
FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z EDICE OSUDY: 

 

Annalisa Borgheseová: Ženy a Karol Wojtyla - Jaký měl vztah k ženám Karol 

Wojtyła, pozdější Jan Pavel II.? Které z těchto vztahů byly pro jeho život nejdůležitější? 

Do jaké míry utvářela setkání se ženami jeho energickou i citlivou osobnost? Co si 

vlastně o ženách myslel, jak o nich mluvil? Proč se rozhodl napsat – jako první papež v 

dějinách církve – celou encykliku, věnovanou důstojnosti ženy? 

 

Paolino Beltrame Quattrocchi: V úžasu z Nejvyššího - Předkládáme svěží duchovní 

životopis Rafaela Arnáize Baróna (1911–1938), trapisty z kláštera San Isidro ve Španělsku. 

Zemřel v pověsti svatosti ve věku sedmadvaceti let. Jako patrona mládeže jej blahořečil ještě 

Jan Pavel II., roku 2009 byl svatořečen. 

 

 

Marie-Angel Carré: I darebák má duši - Kniha vypráví dramatický životní příběh 

dvanáctiletého chlapce Gabriela, dítěte ulice, jehož se v devadesátých letech ujal bratr 

Marie-Angel, tehdy ještě pracovník Červeného kříže. Popisuje jeho nouzi bezdomovce, 

nebezpečí pařížského podsvětí, které ho obklopovalo, hluboké deprese, ale také 

Gabrielovu cestu ke konverzi i nesnáze, které prožíval už po přijetí křtu. 

 

Cristiana Pacciniová, Simone Troisi: Smrt nemá poslední slovo - Chiara Corbellová 

Petrillová zemřela v 28 letech na rakovinu jazyka. Nevyléčitelný nádor jí lékaři objevili v 

pátém měsíci těhotenství, kdy se těšila na narození svého syna Francesca. Příběh, kde nedojde 

k zázraku uzdravení, ale kde oba manželé zažijí víc než zázrak: pokoj shůry, radost z Boží 

blízkosti, která rozšiřuje srdce a dodává naději uprostřed bouře. 

 

Sergej K. Dakov: Odpusť, Natašo! - Autor otevřeně a bez příkras vypráví vlastní životní 

příběh. V bezcitném prostředí dětských domovů byl formován v uvědomělého občana 

Sovětského svazu. Vlivem této výchovy neváhal krutě pronásledovat křesťany. Avšak 

paradoxně kontakt s nimi ho nakonec přivedl k obrácení. 

 

 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z EDICE ORIENTACE: 

 

Charles Whitehead: V síle Ducha - Kniha není manuálem teologie Ducha svatého. Je spíše 

výzvou křesťanům, aby o dar Ducha svatého prosili a s vírou očekávali jeho reálné působení 

ve svých životech. Autor zde vysvětluje působení Ducha svatého ve svátostech, ale i co 

znamená křest Duchem svatým a dary Ducha svatého (charismata). 

 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z EDICE KATECHEZE DO KAPSY: 
 

Davide Biollo, Giovanna Fumagalliová: Abeceda partnerského vztahu - Málokdo má 

odvahu vyprávět o obtížích spojených s počátky manželství. Málokdo umí promluvit o tom, 

jaké úsilí stojí žít spolu každý den v harmonii. Mnohé páry se rozcházejí, když přijdou první, 

nevyhnutelné obtíže. Autoři této knížky – manželé s třemi dětmi, kteří jsou spolu přes dvacet 

let – nabízejí užitečné praktické i duchovní postřehy, jak překonat nástrahy a využít 

příležitosti ve společném vztahu. 
 

 

 



FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z EDICE MALÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT: 

 

Vojtěch Kodet: Přežít nebo prožít mši svatou? - Jen postupně člověku dochází, o jak 

zázračnou skutečnost se jedná. Je dobré živit v sobě úžas nad tímto tajemstvím, aby nám 

svátost lásky nezevšedněla. Je totiž nevyčerpatelná, stále v ní můžeme objevovat nové a 

nové „zlaté žíly“. Kéž by i tato knížečka napomohla tomu, abychom hlouběji poznali 

„svátost Ježíšova srdce“ a její životodárnou moc. 

 

 

 

DÁLE DOPORUČUJEME: 

 

Vojtěch Kodet: Novéna k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenství - Novéna vychází k 

Roku milosrdenství, vyhlášeném papežem Františkem, který začíná 8. prosince 2015. 

 

 

Milada Jiřina Burgerová: Novéna k svatým manželům Martinovým - Tato novéna má 

pomoci všem manželským párům (nebo i všem ostatním, kteří žijí jakýkoliv způsob 

společenství) nejen předkládat svatým manželům Martinovým všechny těžkosti a obtíže 

svého rodinného života, ale chce je i povzbudit, aby přijali a žili vzájemný vztah jako 

společnou cestu ke svatosti. 

 

Papež František: Laudato si' - Buď pochválen - Klíčovým tématem encykliky je otázka: 

„Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dětem, které právě vyrůstají?“ Podle 

papeže Františka však tuto otázku nelze řešit izolovaně, pouze v rámci životního prostředí. 

 

Marek Vácha: Příběhy z jiného vesmíru – I když je každá z povídek z jiného prostředí, 

jsou spojeny myšlenkami, které jsou pro autora charakteristické. Je to obdiv k Hospodinovu 

dílu a starost o ně. Je to pokora s jakou má člověk v tomto díle pokračovat. Je to čistý 

otevřený postoj a láska k lidem. To vše okořeněno troškou humoru. 

 

 

Jiří Mikulášek: Stříbrné vteřiny - Generální vikář brněnské diecéze svými příběhy, postřehy 

a úvahami v nás probouzí radost a povzbuzuje nás k objevování stříbrných vteřin v našem 

životě. 

 

 



FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE KNIHY DANIELA ANGEHO: 
 

P. Daniel Ange (nar. 1932), francouzský kněz a řeholník. V roce 1950 vstoupil k benediktinům a posléze 

žil v několika menších nových komunitách zasvěceného života. Dvanáct let strávil jako misionář ve 

Rwandě (1958-71), pak se vrátil do Evropy studovat teologii a několik let žil v poustevně. Až r. 1981 

přijal kněžské svěcení a 1984 založil první mezinárodní katolickou školu modlitby a evangelizace pod 

názvem Jeunesse – Lumiere (JL), která působí dodnes. Jako evangelizátor a kazatel navštívil řadu zemí 

světa. Velice mu leží na srdci služba chudým, mládež a ekumenický dialog s pravoslavnou církví, v níž má 

řadu přátel. 

 

Daniel Ange: Tvé tělo je stvořeno pro lásku - Autor hovoří o lidské sexualitě otevřeně, ale 

přitom ohleduplně a citlivě. Představuje ji jako velký dar, jíž se lidé aktivně podílejí na lásce 

Boha k člověku a jeho tvůrčím konání. Varuje též před jejím zneužíváním a na životních 

příbězích a svědectvích ukazuje, jaké dramatické důsledky přináší sobecké a nezodpovědné 

zacházení s tělem vlastním i druhého člověka. Každého přitom vnímá jako milované Boží 

dítě, nikoho neodsuzuje, ale vybízí k důvěrnému vztahu s Bohem a k úctě k sobě i k 

druhým. 

 

Daniel Ange: Raněný pastýř - Alegorický příběh hledajícího teenagera. Vzpoura mládí je 

zde konfrontována s postavou laskavého a trpělivého pastýře, kterému nevadí posměch a 

pohrdání. Hlavní hrdina se tak dovídá, že skutečná láska se rodí uprostřed jeho srdce. 

 

Daniel Ange: Kdo je můj bratr? - Otec Daniel nás zve, abychom vzali vážně evangelium a 

provedli „koperníkovský obrat“ ve vztahu k lidem kolem nás. Obrat, který začíná vztahem ke 

Kristu, začíná uvnitř našeho srdce, ale může mít nesmírný dopad na všechny naše vztahy. 

 

 

 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:  
 

Sophie de Mullenheim: Podepsána Charlotte - Co se stane, když Emílie, která žije v 

Lyonu na sklonku 19. stol., najde v pokoji balíček dopisů, pod nimiž je podepsána Charlotte, 

dívka žijící za Francouzské revoluce? Historický román pro dospívající čtenáře, reflektující 

otázky víry i lidskosti napříč staletími. 

 
 

Sophie de Mullenheim: Kde jsi, Élisabeth? - Dobrodružství začalo ve chvíli, kdy Emílie 

našla dopisy, které jistá Charlotte psala své sestře Élisabeth. Nyní napínavý příběh pokračuje 

pátráním po adresátce dopisu. Podaří se Emílii a její kamarádce nalézt Élisabeth? 

Pokračování historického románu pro dospívající čtenáře, reflektující otázky víry i lidskosti 

napříč staletími. 

 

 Marie Svatošová, Jana Maršíková: Kmotra na e-mailu - O prázdninách přišla moje 

kmotřenka Janička s nápadem: „Budeme si mailovat.“ A začala. Deštivé počasí nám přálo, 

stránky přibývaly. Jednoho dne jsem se svěřila Janičce, jak ráda bych si takhle povídala i s 

jinými svými kmotřenci... A zase přišla s nápadem: „No tak můžeme z toho, o čem si píšeme, 

udělat knížku a dáš jim ji.“ 
 


