FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE NOVÉ KNIHY Z KARMELITÁNSKÉHO
NAKLADATELSTVÍ:
Z EDICE OSUDY:
Adolf Kolping: Život naplněný solidaritou – Blahoslavený Adolf Kolping (18131865) byl německý katolický kněz, zakladatel sociálního projektu Kolpingovo dílo,
zaměřeného zvláště na vzdělání a pomoc mládeži v nouzi. Je inspirativní osobností pro
všechny, kdo žijí své křesťanství ve službě lidem. Adolf Kolping měl odvahu vykročit
na nové cesty pastorační a sociální práce.
Naem Fazal: 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.
Danielle Schererová: Nikdo ti neuvěří - Kniha je důkladnou psychologickou sondou do
prožívání jedné belgické dívky (dnes už babičky), která se stala obětí letitého sexuálního
zneužívání ze strany místního faráře. Vydat svědectví se rozhodla až po desetiletích
skrytého trápení. Nechce skandalizovat církev ani její služebníky, ale poskytnout vhled do
bolestného a komplikovaného prožívání podobně trpících lidí, aby se jim dostalo
pochopení a adekvátní pomoci. Takové trauma má totiž za následek nejen vážné
psychosomatické potíže, ale i ztrátu důvěry v Boha a církev.
Manuel Fernando Silva: Pasáčci z Fatimy – Kniha nás provází životními příběhy tří
pasáčků, kterým se zjevila Panna Maria, a následnými událostmi, přičemž zasazuje
příběh zjevení ve Fatimě do historických souvislostí. Za vydatného použití dostupných
pramenů představuje autor nejprve rodiče Lucie, Františka a Hyacinty a atmosféru v
obou rodinách, dále povahy dětí, rané dětství a počátky jejich duchovního zrání. Sleduje
rovněž život Lucie, která se stala řeholnicí a žila do vysokého věku v klášteře.
Vyprávění končí beatifikací Františka a Hyacinty papežem Janem Pavlem II., která
proběhla v jubilejním roce 2000 ve Fatimě.
Iso Baumer: Trapisté z Tibhirine - Osud mnichů z Tibhirine se dostal do pozornosti
širší veřejnosti poté, co o nich francouzský režisér Xavier Beauvois natočil film O bozích
a lidech. Příběh se odehrál v trapistickém klášteře v Alžírsku v polovině devadesátých let
minulého století. Komunita zde pokojně žila uprostřed muslimské většiny. Kdo byli tito
mužové? Jaké životní zkušenosti měli za sebou a co si plánovali do budoucna? Kdo a
proč je v březnu 1996 unesl a brutálně zavraždil? Podle oficiální verze byli mniši uneseni
a popraveni islamistickými teroristy. Iso Baumer se zamýšlí i nad dějinami křesťanskomuslimského dialogu v této neklidné oblasti.
Bernanrd Peyrous: Život Marty Robinové - Marta Robinová je bez pochyby jednou z
nejpodivuhodnějších tváří 20. století. Tato prostá venkovanka, ochrnutá od osmnácti let
až do smrti v sedmdesáti osmi letech, přijala na svém statku přes sto tisíc lidí! Znala
některé z nejvýznačnějších osobností své doby. Změnila život stovek lidí, když jim
poskytla radu, útěchu a dodala odvahu. Přesto zůstala prostou, přívětivou, upřímnou
duší, nepostrádající zdravý rozum, smysl pro humor a vhled do věcí, jež z ní činily
výjimečnou bytost. Co bylo tajemstvím Marty Robinové? Jaké místo zaujímala na její
životní pouti její víra v Boha? Tato kniha však je a dlouho zůstane životopisem referenčním. Je totiž
podložena dokumentací vycházející ze značného počtu svědectví sebraných po její smrti a opírá se o
prohloubené zkoumání její korespondence a zápisků.

Stefano Stimamiglio: Otec dětí ulice - Kniha vypráví o jezuitském knězi Georgu
Sporschillovi (nar. 1946 v Rakousku), který zasvětil svůj život službě opuštěným dětem
a nejchudším rodinám, nejprve ve Vídni, posléze v Rumunsku, v Moldávii a Bulharsku.
Otec Georg patřil k nejbližším přátelům kardinála C. M. Martiniho, s nímž sepsal
známou knihu Hovory v Jeruzalémě.
Giuseppe Fiorini Morosini: Svatý František z Pauly - František z Pauly se jako
sedmnáctiletý rozhodl odejít do jeskyně u Cosenzy v Kalábrii, kde poté žil dlouhá léta
jako poustevník. Svým kajícím životem přitáhl velký počet následovníků a založil
poustevnickou kongregaci, změněnou později v přísný Řád Nejmenších bratří. Papež
Alexandr VI. nazýval Františka z Pauly věrným napodobitelem Krista a druhým
Františkem z Assisi.
Brigitte Flourezová: Poutník temnou nocí - V knize Poutník temnou nocí máme
shromážděny nejdůležitější informace o životě a apoštolském působení paulánského
řeholníka, blahoslaveného Mikuláše Barrého (1621–1686). Jádrem Barrého díla je
založení nové řeholní rodiny, Sester Dítěte Ježíše. Sestry nežily v klauzuře: jejich
posláním bylo evangelizovat a vzdělávat zanedbanou mládež. Barrého citlivý přístup
k vedení a výchově je příkladem i pro dnešní vychovatele, katechety a duchovní
rádce.
Z EDICE CARMELITANA:
Conrad de Meester: Nejkrásnější texty Alžběty od Trojice - Nejkrásnější stránky z
díla karmelitky Alžběty od Trojice (1880-1906) vybral P. Conrad de Meester, snad
největší žijící znalec její spirituality. Hloubkou, radostností a prorockou inspirací si
Alžběta v ničem nezadá se svou známější současnicí, svatou Terezií z Lisieux. Právem
si získává stále větší okruh příznivců, a to daleko za hranicemi rodiny Karmelu. Kniha
vychází v češtině u příležitosti jejího svatořečení (16. října 2016).
Pierre Estrate: Miriam malá Arabka - Život nedávno svatořečené karmelitky
Miriam od Ukřižovaného je mimořádný v mnoha ohledech. Miriam Baouardyová
(1846–1878) se narodila v Palestině. Dramatické jsou její zážitky z dětství i cesta na
Karmel, ale až neuvěřitelné se jeví její mystické zkušenosti: extáze, levitace,
bilokace, stigmata, různá zjevení i citelné útoky zlého ducha. Na životě a poselství
„malé Arabky“ Bůh zase jednou ukázal, že maličkým odhaluje tajemství svého
království a s oblibou je zahrnuje svými dary, aby zahanbil ty, kdo se očím světa jeví
jako mocní a moudří. Dne 17. května 2015 v Římě papež František slavnostně zapsal
Miriam od Ukřižovaného do seznamu svatých.
Z EDICE ORIENTACE:
Elias Vella: Ježíš - lékař těla i duše - Kniha je přepisem přednášek z exercicií na
téma vnitřního uzdravení. Konec téměř každé kapitoly tvoří modlitba P. Eliase, která
shrnuje dané téma. Chybí zde však nejdůležitější část exercicií, a to je osobní modlitba.
Chcete-li mít z knihy opravdu užitek, je třeba, abyste každou kapitolu probrali s
Ježíšem osobně – v modlitbě. Tématu vnitřní uzdravení hrozí nebezpečí, že informace
zůstanou jen v rozumu, nepřejdou do srdce, a náš život se nezmění.

Z EDICE MALÝ DUCHOVNÍ ŽIVOT:
Stefan Kiechle: Umět se rozhodnout - Rozhodovat se musíme neustále, v malých i
velkých věcech; jak se ale rozhodovat správně? A čemu vlastně říkáme správné
rozhodnutí? Existují nějaké metody nebo techniky rozhodování? Jak hledat kritéria pro
moudré rozhodování? Souvisí nějak dobré rozhodování a duchovní život člověka? Kdy
je rozhodnutí zralé? atd. Na podobné otázky odpovídá známý jezuita, v současnosti
německý provinciál Stefan Kiechle. Nejenže zná důkladně nauku svatého Ignáce o
rozlišování, ale sám léta doprovází druhé a slouží ve vedoucích pozicích, takže
rozhodování je jeho denním chlebem. Jeho knížečka je skutečnou perlou duchovní
moudrosti, aplikované pro každodenní život.
Christoph Schönborn: Cesty modlitby - "Nikdo a nic se nevyrovná ,vnitřnímu učiteli´,
který promlouvá v našem srdci, probouzí touhu po setkání s ním a skrze své slovo a svou
milost otevírá oči a uši našeho srdce." Kardinál Schönborn je známý svými snahami uvést
čtenáře do nového Katechismu katolické církve. Tentokrát se snaží pojednat o čtvrtém dílu
Katechismu, který je věnován modlitbě. Vedle výkladu textu zve také k vlastní modlitbě a
k objevení "vnitřního učitele".
Z EDICE INSPIRACE:
Jan Vanier: Krása lidskosti - V roce 2015 probleskla tiskem zpráva, že Templetonovu
cenu získal Jean Vanier, zakladatel komunity Archa. V knize předkládáme jeho
životopisný portrét, spolu s výběrem těch nejlepších textů z jeho knih. Jean Vanier
miluje lidi, ale především miluje Krista a jeho evangelium. V jeho světle se zamýšlí nad
všelidskými tématy, jako je odpuštění, důstojnost člověka, bolest v našem životě,
modlitba, sexualita a láska hodná toho jména.
Z EDICE SPIRITUALITA DO KAPSY:
Matta el-Meskin: Rady k modlitbě - Skutečný člověk modlitby se nespokojí s tím, že
své bratry nosí v srdci a přednáší je v modlitbě před Boha, ale přináší Boha bratřím a
všem lidem, zvláště hříšníkům. Protože od Boha získal dar vidět vlastní hříchy, ví, jak
v druhém zahlédnout Boží obraz, jehož otisk v sobě každý nosí. Ví i to, že tento obraz
se může rozzářit více než hřích, který člověka tupí. Duch usvědčuje z hříchu, ale také
přináší útěchu. Matta el-Meskin (vl. jménem Yusuf Iskandar, 1919–2006) byl povolán
k mnišskému poustevnickému životu. Igumen kláštera sv. Makaria v Egyptě se časem
stal jednou z nejvýznamnějších osobností koptské pravoslavné církve.
MODLITBY:
Brian Kolodiejchuk: Novéna s Matkou Terezou - Novénou nás budou provázet prosté, a
přesto hluboké myšlenky a modlitby oblíbené světice. Mohou nám pomoci, abychom rostli
ve vztahu k Ježíši, učili se žít z jeho lásky a sloužit Kristu ve svých bližních.

SVATÍ:
Joanne Mosleyová: Edita Steinová jako žena modlitby – Tato kniha představuje
čtenářům Editu jako ženu, jež svou odvahu čerpala z každodenního setkávání s Bohem.
Svým vnímáním podstaty duchovního života daleko předběhla svou dobu, například v
tom, že modlitbu nestaví do protikladu k angažovanosti pro svět, ani nevnímá zasvěcený
život jako „útěk ze světa“ nebo „zřeknutí se světa“, ale jako službu pro druhé a pro svět.
Henri-Dominique Lacordaire: Svatá Máří Magdaléna - Druhou nejznámější ženou z
okruhu nejbližších přátel Ježíše z Nazareta je bezesporu Maří Magdalena, velká světice,
kterou církevní tradice nazvala apoštolkou apoštolů. Autor nás zve na cestu, jež vede z
Betánie přes Golgotu až do Provence, kde Maří Magdalena strávila posledních třicet let
svého života v jeskyni Sainte-Baume a kde je v katedrále Saint-Maximin pochována.
OSTATNÍ:
Pete Greig: Když Bůh mlčí - Tato kniha byla zrozena z veliké bolesti i úžasu nad Boží
mocí. Zatímco globální modlitební hnutí, které založil, ovlivňuje množství lidí po celém
světě, jeho vlastní žena bojuje o život s těžkou nemocí. Pete Greig zápasí s temnou
stranou modlitby a přichází s těžce získanou zprávou o naději, s útěchou a hlubokým
biblickým povzbuzením pro všechny, kdo trpí v tichu Božího mlčení. Autorek je
zakladatelem modliteb 24/7.
Hana Pinknerová: Středověk mého života - Autorka poznává na vlastní kůži krizi
středního věku. Chápe ji jako výzvu, jako příležitost objevit sebe sama, včetně zasutých
tužeb a očekávání, ale bez dosavadních rolí a jistot. Když vstupujeme do další životní
etapy, obvykle prožíváme obavu z toho, co nás čeká. Často se s určitou nostalgií ohlížíme
zpět a zároveň se ptáme: Co bude dál, jak to vše vůbec zvládnu? Odpovědi nejsou vždy
nasnadě, ale pokud přicházejí, vyvěrají z každodenního života. Nová kniha oblíbené
autorky je plná vtipných postřehů a jistě má co říct všem, kdo tuto fázi života prožívají
nebo se na ni chtějí aspoň trochu připravit.
Harry Farra: Malý mnich a jeho začátky - Během svého prvního roku v klášteře musí
Malý mnich vybojovat řadu duchovních bitev – těch ve svém nitru i těch, které se
odehrávají v okolním světě, při setkáních s druhými lidmi. Najde pomoc u svých
spolubratří, dokáže čelit zlu a zvítězí v zápase o svou duši?
Isabelle Pretre: Jak si zpackat život snadno a rychle - Chytré zrcadlo ke zpytování
svědomí, které nás může vyvést z toho, že se zaměřujeme jen na své jednotlivé chyby
a přehlížíme, že problém je v základním nasměrování (ať už jde například o pyšnou
soběstačnost, nebo naopak o nedospělou závislost na druhých, přehnaný
perfekcionismus, bezbřehý idealismus a podobně). Nejde přitom o nějaké naivní
blábolení. Autorka má stále před očima člověka svobodného v Kristu, milujícího Boha
a bližního. Právě s takovým ideálem poměřuje různé defekty maskované tu za
rozumnost, tu za pořádnost, za nadšení nebo za pravdymilovnost.
Zbigniew Czendlik: Postel hospoda kostel - Není kněz jako kněz. Zbigniew Czendlik je
toho skvělým důkazem. Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své farníky, a
chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. Miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky,
v hospodě je jako doma. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu nelíbilo ve
Vatikánu? Jak zvládá celibát? K čemu by vedl své děti a co je v životě nejdůležitější? Ale
hlavně – jak to, že u nás nemáme natřískané kostely? Nahlédnete do soukromí jednoho
pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha.

Jiří S. Kupka: Krvavé jahody - Autentický příběh Češky zavlečené do sovětských
gulagů. Skutečný, sotva uvěřitelný osud Věry Sosnarové, která byla po druhé světové
válce odvlečena z Československa a prožila 19 krutých let v sovětských vězeních a
gulazích. Nakonec se jí podařilo vrátit se zpět do vlasti, kde se začlenila do normálního
života. Zkušený romanopisec nabízí ojedinělé svědectví o mnoha „dnech Ivana
Děnisoviče“.
Marián Kuffa: Maturita z lásky aneb Pro nesmrtelnou duši snesu každý kopanec Farář Marián Kuffa mluví nejraději o Božím milosrdenství. Tvrdí, že ho nemá načtené z
knih, ale ze života a že by o něm dokázal vyprávět hodiny. Mnohé zpovědi po letech
nebo rozhřešení pouhé minuty či hodiny před smrtí jsou toho důkazem. Boží
milosrdenství, svátost smíření a Matka Boží jsou pilíři druhého vydání příběhů
žakovského faráře v knížce Maturita z lásky.
Irma Zaleski: Moudrost kradu u svatých - Hlavní postavou krátkých vtipných příběhů
je matka Makrína, fiktivní pouštní matka. Makrína však nežije v Egyptské poušti, nýbrž v
malém bytě uprostřed města. Sousedé a známí k ní občas přicházejí a žádají o duchovní
radu nebo objasnění nějakého problému. A matka Makrína jim naslouchá, modlí se a
předává to, co sama ukradla u svatých, vždyť oni sami zase kradli u Boha, z
nevyčerpatelné pokladnice Boží moudrosti.
Ivan Kolman , Petr Nobilis: Cesta do Říma - Dva mladí lidé se rozhodli podniknout
další pěší pouť, tentokrát dlouhou dvanáct až třináct set kilometrů, a to směrem přes Alpy.
Pěší ekumena.
Jan Balík: Pohleděl na něho s láskou - Kniha v deseti poutavě zpracovaných tématech
přibližuje nejzákladnější oblasti křesťanského života mladého člověka. Je určena
především mladým lidem, kněžím a katechetům.
Josef Hes: Fair play aneb sportovní podobenství - Proč si Ježíš vzal za
předmět svých podobenství právě to či ono ze života? - Protože tomu každý rozuměl,
bylo to v pozornosti života současníků. Autor této drobné knížky postupuje stejně:
používá to, o čem dnes lidé rádi hovoří, čemu se snaží rozumět - sportu. A tak se nám do
rukou dostává knížka velmi srozumitelná, prostá, ale ne povrchní: pomáhá porozumět
některým jevům v našich životech, které mají také svá "pravidla", zákonitosti.

KNIHY PRO DĚTI:
Ansleln Grün: Svatý František - Kdo vlastně byl jeden z nejznámějších svatých,
František z Assisi? Anselm Grün vypráví napínavý příběh jeho života: jak byl v mládí
rozpustilý, jak se rozhodl vzdát života v bohatství a vést prostý život, jak mluvil s ptáky,
jak zkrotil vlka v Gubbiu nebo jak složil známý Chvalozpěv stvoření.
Louis de Wohl: Svatá Jana z Arku - Strhující příběh svaté Jany z Arku je určen
především starším dětem, ale s chutí si jej přečtou i dospělí. Nenápadnou dívku Janu
oslovil archanděl Michael a předal jí poslání postavit se do čela francouzské armády proti
anglickým okupantům. Jana dosáhla fantastického vojenského úspěchu, získala
francouzskému králi korunu, ale nakonec byla zrazena, nespravedlivě odsouzena a
upálena na hranici. Nejde o legendu, její neuvěřitelný příběh je historicky bohatě
zdokumentován; Jana z Arku byla roku 1920 svatořečena a prohlášena patronkou Francie.
Lucie a Artur Římanovi: Čtení pro Davida (+2CD) - Doba soudců i prvních králů
není moc jednoduchá. V Bibli začíná přituhovat a boje a války jsou součástí každé
knihy, kterou čteme po knihách Mojžíšových. Snažili jsme se nevyhýbat náročným
tématům, ale ztvárnit je a popsat, co jak nejpřijatelněji pro malé posluchače. Doufáme,
že i tentokráte s dětmi najdete zalíbení v příbězích i písních, které mohou být malým
předkrmem toho, co vše se nachází v Bibli. Čtení pro Davida je kniha s 2 audio CD a
pexesem. Obsahuje zpracované biblické příběhy od Jozua po krále Davida formou
říkanek, písní, hraných i vyprávěných příběhů. Délka nahrávek je přes 150 minut.
Petra Ostermann: Za zavřenou branou - Každý rok slaví 11. listopadu svůj svátek všichni Martinové
a Martiny. Základ jejich jménu nedal římský bůh války Mart, ale v našem kulturním
okruhu především ten, který sice byl vojákem, ale pro službu potřebným odložil zbraně
a stal se křesťanem. Právě na památku svatého Martina z Tours se pak v mnohých
rodinách, obcích i kostelích slaví svatomartinské posvícení a můžeme si pochutnat na
svatomartinské huse, koláčích nebo vínu. Poselství o lásce k bližním, která je pro
svatého Martina mnohem cennější než meč a vojenská hodnost, je stále aktuální a
příběh o tom, jak se Martin rozdělil o svůj plášť si lidé vypravují po celé generace.
Jiří Barhoň: Revoluce po plzeňsku - V knize můžete s malým ministrantem, jeho
kamarády a panem farářem zažít opravdovou revoluci. Takovou, o jaké v době školní
docházky snil snad každý školák.
Gunhild Sehlin: Mariin malý oslík - Vánoční povídka pro nejmenší děti.
Je to příběh zprvu trošku domýšlivého oslíka, kterého koupil Josef, aby
pomáhal Marii. Oslík se postupně proměňuje v poslušného a oddaného pomocníka. Děj
vrcholí narozením Ježíše, Spasitele světa, v chudé stáji. Text knihy je doprovázen
mnoha barevnými obrázky, které působí velmi živě a jedinečným způsobem dokreslují
atmosféru příběhu.

