FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z NAKLADATELSTVÍ PAULINKY:
EDICE ŘEČ DUŠE:
Bratr Geofroy-Marie: Ţít v Boţí přítomnosti - Autor této knihy nejprve nasměrovává
naši pozornost do hloubky našeho vlastního srdce. Učí nás vnímat Boží přítomnost ve
vlastním nitru a na základě tohoto poznání nás pak vede k autentické odevzdanosti Bohu
a jeho působení v lidské duši.

Bernard Ugeux: Hledání vnitřního pramene - Jak účinně spojit cestu svatosti a cestu
lidského růstu? Tato kniha je příležitostí objevit ve vlastním nitru prostor svobody, získat
odstup od starostí, které každý den zavalují lidské srdce, a nechat v něm vytrysknout proud
svěží vody.

Adrienne von Speyr: U Boha a u lidí (úvahy a modlitby) - Kniha švýcarské lékařky a
mystičky předkládá její modlitby, které jsou jakoby milníky na každodenní cestě člověka
k Bohu. A ta může být někdy přímá a radostná, jindy zas obtížně klopýtavá.

José Tolentino Menconça: Ukrytý poklad (Umění duchovního hledání) - Autor, který
bývá označován za „portugalského Halíka“, upozorňuje na duchovní netečnost mnohých z
nás a povzbuzuje čtenáře k vnitřnímu usebrání a k hledání pokladu, který Bůh do každého
člověka ukryl.

EDICE CESTY SPIRITUALITY:
Anselm Grün: Sedm kroků do ţivota – Zamyšlení nad tím, jak hloubě prožít velikonoce.
Evangelijní texty jsou nahlíženy ve světle každodenních zkušeností a ústí do konkrétních
postojů a osobní modlitby.

Salvatore Tumino: Odpustit otci i matce – Jak uskutečňovat čtvrté přikázání, když cítíme,
že mezi námi a našimi rodiči stojí nějaká překážka? Autor ukazuje, že jedinou cestou
k uzdravení zraněných míst je…

Tanguy Marie Pouliquen: Duchovní zkouška, cesta růstu - Autor, inspirovaný svatým
Janem od Kříže, nás povede cestou, na které Bůh očišťuje milující duše od všeho, co je
rozptyluje, aby je proměnil a ještě silněji připoutal k sobě.

Philippe Madre: Adorace a útěcha, prosté modlitby - Jak tedy "prožít adoraci tak, aby se
stala šťastným setkáním, které přináší božskou útěchu"? Na stránkách této knihy nám autor
nenabízí "metodu", jak se lépe modlit před Nejsvětější svátostí, ale zkušenost s vlastním
smyslem adorace: tím je hluboký a pravdivý vztah s Pánem života, který přináší pokoj a
proměňuje náš vlastní život.

EDICE MODLITBY A MYŠLENKY:
Benedikt XVI.: Myšlenky o eucharistii - Papežovy úvahy o eucharistii nám dávají
nahlédnout do srdce křesť. náboženství a mohou nám být výborným průvodcem, abychom
se tomuto tajemství stále více otvírali.

EDICE SVĚDECTVÍ:
Giulia Gabrieliová: Jednou nohou v nebi – Životní příběh dívky, kt. se narodila v roce
1997, onemocněla agresivním nádorem, ale svou nemoc proměnila v hymnus na život a
odvážně o tom vydávala své svědectví.

Jitka a Petr Vytrvalí: Pobořený chrám – Aneb příběh manželství ohroženého
pornografií. I ve zdánlivě ztracených případech existuje cesta z krize závislosti skrze sílu
milující manželské lásky.

Stormie Omartianová: Stormie (Příběh odpuštění a usmíření) - Autorčino dospívání
bylo poznamenáno fyzickým i psychickým týráním, což ji dohnalo k okultismu, drogám a
tragickým vztahům. Jen krok od sebevraždy sdílí s námi bod zlomu a vypovídá o svém
uzdravení. Nádherný příběh o tom, jak může Bůh vyvést život ze smrti.

EDICE MOZAIKA:
Amedeo Cencini: Směrem k jádru (Jak doprovázet mladé lidi k středobodu života) Hledat své místo v životě znamená vydat se na vnitřní putování směrem k jádru svého bytí a
na něm postavit svou budoucnost. Autor v této knížce vysvětluje, co je jeho podstatou a
objasňuje, jaký je jeho význam v rovině psychologické i v rovině víry.

Amedeo Cencini: Bůh mého ţivota (Rozlišovat Boží působení v osobním životě) Křesťanská víra je opravdová pouze tehdy, když je osobní, hluboce propojena
s každodenním životem a když vyznává Boha, který na našich životních cestách kráčí vedle
nás. Kniha nabízí užitečné impulsy nejen těm, kteří doprovázejí mladé lidi, ale všem, kdo
touží po tom, aby jejich vztah s Bohem byl stále živější a plodnější.

EDICE PRAMENY:
Patrizio Rota Scalabrini: Písmo jako anděl průvodce (Navigace na cestě povolání)
- Autor, biblista, se v této knize obrací k mladým lidem, kteří vážně hledají své
povolání, anebo už učinili první kroky na cestě, na kterou je Bůh volá. Předkládá
užitečná vodítka k tomu, jak lze v této životní situaci najít dobrého a spolehlivého
průvodce v Božím slově. Kniha je určena i těm, kteří mladé lidi duchovně doprovázejí.

EDICE DO ŢIVOTA:
Yves Boulvin: Začít znovu (Psychologická a duchovní cesta po neúspěchu) - Můžeme ze
svých neúspěchů udělat příležitost k růstu a pokroku? A co je to ve skutečnosti úspěšný
život? Na tyto otázky, které se dotýkají nás všech, přináší autor srozumitelné odpovědi
vycházející ze zkušenosti a moudrosti.

Jackie Desboisová: List příteli v depresi - Depresivní stav může být v životě velkou
šancí, neboť odhaluje hlubokou touhu po změně. Jak ji uskutečnit a jak využít období
deprese jako přechodnou krizi, jež vede k plnějšímu životu?

Bénédicte Rivoireová: Naděje tváří v tvář umírání – Sdělení, že někdo z naších
blízkých,či dokonce my sami, je nevyléčitelně nemocen, že brzy zemře, je velmi
bolestné a často nesnesitelné. Autorka vychází z vlastních zkušeností, které získala při
doprovázení umírajících. Přináší několik rad, jak čas umírání, který odhaluje zásadní
věci života, lépe prožívat.

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŢ:
Kateřina Šťastná: Umíš v tom chodit? (O hledání spokojeného partnerského vztahu) Autorka mluví o tématech, která zajímají každou "náctiletou" dívku, s přitažlivou
lehkostí a otevřeností. Zároveň však představuje životní styl, jenž neodpovídá dnešním
"trendům", a zve mladé lidi na náročnou cestu, která sice vyžaduje odpovědnost a
odvahu, ale jako jediná vede k pravé radosti ze života.

Ludmila Jánská: V srdci církve budu láskou – Životopis známe světice z Lisieux v
netradičním komiksovém provedení. Jeho autorka byla natolik oslovena sv. Terezičkou,
že se rozhodla převyprávět její příběh skrze obrázky, aniž by se přitom vzdala důležitých
momentů či detailů ze života malé karmelitky.
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DĚTSKÉ KNIHY:
Lia Cerrito: Z Boţí kanceláře - Každý z nás má nějaké představy o Bohu otci. Autorka
této útlé knížky nás možná překvapí tím, že se dokáže na problémy víry dívat dětsky
nevinným pohledem.

Claire Astolfiová: Misionář světa Jan Pavel II. – Dětská kniha přiblíží dětem poutavým
způsobem život polského papeže.

EDICE ORIENTACE:
Leo Maasburg: Momentky ze ţivota Matky Terezy – Rakouský kněz Leo Maasburg s
jemným humorem vypráví, jak se stal po boku Matky Terezy „skutečným misionářem“.
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.
Pablo Domínguez Prieto: Aţ na vrchol – Knížka je záznamem duchovních cvičení,
která pater Prieto dával ve španělském Tulebras. Kromě vlastního obsahu jsou
pozoruhodná zvláště tím, že jejich vyvrcholením bylo setkání otce Prieta s Ježíšem tváří
v tvář. Čtenáři se až tají dech, když se dozvídá, že exercitátor hovoří o nutnosti „udělat
definitivní krok k nebi“, a den nato už je sám Pánem života vyzván, aby tento
definitivní krok učinil… Zahynul při sestupu z poslední španělské hory nad 2000 metrů,
kterou mu zbývalo pokořit – z Moncaya v Iberském pohoří.

Elias Vella: Srdce pastýře – Kniha je plodem seminářů a exercicií pro kněze v Itálii,
České republice a na Slovensku. Ve světle Božího slova i svých letitých zkušeností z
církve dokládá, jaký charakter by měla mít služba vedení v církvi a jaká jsou s ní spojená
úskalí.

EDICE OSUDY:
Tim Guénard: V ringu s Bohem – Slavný francouzský boxer vypráví o své dramatické
cestě za láskou a odpuštěním. Přelomem v jeho životě znamenalo setkání s komunitou
Archa v níž prožil své obrácení. Postupně objevoval Krista, skutečnou Lásku, jež ho
proměňovala a dala mu sílu vzdát se zakořeněné nenávisti.

Graziano Marianelli: Mistr kung-fu na lopatkách – Strhující příběh obrácení mistra
bojových umění. Jak Bůh napomáhá tomu, aby se ze samolibého egoisty stal milý a laskavý
člověk? Autor líčí svůj duchovní vývoj a okolnosti své konverze.

EDICE ROZHOVORY:
Raniero Cantalamessa: Můj ţivot ve sluţbě slova – Rozhovor s papežským kazatelem
poodkrývá to nejdůležitější v jeho životě, neboť svůj život staví na oddanosti Božímu
slovu a Ježíšově lásce. V interview se dozvídáme mnohé nejen o jeho mládí, studiu,
řeholním životě a celkovém zrání, ale také mnohé o umění komunikovat či o spiritualitě
papeže Františka.

EDICE MALÝ DUCHOVNÍ ŢIVOT:
Stefan Kiechle: Jak zacházet s mocí – Provinciál německých jezuitů předkládá zamyšlení
nad tím, co je to moc a jak s ní zacházet etickým způsobem. Všímá si dobrých i špatných
vlastností moci a vede čtenáře k tomu, aby moci užíval pro dobro. Ukazuje také to, jak s
mocí zacházel Ježíš Kristus. V závěru uvádí 12 stručných zásad, které nám pomůžou se s
mocí vyrovnávat a zlepšit způsob, jakým s ní zacházíme.
Kateřina Lachmanová: Dvojí tvář lenosti – Tématem knížky není pouze lenost v
klasickém a tradičním pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie neboli
vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak horečnou
aktivitou či svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Není tedy určena jen
těm, kteří dělají málo nebo nic, ale i těm, kteří dělají příliš mnoho, puzeni však vším
možným, jenom ne Duchem.
Henri Sanson: Spiritualita třetího věku – Soubor tří úvah francouzského jezuity o
tom, co přináší poslední etapa lidského života a nad čím nás nutí se zamýšlet. Jde o
přístupně napsanou publikaci, která osloví především seniory, ale s nimi i všechny ty,
kteří je duchovně doprovázejí nebo jen lidsky sdílejí jejich hledání smyslu a naděje.

EDICE INSIPIRACE:
Carlo Maria Martini a Georg Sporschill: Hovory v Jeruzalémě – Kniha se snaží
pochopit mladou generaci prostřednictvím otázek mladých, na kt. italský kardinál
odpovídá.

OSTATNÍ:
Mark Hart: Crash test (Narazit na Boží lásku) - Mnoho mladých katolíků prožívalo
nebo stále prožívá svou víru jako Mark Hart. Málokdy zmeškají mši, ačkoli jí
nerozumí. Mají Bibli, ale nečtou ji. Chodí ke zpovědi, ale nepociťují lítost. Je vaše
zkušenost s katolickou vírou podobná? Je na čase vstoupit do světla vašeho Stvořitele,
který mění životy a zve vás, abyste žili z jeho nesmrtelné lásky. Bůh nikoho nevolá k
tomu, aby byl dobrým člověkem, někým, kdo prostě jen dodržuje pravidla, ale aby byl
novým člověkem v Ježíši Kristu.

Rob Pardon: Jak přeţít manţelství – „Žena si bere muže s úsměvnou představou, že
ho změní, a on ji s pošetilou myšlenkou, že bude stejná.“ Jediné, co pomáhá dělat kroky
kupředu, je upřímnost a vědomí, že nejste jediní na světě, kdo je v podobné situaci.
Kniha se zaměřuje na deset konkrétních cílů. Pokud vaše manželství funguje dobře,
posílí ho to; pokud procházíte obdobím krize, mohou ve vašem manželství nastarovat
potřebný obrat k lepšímu.

Gabriela Bossisová: On a já – Kniha představuje výbor z duchovního deníku, kam si
Gabriela zapisovala, co jí říkal hlas, jejž slyšela po čtrnáct let ve svém nitru a jenž, jak
věřila, patřil samému Ježíši Kristu. „Chovej se ke každému, jako bych to byl já. Je
stvořený k mému obrazu a podobě. A především nepohrdej! Nikým nepohrdej! Ani
těmi největšími hříšníky! Tím bys mě zranila. Mohou se obrátit a v mém království
nakonec být výše než ty.“ (ukázka z knihy)

Milada Jiřina Burgerová: Novéna ke svaté Terezii - Cílem novény je přiblížit podstatné
rysy přátelství Terezie s Bohem. Je určena všem těm, kteří touží, aby je Terezie
„zasvětila“ do tohoto výlučného vztahu, aby se po jejím vzoru stali i oni přátelé Boží.

Tomáš Akvinský: O stvoření - Výběr textů z Teologické sumy si všímá filosofických
aspektů nauky o stvoření. Hlavními náměty jsou kauzalita, stvoření z ničeho, otázka
počátku světa, téma rozmanitosti věcí v našem světě a otázka zla.

Tomáš Akvinský: O důvodech víry – Významný scholastický teolog se snaží představit
křesťanskou víru tak, aby jeho argumentace byla srozumitelná rovněž pro nevěřící.

Anselm Grün: Kořeny - Řada problémů moderní doby je spojována s
vykořeněním, kt. se odehrává jak na úrovni člověka, tak společnosti. Autor se zamýšlí nad
tímto tématem uzdravování kořenů z duchovní hlediska.

Max Kašparů: Po provaze ke Kristu – Kniha je motivací těm, kteří nepřestávají
hledat. Autor píše srozumitelně. Příčinou jeho úspěchu je jeho hluboká lidskost, ale i
jeho znalost lidských srdcí.

Josef Beránek, Václav Vacek: Měl jsem štěstí na lidi - Životopisný rozhovor sleduje
jeho životní cestu od dětství v podhůří Orlických hor, postupné hledání životního
povolání v nesnadných letech nesvobody a především jeho kněžské působení a hledání
nových cest, jak přiblížit lidem krásu toho nejcennějšího – hlubokých mezilidských
vztahů a dospělé svobody.

Wm. Paul Young: Chatrč - Dějovou kostru tvoří tragická událost. Smyslem a
poselstvím je však vylíčení způsobu, jak se se ztrátou vyrovnat. Je o setkání s Bohem (v
podobě vpravdě neobvyklé trojice lidí), který pomůže najít cestu k usmíření. Kniha má
šanci zaujmout každého, kdo se v současném světě snaží ujasnit si svůj postoj k Bohu,
víře, otázkám dobra a zla, ale především svůj vztah k lidem, rodině, blízkým a k sobě
samému.
Wm. Paul Young: Křiţovatky - Kniha v níž se tragédie smrti střetává s věčností božího
záměru, je určena všem, kdo v kolotoči moderního světa hledají naplnění slov, jako je
víra, láska a odpuštění.

Derek Prince: Základy křesťanského ţivota - Tato kniha vám dá všechno, co můžete
potřebovat k rozvíjení silného, vyváženého, Duchem naplněného života. Během padesáti
let biblického vyučování a studia originálních řeckých a hebrejských textů Derek Prince
jasně a srozumitelně vysvětluje základy křesťanské víry. Spasení, víra, křest, vkládání
rukou, vzkříšení z mrtvých, věčný soud.
Derek Prince: Ţivotní cíl: činit Boţí vůli - Žít bez cíle znamená plýtvat silami a zmařit
život. Bůh má pro každého člověka jedinečný plán. Jak tento plán rozeznáme? Jak do
něj můžeme vstoupit? Jak prožít život, abychom na jeho konci mohli Bohu říci: "Oslavil
jsem tě na zemi, když jsem dokončil dílo, které jsi mi uložil."

DĚKUJEME ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY NA KNIHOVNU (kasička uprostřed kostela).
VYUŢÍVÁME JE K NÁKUPU NOVÝCH KNIH.

