a vysoce aktuální. 

 

Drahé děti! - Znám jedno místo – dochází tam k obrácením a uzdravením. Přesto je mnozí 

míjejí, protože o něm nevědí anebo nevěří, že v tak malém, nepatrném místě se mohou dít 

tak velké věci.  

Hledáte i vy takové místo? V tom případě čtěte tuto knížku, abyste se dozvěděli, co se v tom 

malém městečku děje, že tam jezdí miliony lidí.  

Bůh jistě působí všude, ale jsou místa zvláštním způsobem požehnaná, zvláště když odtud 

stále znovu zaznívá: „Drahé děti!“ 

 

Noví kamarádi - Třicet dramatických příběhů z dětského světa našich dnů. Stálým 

průvodcem malého čtenáře je křesťanská rodina s dětmi Veronikou, Táňou, Jakubem a 

Honzou. Autor nechává po skončení příběhu tuto rodinu děj vyprávění rozebrat, hledat 

východisko a model pro eticky hodnotné jednání. Dílo „Noví kamarádi“ bylo jako soubor 

scénářů vysíláno v Radiu Proglas.  

 

 

 



OSTATNÍ KNIHY: 
 

Sieberová Jana: Hospic. Příběh naplněné naděje - Silný a inspirující příběh zdravotní 

sestry, která se vzdala kariéry na špičkovém klinickém pracovišti a bez koruny v kapse 

se pustila do budování mobilního hospice. Osobní svědectví se prolíná s dramatickými 

osudy pacientů a jejich rodin i historií budování Domácího hospice Duha v Hořicích. 

Kniha vypráví o smrti a zázracích. Zázraky se dějí nejen v Duze samotné, ale především 

v duších jednotlivých protagonistů – umírajících pacientů i těch, kdo je v závěru jejich 

pozemské pouti odborně a s velkou láskou doprovázejí. Kniha může čtenáře inspirovat a 

také zbavit zbytečného strachu ze smrti, protože nejvíc se obvykle bojíme toho, o čem 

nic nevíme. 

 

Kolektiv autorů: Růženec Božího milosrdenství   

 

Kolektiv autorů: Křížová cesta milosrdenství 

 

Tartara Lucie: Marie Magdalská a milosrdenství vzkříšeného Krista  

 

Pagden Frank: Lynasovy úsměvy - Opět se setkáme s laskavým a moudrým humorem, 

který Lynas používá jako jedinečný pastorační prostředek. 

 

Breindl Filip: Za misionáři Amazonie - "Na podzim 2009 jsme s P. Jiřím Šlégrem začali 

plánovat cestu do Guyany a Surinamu. Věděli jsme, že nejedeme na výlet, že naším cílem je 

zviditelnit potřeby dvou neznámých států na severovýchodě jihoamerického kontinentu, a 

přiblížit zejména činnost tamní církve, která přes relativně malý počet věřících vykonává 

velké dílo v sociální a vzdělávací oblasti nebo v pastoraci vzdálených a řídce zalidněných 

pralesních oblastí." 

 

Hofírek Pavel: Zamilovanost jako duchovní zkušenost - Pozorný pohled a poctivé 

přemýšlení nad skutečností zamilovanosti v lidském životě nám jasně ukáže její limity a 

stíny. Nejspíš tím přijdeme o ten romanticky naivní pohled na zamilovanost, ale snad 

uvidíme význam a krásu daru zamilovanosti mnohem lépe než dosud. 

 

 

KNIHY PRO DĚTI: 

 

Šulc Petr: Pejsek Tom a jak to začalo - V této veselé knížce o štěňátku Tomovi se 

dozvíte, co všechno čeká na malého pejska v novém domově a jak se s nástrahami 

vypořádá. Knížka je určena pro nejmenší čtenáře a čtenářky – předškoláky a začínající 

školáky. Vybraná podstatná jména jsou znázorněna obrázky, které má malý čtenář 

správně pojmenovat, a doplnit tak maminku či tatínka při čtení příběhů. Publikace jsou 

vhodné pro děti od 6 let. 

 

Bartoš Jiří: Máme rádi písmenka - Knížka Máme rádi písmenka je určena dětem 

předškolního věku i malým školáčkům. Hlavní roli v textech mají písmenka abecedy, 

která se opakují a děti se s nimi brzy seznámí. Texty jsou doplněny krásnými obrázky 

paní Venduly Hegerové, což je jedna z našich nejoblíbenějších ilustrátorek. 

 

 

Jelínková Hanka: Žeryk to spočítá - Miniknížky pro společné čtení dospělých s 

dětmi. Malé děti sledují obrázky a poslouchají. Začínající čtenáři se střídají s dospělými 

a čtou jen to, co je velkým písmem. Zažijí spolu radost z první přečtené knihy. 

Veršovaný příběh vyprávěný slovem i veselými obrázky děti povzbudí k další četbě. 

 


