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NABÍDKA FARNÍ PRODEJNY  
 

K VÁNOCŮM 2020  
 

NOVÉ KNIHY - SLEVA 10 až 20 %: 
 

Aleš Opatrný: S PÁNEM BOHEM SE ŽIJE NAŽIVO 
V knižním rozhovoru s Tomášem Kutilem dává Aleš Opatrný nahlédnout do svého 
soukromí, zázemí i názorů. Dozvídáme se, z jaké rodiny pochází, jak hledal víru i 
své místo ve světě, co pro něj znamenalo veslování a práce ve fabrice i jak dospěl 
ke kněžství. V jednotlivých kapitolách sledujeme jeho začátky v Plzni, „vyhnanství“ 
v Toužimi i dobu, kdy službu kněze vykonávat nesměl. Úplně nové možnosti se 
před ním otevřely po sametové revoluci, kdy se pustil do řady aktivit. Zvolnění a 

nové nadechnutí pak přichází s jeho pozdní akademickou dráhou. Cena 300,- Kč. 
 

Max Kašparů: DESET KROKŮ K RADOSTI 
Bažení po dokonalém štěstí je klamné, a někdy může vést naopak k pocitu 
zmarnění nebo dokonce k chorobnému stavu těla či psychiky. Máme-li žít o něco 
šťastněji, musíme pro to něco udělat a vrátit se ke staletími ověřené životní praxi a 
k moudrosti otců. Desatero kroků, které nabízí obsah této útlé publikace, je spíše 
nabídkou, jak být šťastnější než kompasem, který by ukazoval směr k dokonalému 

štěstí. Cena 80,- Kč. 
 

Tomáš Halík: ČAS PRÁZDNÝCH KOSTELŮ 
Kniha Čas prázdných kostelů přináší ucelený soubor kázání a zamyšlení z podivu-
hodných Velikonoc roku 2020. Na pozadí aktuální situace připomíná Tomáš Halík   
i hlubší rány tohoto světa – upozorňuje na krizi církve a novodobé farizee, problémy 
politického populismu či fundamentalismu. Ukazuje, že se doba pandemie nemusí 
nahlížet jako Boží trest, ale spíše jako otevřená výzva k solidaritě a k hluboké 

vnitřní proměně. Cena po slevě 200,- Kč. 
 

Aleš Opatrný: VÝZVY STÁRNUTÍ 
Z úvodu autora: „Byli jsme mladí, a už nejsme. Ledacos nás bolí, a pokud ne sami 
na sobě, tak na svých vrstevnících vidíme, že stárnutí je proces, který nelze 
zastavit. Tato útlá knížka by chtěla napomoci k tomu, abychom se úkolu stárnutí 

včas chopili a dobře se ho zhostili." Cena po slevě 150,- Kč. 
 

UCHEM JEHLY 2 - Zbigniew Czendlik a jeho hosté 
Již v druhé knize si budete mít možnost připomenout setkání kněze Zbigniewa 
Czendlika se zajímavými lidmi, které pozval na lanškrounskou faru do oblíbeného 
pořadu České televize Uchem jehly. Přátelské rozhovory s hosty, kteří ve svém 
životě a ve své kariéře dosáhli významných úspěchů a jejichž životní zkušenosti 
mohou být inspirativním vzorem, postupně směřují k duchovnímu rozměru lidského 
života, který každý ze zpovídaných hostů nachází překvapivě i jinde, než bychom 

čekali. Cena po slevě 290,- Kč. 
 

Anselm Grün,David Steindl-Rast: TAK VĚŘÍME - Spiritualita pro naši dobu 
Velmi osobní, v mnohém překvapivá, srdečná kniha, v níž se dvě významné 

osobnosti vyjadřují k ústředním otázkám dnešní víry a života. Cena 215,- Kč. 
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MODLITEBNÍ KNÍŽKA 
Tato prakticky uspořádaná modlitební knížka není souborem všech modliteb, jež by 
měl povinně znát každý katolík. Spíše chce podat pomocnou ruku těm, kdo 
nesměle přešlapují a nevědí, jak vykročit na cestu naslouchání Bohu a rozmlouvání 
s ním. Může pomoci těm, kdo se už modlí a hledají novou inspiraci. A volání k 
návratu v ní najdou i ti, kdo se někdy modlili, ale z různých příčin se modlit přestali 

a znovu začít se trochu ostýchají. Cena 180,- Kč. 
 

Tomáš Halík, Anselm Grún: SVĚT BEZ BOHA 
Benediktinský mnich Anselm Grün a český filozof náboženství Tomáš Halík, kteří 
patří k nejčtenějším autorům současné spirituální literatury v Evropě, napsali 
společnou knihu. V ní se z různých úhlů, daných též rozdílným typem životního 
příběhu a prostředí, v němž vyrůstali, zamýšlejí nad možným přínosem ateismu pro 
prohloubení křesťanské víry. Rozlišují různé druhy náboženskosti a různé druhy 

nevíry. Cena po slevě 200,- Kč. 
 

Jan Paulas: STRACH NA VSI 
Dramatický příběh jedné rodiny a jejich továrny na malém městečku se osudově 
změní jedné dubnové noci. Tehdy skončí bezstarostné dětství malé Věrky. Ta je 
spolu s maminkou hlavní hrdinkou této knížky, jejíž děj se odehrává během dvou 
totalitních režimů. Kam až lidi dožene strach, pomsta a špatné svědomí, a naopak, 
jak lze neztratit víru v člověka, spravedlnost i životní naději – i o tom vypráví příběh 

inspirovaný skutečnými událostmi na českomoravské Vysočině. Cena 145,- Kč. 
 

Renzo Alegri: ZÁZRAKY OTCE PIA 
Otec Pio z Pietrelciny  je jednou z nejoblíbenějších světeckých postav 20. století. 
Víme, že po celých padesát let nosil viditelná stigmata, měl dar prorokování, 
bilokace, vhledu do lidských srdcí, dar uzdravování a osvobozování. Byl to velký 
přímluvce všech trpících před Boží tváří a mistr duchovního boje. Jeho poslání 
zjevně neskončilo dnem jeho odchodu k Pánu, ba právě naopak: Do Pietrelciny 
neustále přicházejí nová a nová svědectví o milostech obdržených na jeho přímlu-

vu, ať už jde o zázračná uzdravení, obrácení či jiné Boží zásahy. Cena 260,- Kč. 
 

Richard Čemus: ŽIVOT NENÍ ČAS ALE SETKÁNÍ  

Nová svědectví o Tomáši Špidlíkovi 
Svědectví blízkého spolupracovníka kardinála Špidlíka není jen vzpomínkou na 
velkou osobnost naší církve, ale i velmi cennou sbírkou úvah o tématech, která 
utvářela dílo Tomáše Špidlíka – slovanská spiritualita, modlitba, srdce, kultura a 

umění, ekumenické snahy, duchovní otcovství či papež Jan Pavel II. Cena 190,- Kč 
 

Aleš Palán: RADY PÁNU BOHU, JAK VYLEPŠIT SVĚT 
Čtyřicet zlepšováků, jak zdokonalit svět, které autor nenavrhuje politikům, ekono-
mům ani různým aktivistům, ale rovnou pánu Bohu, jsou vtipnou sondou do našich 
strachů, komplexů, slabostí, chyb, zbytečných starostí a malicherností, kterými si 
otravujeme životy. Stačilo by přitom tak málo, aby na světě bylo líp. Někdy stačí i 
jedna nečekaná událost, abychom si uvědomili, co je v životě důležité, na co vsadit 

a co přináší opravdovou radost. Cena knížky po slevě 180,- Kč. 
 

Guy Gilbert: ODPUŠTĚNÍ 
Nová kniha známého kněze a vychovatele delikventní mládeže přibližuje 
mimořádné důležité téma odpuštění, které je nejkrásnější cestou ke svobodě. 
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Cesta odpuštění vede k vnitřní vyrovnanosti, pokoji a radosti. Právě křesťané jsou 
ti, kteří mají ve společnosti neustále realizovat obtížný pokyn odpouštět, a to i tam, 
kde je to zdánlivě nemožné. Gilbert ukazuje, kde hledat zdroj síly k odpuštění, jak 
odpouštět v rodině, ve vztazích, jaké nástroje nabízí ve svátostech církev. Cena 

120,- Kč. 
 

Josef Prokeš: PÁN SE STARÁ 
Kniha vyhledávaného kněze, skauta a horolezce, vede čtenáře k novému pohledu 
na víru. V krátkých textech se zabývá celou řadou závažných křesťanských témat, 
k nimž přistupuje s otevřeností, a přitom ale s důkladným vzděláním a duchovní 
zkušeností. Otevírá tak prostor k hlubšímu promýšlení, ale též radosti, která se z 

opravdové víry rodí. Cena 190,- Kč. 
 

Elias Vella: SÍLA EUCHARISTIE 
Ukazuje praktickou cestu, jak se stát eucharistickým člověkem, jak dovolit, aby nás 
přijímání eucharistie skutečně proměňovalo. Píše o eucharistii, která proměňuje 
životy, která osvobozuje od Zlého mocněji než exorcismus, která přináší usmíření a 
vnáší do srdcí Boží pokoj. Ukazuje eucharistii jako zdroj našeho uzdravení a vnitřní 
proměny. Eucharistický člověk se stává Boží chválou, myslí jako Ježíš, jedná jako 

Ježíš, miluje jako Ježíš – stává se darem pro druhé. Cena 150,- Kč. 
 

Jana Langerová: POUŤ SVATOU ZEMÍ 
Předložené dílo kombinuje prvky cestopisu a duchovního deníku a porovnává je 
se dvěma literárními prameny: „cestopisem“ Kryštofa Haranta z Polžic, který do 
Svaté země putoval roku 1598, a dílem italské mystičky Marie Valtorty, která ve 
svých vizích rozvinula podrobnosti novozákonních evangelií. Kniha Pouť Svatou 
zemí nezakrývá historické i současné napětí mezi Izraelci a Araby, které na 
Svatých místech pocítí každý poutník, zároveň ale dává naději, že jednou bude 

líp. Cena 175,- Kč. 
 

George k. Knight: VÍROU K PÁNU SE DÍVEJ 

Kniha každodenních ranních zamyšlení nabízí jedinečnou příležitost prožít celý 
rok v blízkosti Ježíše. George R. Knight, renomovaný autor více než čtyřicítky 
knih, nejenom vypráví poutavou formou fascinující příběh, ale ukazuje i na 
skutečný a hluboký význam života Ježíše Krista – jenž se může stát inspirací 
pro naše každodenní životy. Vírou k Pánu se dívej je kniha, díky jejímuž čtení 

se – při pohledu na Ježíše – váš život začne měnit. Cena 115,- Kč. 
 

Quin Sherrerová, Ruthanne Garlocková: JAK SE MODLIT ZA SVÉ BLÍZKÉ 

Toužíte po tom, aby se zlepšilo vaše manželství? Chcete, aby vaše děti poznaly 
Pána? Přejete si, aby byl někdo z vašich blízkých uzdraven, aby se zlepšily 
vaše vztahy s těmi, kdo vás nemají v lásce, nebo si nevíte rady, jak hovořit s 
člověkem v těžké životní situaci? Autorky vám nabízí zkušenostmi podložené 
řešení: modlitbu. Kniha je nejen plná povzbuzujících příkladů vyslyšených 
modliteb, ale obsahuje také podněty ke konkrétním modlitbám a praktické rady, 

které je možné uplatnit v osobním životě. Cena 160,- Kč. 
 

Pawel Zuchniewitz: ZÁZRAKY JANA PAVLA II. 

Kniha Zázraky Jana Pavla II. vyšla v Polsku v roce 2006 a 2009 a stala se 
bestselerem. Obsahuje řadu svědectví o zázracích, které se staly na papežovu 
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přímluvu už za jeho života i podrobný popis zázraků oficiálně uznaných a 

doložených k procesům jeho blahořečení a svatořečení. Cena 220,- Kč. 
 

Ladislav Heryán: SAMI NA TÉTO ZEMI? 
Známý salesiánský autor ve své nové knize vede každého k tomu, aby si 
uvědomil, jak intenzivně nás Boží přítomnost obklopuje. Není místa, kde 
bychom se s Bohem nemohli setkat, ať je to nemocniční pokoj, nebo rockový 
koncert. Jde jen o to, abychom se neuzavírali do ulit svých představ, předsudků 
a zatvrzelostí. V desítkách příběhů ze svého působení se Heryán dotýká 
nejrozmanitějších lidských osudů a vybízí nás, abychom otevřeli oči svých srdcí 

a vyšli Boží přítomnosti mezi námi naproti. Cena 199,- Kč, po slevě 180,- Kč. 
 

Marek Orko Vácha: JÍZDA V LEVÉM PRUHU 
Svůj první knižní rozhovor poskytl Marek Vácha svému příteli, bývalému 
studentu a vedoucímu táborů pro mládež Jožinu Valentovi. Vácha v něm 
vydává svědectví o své cestě k Bohu a ke kněžství, o radostech i bolestech 
kněžského života, hovoří o svých zkušenostech učitele a cestovatele i o 

tématech duchovních a společenských. Cena 268, po slevě 220,- Kč. 
 

Max Kašparů: ROZHOVORY POD VĚŽÍ 
Nová kniha rozhovorů s Maxem Kašparů. Novinář Martin Ližičiar klade otázky 
řeckokatolickému knězi a zkušenému psychiatrovi, na které Max Kašparů 
odpovídá upřímně, shovívavě a laskavě. V jeho přímých odpovědích, ale i 
čtením mezi řádky najdete cenné rady na budování nejen osobních vztahů, ale i 
těch manželských a rodinných. Jeho názory na život, zpověď či mši popisuje ze 
svého osobitého úhlu pohledu a nevynechává ani úvahy o psychiatrii, fenoménu 

smrti a připravenosti na věčný život. Cena 228,- Kč, po slevě 200,- Kč. 
 

Anselm Grün: ZASTAVENÍ MÉHO ŽIVOTA 
Známý autor duchovních knih není jen benediktinský mnich, ale také manažer, 
učitel, duchovní průvodce, rádce mnoha lidí. Jeho vlastní biografie zachycuje 
životní témata, která mu zvláště leží na srdci: které události z dětství a mládí na 
něj měly vliv, kdo na něj působil během studií, jaký význam pro něj má víra, 
mnišství, církevní příslušnost, i to, jak se vyrovnává s úspěchem svých knih a 
působení. Grünovo zamyšlení nad vlastním životem  může pomoci mnoha 

dalších lidem najít svou vlastní cestu. Původní cena 99,- Kč, po slevě 85,- Kč. 
 

Elias Vella: MOMENTKY Z MÝCH CEST 
Sto příběhů z různých koutů světa ukazuje lidskou tvář a smysl pro humor 
maltského kněze a známého duchovního vůdce Eliase Velly. Čtenáře čeká 
trochu „jiný Vella“, než jakého znají z přednášek a seminářů. Zábavné i 
dramatické příběhy a veselé příhody, které se skutečně staly, vykouzlí na tváři 
čtenářů nejeden úsměv. Podnět k sepsání těchto příběhů dal přitom autorovi 
dvacetidenní pobyt v nemocnici. Ve chvíli, kdy mu nebylo do zpěvu, se mu 
psaní této knížky stalo doslova lékem. Život je krásný, a proto bychom ho 

neměli prožívat se zachmuřenou tváří. Cena 269,- Kč, slevě 220,- Kč. 
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P. H. Grosjean: MILOVAT DOOPRAVDY 
Otec Grosjean zná mladé lidi velmi dobře, vždyť se s nimi setkává, naslouchá 
jim a doprovází je už celé roky. Ze své kněžské zkušenosti a svých přednášek 
vybral to nejlepší, aby je povzbudil a odpověděl na všechny jejich otázky týkající 
se budování opravdové lásky. Obrací se na mladé lidi ve věku 15 až 22 let a 
předkládá jim k úvaze myšlenky, které mají napomoci jejich osobnímu růstu a 
připravit je na opravdovou lásku.Cena 189,-, po slevě 150,- Kč. 
 

Tomáš Kutil: V BOŽÍ REŽII 
Život Františka Radkovského byl plný překážek, on je ale s Boží pomocí dovedl 
vždy překonat.  Co mu pomohlo přečkat a bez větší úhony přežít dobu nesvo-
body? Kde leží duchovní základy jeho života? Odkud čerpá potřebný nadhled i 
rozhled? Co považuje za největší úspěchy v hledání porozumění mezi církvemi, 
ve kterém se tak angažoval? A proč tak rád hovoří o Turínském plátně? Čtenář 
v knize nenajde jen vzpomínky. Biskup František se dívá dopředu a uvažuje o 

výzvách, které stojí před církví i společností. Cena 329,- Kč, po slevě 280,- Kč. 
 

Guy Gilbert: VÍRA - JAK JI NAJÍT A ZACHOVAT 
V krátkých kapitolkách píše autor velmi intenzivně o svém pohledu na to, co je 
skutečně víra. Mluví o okouzlení světem jako prvním kroku kontemplace, o 
každodenní svatosti, o lásce jako základním vyjádření víry. Otevřeně ale mluví i 
o pochybnostech, o temných nocích duše a utrpení, které ovšem víru nepopí-
rají, ale vyztužují. Klade si otázku, zda jsou k víře nutné zázraky, např. uzdra-
vení. Věnuje se modlitbě a četbě Písma jako prostředcích života víry, o spole-

čenství i o tom, jak o víře mluvit s ostatními. Cena 159,- po slevě 130,- Kč. 
 

George R. Knight : VÍROU K PÁNU SE DÍVEJ 
Kniha každodenních ranních zamyšlení nabízí jedinečnou příležitost prožít celý 
rok v blízkosti Ježíše. Renomovaný autor více než čtyřicítky knih, nejenom 
vypráví poutavou formou fascinující příběh, ale ukazuje i na skutečný a hluboký 
význam života Ježíše Krista – jenž se může stát inspirací pro naše každodenní 
životy. Vírou k Pánu se dívej je kniha, díky jejímuž čtení se – při pohledu na 

Ježíše – váš život začne měnit. Cena 129,- Kč, po slevě 110,- Kč. 

 

VÝPRODEJ STARŠÍCH KNIH - VĚTŠÍ SLEVA 
 

 

Max Kašparů: O MOZCÍCH A BEZMOZCÍCH 
V této knize nechává autor nahlédnout do jednotlivých pater jeho mnoho-
tvárného pohledu na svět. Kněz, který v pondělí píše články do novin a 
časopisů, v úterý coby soudní znalec objíždí věznice, ve středu pracuje v České 
televizi, ve čtvrtek učí esperanto, v pátek ordinuje ve svém „salónním 
hypnotáriu“, v sobotu přednáší na vysoké škole a v neděli stojí v kostele na 

kazatelně, vidí život z mnoha úhlů. Cena 139,- Kč, po slevě 70,- Kč. 
 

Tomáš Halík: DIVADLO PRO ANDĚLY 
V souboru 15 esejů autor dále rozvíjí svou filozofii dialogu víry a nevíry. Jednou 
z inspirací jeho úvah byla výzva současného papeže Benedikta, aby ti, kteří 
nemohou přijmout Boha, se přesto snažili žít „jako kdyby Bůh byl“. Tomáš Halík 
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se ptá, co vlastně rozlišuje život věřících a nevěřících a zda i věřící nemohou 
chápat víru jako hypotézu, kterou musí neustále ověřovat vlastním živo-

tem. Cena 279,- Kč, po slevě 180,- Kč. 
 

Bruno Ferrero: POTĚŠENÍ PRO DUŠI, PTAČÍ ZPĚV PRO DUŠI, HVĚZDY 

PRO DUŠI, SVÍTÁNÍ PRO DUŠI, HOSTINA PRO DUŠI, SVĚTLO PRO DUŠI 
Soubory krátkých duchovních příběhů a zamyšlení známého salesiánského 
autora dává opět podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo jen pro 
chvíle, kdy potřebujeme potěšit a povzbudit. Moudrost a laskavost každého 
z povídání ocení všichni, kteří hledají dotek vlídného duchovního poučení 

a posily. Cena á 120,- Kč, po slevě á 80,- Kč. 
 

Ladislav Heryán: STOPAŘEM NA TÉTO ZEMI 
Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi 
všech společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a spojují se s 
výkladem biblických pasáží. Spojujícím motivem je téma Boží velkorysosti, jejíž 
uvědomění vede člověka k radosti, svobodě a chuti podílet se na ní svou 

vlastní aktivitou pro druhé. Cena: 199,- Kč, po slevě 100,- Kč. 
 

Jerzy Popieluszko: PRAVDOU PROTI TOTALITĚ 
Jerzy Popiełuszko zemřel jako mučedník. Byl zavražděn v říjnu roku 1984, ve 
věku pouhých sedmatřiceti let. Rozjímání bolestného růžence, která pronesl v 
Bydhošti těsně před svou násilnou smrtí, odhalují hloubku a ryzost jeho 
křesťanských postojů, ale též prorocké vnímání znamení doby. Cena 189,- Kč, 

po slevě 80,- Kč. 
 

Adrián Luc: FRANTIŠKÁNI Z BRONXU 
V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí bez domova, 
žije od roku 1987 nová františkánská komunita. „Chcete-li opravdu následovat 
ukřižovaného Krista, jděte až na samé dno ghetta,“ řekl prvním osmi bratřím 
kardinál O´Connor, newyorský arcibiskup. A svěřil jim farnost v jižním Bronxu. 
Příběhy z jejich života jsou konkrétním svědectvím milosrdenství v akci, ale i 

neuvěřitelné péče Prozřetelnosti. Cena 279,- Kč, po slevě 100,- Kč. 
 

Leo Maasburg: MOMENTKY ZE ŽIVOTA MATKY TEREZY 
Rakouský kněz Leo Maasburg s jemným humorem vypráví, jak se stal po boku 
Matky Terezy „skutečným misionářem“. Autor vypráví všechno z první ruky, 
proto se i znalý čtenář dozví o Matce Tereze spoustu nových věcí. Kniha se čte 
jedním dechem; povzbudí nás, abychom se učili více důvěřovat Bohu, který 
umí být vůči svým dětem tak velkorysý, a toužili stát se rovněž nástrojem jeho 

lásky v tomto světě. Cena 199,- Kč, po slevě 140,- Kč. 
 

Veronika Barátová: BOŽÍ VŮLE - BLUDIŠTĚ NEBO CESTA 
Je Boží vůlí, že člověk trpí? Jestliže Bůh nezpůsobuje utrpení, proč ho 
dopouští? Má pro náš život předem určený plán? Je Boží vůle čitelná v každé 
životní situaci? Chce Bůh všechno, co se nám v životě stane? Jak rozpoznat 
Boží vůli v životních rozhodnutích? Co když se spleteme a Boží vůli 
nerozpoznáme? Podobné otázky si kladou mnozí křesťané, kteří chtějí žít s 

Bohem. Cena 139,- Kč, po slevě 70,- Kč. 
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Sergej Dakov: ODPUSŤ NATAŠO 
Sergej Dakov otevřeně a bez příkras vypráví vlastní životní příběh. Mrazivě 
skutečný a přesvědčivý příběh psaný poutavým stylem odkrývá čtenáři hrůzné 
praktiky komunistického režimu v Rusku v polovině 20. století ale i sílu 

svědectví tamních křesťanů. Cena 199,- Kč, po slevě 100,- Kč. 
 

Marek Vácha: TVÁŘÍ V TVÁŘ ZEMI 
Kniha o přírodě vycházející z encykliky Laudato si. Encyklika Laudato si 
nepřináší ke všem těmto problémům a starostem ještě další starost navíc, 
encyklika to vše integruje, dává našemu snažení rámec a soustřeďuje nás na 

to, co je opravdu důležité. Když chránit život, tak veškerý. Cena 268,- Kč, po 

slevě 150,- Kč. 
 

Naeem Fazal, Kitti Murrayová: BYL JSEM MUSLIMEM 
Naeem byl zbožný pákistánský muslim, jemuž se Kristus zjevil tak, že se tomu 
nemohl vzepřít. Osobně, bezprostředně, silně. Jeho příběh je navzdory 
veškerému neporozumění, které jeho obrácení ke křesťanství vyvolalo mezi 
jeho nejbližšími, příběhem naděje. Naděje v to, že se nepřátelé stanou přáteli a 

uvědomí si, že jsou bratři. Cena 249,- Kč, po slevě 150,- Kč. 
 

Michelle Moranová:  EVANGELIZACE S ODVAHOU A CITEM 
Tato knížka se dá se číst pro potěšení z popisu toho, jak nadšená 
evangelizátorka koná svou službu. Ale může nám posloužit i jako návod. Čtenář 
bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Cena 109,- 

Kč, po slevě 50,- 
 

C. S. Lewis: K JÁDRU KŘESŤANSTVÍ 
Tato kniha, v níž jsou obsaženy všechny texty rozhlasových přednášek autora, 
je považována za nejpopulárnější a nejpřístupnější dílo C. S. Lewise. Připomíná 
nám to, co je v životě skutečně důležité, a ukazuje cestu k radosti a 

spokojenosti. Cena 245,- Kč, po slevě 120,- Kč. 
 

René Benneauová: REKVIEM ZA VOJÁKA 
Kniha Rekviem za vojáka vychází ze skutečné události. Autorku kdysi 
překvapilo, že na klášterním hřbitově v opatství Casamari objevila hrob 
německého vojáka. Opat kláštera jí vyprávěl příběh z doby druhé světové války, 

který se pak stal autorce námětem pro historický román. Cena 149,- Kč, po 

slevě 40,- Kč. 
 

Benjamin Boisson: 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. Cena 150,- Kč, po slevě 30,- Kč. 
 

Eduard Martin: KNIHA RADOSTI 
Eduard Martin přijímá život jako příležitost přinášet radost, usmívat se na lidi 
kolem, umět potěšit, podělit se o svou laskavou životní moudrost. V této sbírce 
příběhů zachytil radostné i méně veselé příběhy svých bližních, na nichž nám 
chce přiblížit, jak lze z každé události a v každém prostředí vykřesat jiskřičku 

radosti. Cena 169,- Kč, po slevě 50,- Kč. 
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KNÍŽKY PRO DĚTI  
 

Antoine Saint-Exupéry: MALÝ PRINC 
O tajemství podivuhodné pouti Malého prince, o dobru a zlu, o přátelství a 
kráse, o pravém štěstí, o odpovědnosti za ty, které máme rádi. A vůbec 
nezáleží na tom, odkud pocházíme: Malý princ pocházel z tak malinké planetky, 
že si to možná ani neumíme představit. Ale věděl, že je třeba chránit květinu, 

kterou vypěstoval, a že mu to přineslo radost. Cena 170,- Kč. 
 

Oldřich Selucký: VOJMÍROVA CESTA 
Hodiny Velkomoravské říše odbíjejí jednu z rozhodujících chvil. Biskupa Metoděje s 
jeho družinou přepadne na hranicích jednotka franských vojáků a odváží je 
neznámo kam. Kníže Rastislav se dlouho očekávaných zpráv nedočká... Mezi 
zajatci je i mladý Vojmír. Je odhodlán podniknout vše, co je v jeho silách, aby 
osvobodil Metoděje, kterého těžce zkoušená vlast tolik potřebuje. Mladí čtenáři a 
milovníci dobrodružství každého věku budou číst knihu jedním dechem – a zároveň 

se dozví mnohé o dějinách naší země. Zlevněno z 259,- na 80,- Kč. 
 

MINUTOVÉ PŘÍBĚHY Z BIBLE 
Deset vybraných příběhů ze Starého a Nového zákona přináší poučení i zábavu 

prostřednictvím hravého způsobu vyprávění a obrázků. Cena po slevě 52,- Kč. 
 

Ivan Renč: MALÝ KRÁL 
Jsou v mém království dobří a poctiví lidé? Jsou hodní na děti? Starají se o ně 
pečlivě a mají je rádi nade všechno bohatství? Odpovědi na takové otázky 
hledá mladičký král při šesti výpravách po svém království. Na nich zažívá 
různá dobrodružství a zároveň poznává lidské vlastnosti, jakými jsou obětavost, 
vlídnost, pracovitost, ale i zloba, chamtivost a zlomyslnost. Kniha nabízí 
dětskému čtenáři zábavné čtení i poznání, co je pro dobré vztahy mezi lidmi 

podstatné a nezbytné. Cena 269,- Kč, po slevě 200,- Kč. 
 

Zuzana Holasová: TEREZKA - Vyprávění o sv. Terezii z Lisieux 
Malí čtenáři jsou uvedeni v třiceti krátkých kapitolách do nejdůležitějších 
životních událostí nejen z Terezčina dětství, ale i z jejího života na Karmelu. 
Příběh jejího dozrávání obsahuje obyčejné lidské momenty i odpověď Bohu, 
kterou v ní působila milost povolání. Děti tak mají možnost objevit podstatu 
svatosti, k níž je každý volán specifickým způsobem už od dětství.  Cena 155,- 

Kč, po slevě 100,- Kč. 
 

Oldřich Selucký: VZPOURA V ASISSI 
Dobrodružný příběh o nejznámější osobnosti křesťanských dějin – svatém 
Františkovi. Hrdinové knihy se účastní vzpoury města Assisi proti vládnoucí 

šlechtě i dramatické čtvrté křížové výpravy. Cena 349,- Kč, po slevě 220,- Kč. 
    
Prodejna je otevřena v adventu v neděli po mši svaté, na požádání také ve 
všední dny po večerní mši svaté. Pokud se do kostela nedostanete, můžete si 
knihy objednat u Jana Šimáka na telefonu 605875553 a budou Vám, pokud 
bydlíte v Kamenici n. L., doručeny až domů. Do ostatních farností mohou být 
knihy poslány po panu faráři. 


