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DVA NOVÉ PŘEKLADY 
DĚL SV. AUGUSTINA

13. ledna 2016 se v barokním refektáři 
při klášteře sv. Jiljí v Praze konal 
debatní večer se znalci Augustinova 
díla, na téma proč jsou Augustinovy 
texty živou vodou pro současné 
myšlení, i v čem je svatý Augustin 
oslovující pro současné čtenáře. Hosty 
debaty byli překladatel Ondřej Koupil 
a patrologové Václav Ventura a David 
Vopřada.

Svatý Augustin
VÁNOČNÍ PROMLUVY
David Vopřada

Vyznání
PŘEKLAD PRO 21. STOLETÍ
Svatý Augustin

KRY0206 101300

Milí přátelé Karmelitánského nakladatelství,

dostává se Vám do rukou první letošní vydání Dobré 
knihy.
V tomto roce Karmelitánské nakladatelství slaví 
25 let působení na českém knižním trhu. K tomuto 
výročí jsme pro Vás připravili několik změn.
Jistě jste si všimli nového loga KNA i vzhledu 
katalogu Dobrá kniha. Snažíme se Vás informovat 
o aktuálním dění v nakladatelství, o knižních 
novinkách, připravujeme pro Vás soutěže a mnoho 
dalšího. Věříme, že nová moderní podoba katalogu 
Dobrá kniha přispěje k lepší orientaci v jeho obsahu.
Po velikonocích spustíme nový e-shop IKARMEL.CZ, 
který bude mít přehledný grafický design a mnoho 
nových funkcí, aby Vám maximálně usnadnil Vaše 
nákupy.
Během celého roku budeme měnit také vzhled 
našich prodejen, aby se staly příjemným místem pro 
strávení času s knihou.
Karmelitánské nakladatelství začalo své působení 
v roce 1991. Za 25 let své činnosti vydalo na dva 
tisíce titulů. Svou činnost od začátku zaměřovalo 
na duchovní literaturu, především na klasická díla 
karmelitánské spirituality a později i na další kvalitní 
knihy z bohaté křesťanské tradice i od současných 
autorů.
I nadále se snažíme pro ediční plán vybírat tituly, 
které plní toto naše poslání.

Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že nám ji 
zachováte i v letech budoucích.

Slovo čtenářům Youcat

brož.
300 s.

345 Kč

Bible z řady Youcat

Y-Bible patří do řady Youcat, z níž už známe Youcat katechismus pro mladé, 
Youcat přípravu na biřmování, Youcat modlitební knihu pro mladé a Youcat 
svátost smíření. Y-Bible není souvislý text Písma, ale výbor stěžejních pasáží 
Starého i Nového zákona, doplněný o úvody a vysvětlivky reálií. Přístupnosti 
a stravitelnosti klasických textů napomáhají krásné fotografie, celková 
grafika knihy i svědectví těch, kdo se naučili vnímat Boží slovo jako světlo 
pro svůj život.
Y-Bible sice nenahradí kompletní Bibli a její studium, ale může být vynikající 
pomůckou pro ty, kdo se teprve učí Boží slovo poznávat a naslouchat mu: 
pro dospívající a mladé křesťany, pro katolíky, kteří sice léta chodí do kostela, 
ale nejsou zvyklí sami si číst v Bibli, pro konvertity i odrodilce, kteří se po 
létech vracejí k životu s Bohem a s církví.

Katka Lachmanová

Youcat
KATECHISMUS KATOLICKÉ 
CÍRKVE PRO MLADÉ

Youcat
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ

2. VYDÁNÍ

101675 101791

SVĚT KNIHY PRAHA
12. – 15. května 2016

Zasoutěžte si o vstupenky na tuto knižní událost 
a zapojte vlastní vtip a tvořivost.
 
Vyberte z vaší knihovničky všechny knihy 
z Karmelitánského nakladatelství (KNA) které 
máte doma, poskládejte je hřbety vedle sebe, 
tak aby se daly spočítat a vyfoťte je. Fotku nám 
pošlete na info@kna.cz a připište názvy vašich tří 
nejoblíbenějších knih, které KNA vydalo.

Tři autory fotek, které nás nejvíce zaujmou (nejde 
jen o počet knih) odměníme volnými vstupenkami. 
Třem dalším v pořadí pošleme malý knižní dárek. 
Nejzajímavější fotografie uveřejníme na Facebooku 
a www.kna.cz.

Soutěž vyhlašujeme v termínu od 1. 3. do 15. 4. 2016
Výsledky vyhlásíme 25. 4. 2016 na webu KNA.cz 
a na Facebooku.

brož.
301 s.

200 Kč

na pultech
v květnu

SOUTĚŽ O VSTUPENKY NA SVĚT KNIHY

2. DOTISK

brož.
112 s.

149 Kč

váz.
444 s.

590 Kč
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autor
Yves Bériault (* 1947) je kněz Řádu bratří kazatelů z Kanady. 
Působil nejprve jako univerzitní kaplan, léta vyučoval na 
Dominikánském pastorálním institutu v Montrealu a vedl 
studentské centrum Benoît-Lacroix. Působil i jako novicmistr.
V současnosti sídlí v Quebecu a v rámci dominikánské 
provincie se věnuje pastoraci povolání.

A přesto říci životu ano
PSYCHOLOG PROŽÍVÁ 
KONCENTRAČNÍ TÁBOR
Viktor E. Frankl

101979

Edice OsudyVýročí

Boží svědek v propasti zla
ŽIVOT ETTY HILLESUM
Yves Bériault

Díky Etty nalézá světlo a cestu k Bohu mnoho lidí, kteří mají potíže 
přijmout církev. Bůh totiž není svázán strukturami žádné církve, je 
svrchovaně svobodný.

(Jean Vanier)

Etty Hillesum byla mladá holandská Židovka, která tragicky zemřela na 
podzim roku 1943 jako jedna z mnoha obětí holocaustu. Její deníky 
a dopisy, jež psala během druhé světové války, patří mezi nejvýznačnější 
duchovní svědectví 20. století. Uprostřed válečných hrůz objevila 
tajemný zdroj hluboké radosti, začala vnímat krásu života a dokázala si 
uchovat víru v člověka.
Autor napsal svou životopisnou črtu o Etty s jediným přáním – umožnit 
nám lépe poznat tuto oslovující osobnost, která svou autentičností 
přitahuje stále nové a nové čtenáře.

brož.
192 s.

279 Kč

101971

NOVINKA

2. VYDÁNÍ

brož.
136 s. 

219 Kč

Myslící srdce
DOPISY Z LET 1941 - 1943
Etty Hillesum

Přervaný život
DENÍKY Z LET 1941-1943
Etty Hillesum

101368 101204

váz.
193 s.

199 Kč

2. VYDÁNÍ

váz.
255 s.

249 Kč

autor
Kardinál Charles Journet působil téměř po celý svůj život 
jako profesor ve velkém semináři ve švýcarském Fribourgu, 
kde přednášel dogmatickou teologii. Jeho přednášky 
bývaly často nahlas proslovovanou meditací. Studenty 
velice oblíbený a vážený, rád na něj vděčně vzpomínal 
např. pozdější papežský teolog Georges Cottier.

Jako ohnivý šíp
Charles Journet

Vůle Boží – zbožná fráze?
Ladislav Kubíček

101603

101993

125 LET OD NAROZENÍ

Kardinál Charles Journet (*26. ledna 1891 – † 15. dubna 1975)
Krátké inspirace byly vybrány přibližně z 1500 dopisů, napsaných v letech 
1936 až 1975. Adresáty byli muži i ženy z různých prostředí: svobodní 
lidé i osoby žijící v manželství, řeholníci a řeholnice, kněží, mládež i osoby 
pokročilého věku. Cílem rozsáhlé korespondence otce Journeta bylo získat 
druhé pro Boha, zapálit je pro evangelium a povzbuzovat je na krásné 
i náročné cestě s Kristem.

90 LET OD NAROZENÍ

Kněz Ladislav Kubíček (*3. ledna 1926 – † 11. září 2004)
Rukopis knihy Vůle Boží – zbožná fráze? odevzdal P. MUDr. Ladislav Kubíček 
do tisku jen několik dnů před svou tragicku smrtí. Obsahem je mozaika 
autobiografických vzpomínek, protkaná „zlatou nití“ neokázalé lásky 
k Bohu a k lidem a radosti z kněžské služby. Pro neutuchající zájem čtenářů 
vychází v novém vydání, s rozšířenou fotografickou přílohou.

Myšlenky populárního kněze a lékaře Ladislava Kubíčka z jeho 
duchovních cvičení uspořádala spisovatelka a zakladatelka hospicového 
hnutí Marie Svatošová.

Zapaluji?

10972
brož.
111 s. 
99 Kč

Přitahuji?

101280

Oslovuji?

101289

brož.
183 s.

195 Kč

brož.
111 s. 
99 Kč

brož.
111 s. 
99 Kč

brož.
95 s. 

119 Kč
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Edice Katecheze do kapsy Edice Orientace

101858

Bůh milosrdný, nebo trestající?
Gabriela Ivana Vlková

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 autorčina úvodu)

autorka
Gabriela Ivana Vlková (* 1964) vystudovala MFF UK v Praze 
a CMTF UP v Olomouci. Doktorát z biblické teologie obhájila na 
Gregoriánské univerzitě v Římě. Od roku 1987 je členkou České 
kongregace sester dominikánek. V roce 2000 začala působit na 
CMTF UP v Olomouci, v letech 2006–2014 zde zastávala funkci 
děkanky. Je autorkou řady biblických článků, skript a knih.

NOVINKA

brož.
64 s. 

99 Kč

Karikatury Boha
Kateřina Lachmanová

Duchovní inteligence
Brian Draper

Credo
Aleš Opatrný

Duchovní koučink
Helmut Schlegel

Pocity viny a jak jim čelit
Denis Sonet

O podnikání s nadhledem
Ján Košturiak

101804 101878 101740

brož.
88 s.

89 Kč

brož.
136 s.
99 Kč

101973 101884 101825

brož.
160 s.

239 Kč

brož.
224 s.

299 Kč

brož.
136 s.

159 Kč

brož.
64 s.

79 Kč

Síla tří
NA ČEM V ŽIVOTĚ ZÁLEŽÍ
Norman Drummond

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.
Ve své 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.

(z předmluvy)

autor
Norman Drummond (* 1952) 
zastával funkci ředitele, později 
guvernéra dvou mezinárodních 
škol, od roku 2009 působí jako 
hostující profesor v oboru 
pedagogického vedení na 
edinburské univeritě. V roce 1997 
založil mezinárodní společenské 
centrum Columba 1400 na 
skotském ostrově Skye. Toto 
sdružení slouží nejen mladým 
lidem z problémového prostředí, 
ale i učitelům, vychovatelům 
a podnikatelům. V roce 1999 
založil společnost Drummond 
International, v jejímž rámci 
pracuje jako byznys kouč 
s jednotlivci či skupinami po 
celém světě. Jako duchovní 
se rovněž věnuje mládeži 
z Glasgow a také vojákům 
britské armády. V roce 2014 
byl za svou práci oceněn 
Řádem britského impéria.

Norman Drummond se díky seminářům pro manažery i 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.

Autorka se zaměřuje na pojmy, které se v souvislosti s projevy 
milosrdenství a slitování užívají, kde, jak často a za jakých okolností se 
vyskytují v Novém i Starém zákoně a dochází k závěrům, jež mohou 
každému čtenáři osvětlit vztah k Bohu z nové perspektivy.

NOVINKA

101957

brož.
224 s. 

299 Kč
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téma Papež František

NOVINKA

Člověk František
KRESLENÉ VTIPY 
GERHARDA MESTERA

Bergogliův seznam
LIDÉ ZACHRÁNĚNÍ PAPEŽEM 
FRANTIŠKEM ZA DIKTATURY 
V ARGENTINĚ
Nello Scavo

Kvítky papeže Františka
Andrea Tornielli

Z Boží kanceláře
Lia Cerrito

Promluvy z Argentiny
Jorge Mario Bergoglio - papež 
František

101876 101888

365 dní s papežem Františkem
PROMLUVY OD SVATÉ MARTY

Už jsme si zvykli na to, že papež František se po zvolení odmítl 
přestěhovat do papežského apartmánu v Apoštolském paláci, ale 
ubytoval se v malém bytě Domu sv. Marty. V tamní kapli slouží každé 
ráno mši svatou, při níž pronáší krátkou promluvu.
Jeho promluvy vycházejí z Božího slova a přinášejí nezředěnou zvěst 
evangelia, ale je v nich přítomen i autentický František: jeho typické 
důrazy, zemité příměry i jezuitská spiritualita.

Víra vítězí nad světem
Každý, kdo zůstává v Bohu, kdo byl stvořen Bohem, kdo zůstává 
v lásce, ten vítězí nad světem. Z naší strany je vítězstvím, které 
přemáhá svět, naše víra. Z Boží strany je to dílo Ducha Svatého, 
které tuto milost působí. Z naší strany je to tedy víra, silná víra! Vítězí 
nad světem, může všechno! Vítězí! Bylo by pěkné, kdybychom si to 
připomněli, protože častokrát jsme křesťany poraženeckého ducha.

(ukázka)
Ježíš potřebuje náš úžas
Když přicházíme, on už tu je. Když ho hledáme, on nás hledal dřív. On 
je vždy před námi, čeká nás, aby nás přijal do svého Srdce, své lásky. 
A tyto věci nám mohou pomoci chápat tajemství Boží lásky k nám. 
K jejímu vyjádření potřebuje naši maličkost, naše snížení. A také 
potřebuje náš úžas, když ho hledáme. A najdeme jej, jak nás očekává.

(ukázka)

Farářské vtipy
Diego Goso

NOVINKA

101981

váz.
208 s.

249 Kč

DOTISK

Po úspěchu své první knihy kreslených vtipů o papeži Františkovi 
Člověk František se Gerhard Mester pustil do jejího pokračování. 
Známý karikaturista ukazuje, jak papež vnáší nový elán do života 
církve, jak pojmenovává typické nešvary jejích dítek, ale hlavně 
dodává naději a šíří autentickou radost z evangelia.

8

Bratr František
KRESLENÉ VTIPY GERHARDA MESTERA

DOTISK

101105
9

101923

brož.
40 s.

129 Kč

brož.
78 s.

119 Kč

brož.
127 s.

129 Kč

brož.
28 s.

119 Kč

101864 101883 101836

váz.
184 s.

199 Kč

brož.
168 s.

229 Kč

brož.
144 s.

139 Kč
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NOVINKA

2. PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ

Karmelitánská spiritualita
Sebe ve mně hledat musíš
Básně sv. Terezie od Ježíše

Boží tulačka
ŽIVOTOPIS TEREZIE Z AVILY
Marcelle Auclairová

101991

101950

Miriam - malá Arabka
Pierre Estrate

Život nedávno svatořečené karmelitky Miriam od Ukřižovaného je 
mimořádný v mnoha ohledech. Miriam Baouardyová (1846–1878) se 
narodila v Palestině. Její rodina emigrovala do Svaté země z Libanonu 
a usadila se v chudé vesničce I‘billin, ležící na cestě mezi Nazaretem 
a Akkonem.
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. Při pohledu na 
život „malé Arabky“ se i znalci křesťanské mystiky dlouho ptali, je- li 
to vše vůbec možné, a pokud ano, co tím Bůh vlastně zamýšlel. 
S odstupem let se jedna odpověď nabízí. Právě v devatenáctém století, 
poznamenaném přinejmenším v Evropě vírou v lidský rozum a skepsí 
vůči všemu nadpřirozenému, daruje Bůh světu prostou, negramotnou 
dívku, jež se stane jeho mocným svědkem. Miriam ukazuje přímo 
na svém těle, že Bůh je živý, a přináší světu vlitou moudrost, která 
pramení z jejího důvěrného vztahu s Kristem. Světice rovněž 
poukazuje na aktivní přítomnost Ducha Svatého v církvi a stává se jeho 
zvěstovatelkou.
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.

CO NOVÉHO CHYSTÁTE V KNA 
PRO ROK 2016 V OBLASTI 
KARMELITÁNSKÉ SPIRITUALITY?

Letos chystáme Nejkrásnější texty 
Alžběty od Trojice – už se překládají 
z francouzštiny. Podstatnějším 
příspěvkem ale bude Příběh jedné duše, 
což je nový překlad slavné knihy Dějiny 
duše (Autobiografické spisy) sv. Terezie 
z Lisieux: vyjde v edici Fontes (jako 
nedávno Vyznání sv Augustina), 
takže se vší parádou - s úvodem, 
rejstříky a vysvětlivkami. Doufám, 
že vydání stihneme nejpozději do 
svátku světice.
Nově chceme vydat i rozprodanou 
knihu Hélene Monginové, Rodiče 
Terezie z Lisieux, o životě nedávno 
svatořečených manželů Martinových, 

rodičů Terezie. A do třetice ke cti 
oblíbené Terezky vyjde též krásná 
novéna s jejími texty, kterou právě 
sestavuje P. Pavel Pola, OCD.
Už delší dobu se též pracuje na 
novém vydání slavné autobiografie 
Terezie z Ávily, v překladu Vojtěcha 
Kohuta, OCD. Dá-li Hospodin a naše 
redakční síly, mohla by spatřit světlo 
světa koncem tohoto roku. A po 
úspěšných básních Terezie od Ježíše 
vyhotovil doc. Uličný i nový překlad 
básní sv. Jana od Kříže.
Koncem roku vyjde snad i obsáhlý 
Životopis Jana od Kříže (autor Criso-
gono), takže doufám, že příznivci 
Karmelu a kvalitní duchovní literatury 
obecně by mohli být letos navýsost 
spokojeni.

Kompletní soubor básní svaté Terezie 
od Ježíše vychází v češtině poprvé, 
a to ve vynikajícím překladu našeho 
předního hispanisty Doc. Miloslava 
Uličného.

Život svaté Terezie od Ježíše 
v podání Auclairové má barvitost 
a živost rytířského románu. A přece 
neobsahuje nic, co by neodpovídalo 
historické pravdě, svaté Terezii se 
zde nepřičítá ani slovo, které by byla 
skutečně nepronesla. Tato dvojí 
vlastnost – živé a příjemné vyprá-
vění, doložené na každé stránce 
ověřenými dějinnými daty – dodává 
životopisné knize neobyčejnou 
hodnotu. Napsat solidní životopis 
jedné z největších mystiček všech 
dob nebylo jednoduché, ale autorka 
se úkolu zhostila nade všechno 
očekávání.

Duše, ty mě v sobě tušíš;
sebe ve mně hledat musíš.

Tak tě mohla láska jen,
duše, ve mně zpodobit:
líp než skvělým malířem
s virtuózním talentem
dá se takto zobrazit.

Láskou bylas vytvořena
krásná, sličná duše; tušíš,
žes v mém nitru zobrazena;
zabloudíš-li, přemilená,
sebe ve mně hledat musíš.

(úryvek)

Charisma Terezie z Avily
Antonio Maria Sicari

101730

Pramen
VNITŘNÍ ŽIVOT PODLE 
SVATÉ TEREZIE Z AVILY
David Peroutka

101779

Novéna 
ke sv. Terezii z Avily
Milada Jiřina Burgerová

101962

brož.
76 s.

149 Kč

brož.
440 s.

399 Kč

Zeptali jsme se šéfredaktorky Kateřiny Lachmanové:

brož.
384 s.

350 Kč

brož.
200 s.

249 Kč

brož.
31 s.

49 Kč

11

101846

NOVINKA

brož.
326 s.

399 Kč
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téma 2016 – Rok Milosrdenství

Skutky milosrdenství
Cettina Militello

„Nyní dává Kristova snoubenka přednost léku milosrdenství před 
přísností.“ Skutečně prorocká jsou tato slova v proslovu Gaudet 
Mater Ecclesia. Jak je připomínat? A jak se netázat, zda jsme z nich 
udělali jasně a definitivně křesťanský „styl“?

(z úvodu autorky)

Známá teoložka zkoumá, co vlastně jsou a kde se vzaly tzv. „skutky 
milosrdenství“, jaké jsou jejich teologické kořeny, ale hlavně – jaké by 
měly být současné aplikace tradiční nauky církve, ve světle závažných 
výzev naší doby. Právě neotřelé aktualizace jinak tradiční nauky církve 
činí z její studie velmi inspirativní čtení.

Deníček
BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ V MÉ DUŠI
Faustyna Kowalská

Faustyna neobyčejně 
obyčejná PŘÍBĚH O SETKÁNÍ
Jolanta Sasiadeková

101997

101380 101129

Deníček představuje dílo katolické 
mystiky výjimečného významu, které 
dalo vzniknout duchovnímu hnutí 
úcty k Božímu milosrdenství.

Životopis sestry Faustyny Kowalské 
podaný jako příběh pro mládež a pro 
všechny mladé duchem.

V tomto svazku rozebírá kardinál 
Schönborn poselství Boží slitovnosti 
v Písmu a v životě církve se zaměřením 
na naši dobu.

Citáty z publikace Faustyny Kowalské 
Deníček – Boží milosrdenství v mé duši 
(KNA 2008) vybrala a sestavila Kateřina 
Lachmanová.

Biblické citáty o milosrdenství vybrala 
a sestavila Kateřina Lachmanová.

Jeho milosrdenství 
je věčné

Nalezli jsme 
milosrdenství
Christoph Schönborn

Novéna k Ježíši 
Kristu, Tváři Božího 
milosrdenství
Vojtěch Kodet

Novéna vydaná k Roku 
milosrdenství, který vyhlásil papež 
František.

Z Deníčku svaté Faustyny
S KORUNKOU 
K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

101555

101995

20186

102030 102029

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

„Pán je milosrdný, a Duch Svatý nám 
dá sílu, abychom i my byli milosrdní.“
(svatý Silván z Athosu)

Čtvrté vydání vychází v mimořádném 
Roce milosrdenství, vyhlášeném 
papežem Františkem.

O milosrdenství
Kateřina Lachmanová

102014
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váz.
175 s.

219 Kč

váz.
87 s.

139 Kč
váz.

147 s.
169 Kč

váz.
677 s.

399 Kč

Milosrdenství

DUCHOVNÍ OBNOVA
Vojtěch Kodet

Audionahrávka duchovní obnovy, 
kterou v letošní době postní vysílá TV 
Noe. Vydává KNA ve spolupráci s TV Noe.

12 13
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brož.
83 s.

129 Kč

autorka
Cettina Militello (nar. 1945) je italská filozofka a teoložka. 
Zabývá se ekleziologií (zvláště teologií laikátu a zasvěceného 
života), mariologií, liturgií i církevním uměním, především 
vztahem architektury a liturgie. Vyučuje na několika 
papežských univerzitách v Římě. Z jejích knih jmenujme: 
Maria očima ženy (Maria con occhi di donna, Piemme 
1999), Sen koncilu (Il sogno del Concilio, EDB 2010), 
Ctnosti a neřesti (Virtù e vizi, San Paolo, 2012).

O marnotratném otci
Angelo Scarano

Autor přibližuje podobenství 
„O marnotratném synu“ jako jeden 
z nejsilnějších biblických příběhů 
o Božím milosrdenství.

dárková 
brožurka

16 s., 29 Kč

101717

CD
MP3

119 Kčbrož.
72 s.

139 Kč

NOVINKA

brož.
43 s.

49 Kč

NOVINKA

dárková 
brožurka

16 s., 29 Kč
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Dotisky úspěšných titulů

Odpusť, Natašo!
Sergej K. Dakov

On a já
DUCHOVNÍ DENÍK
Gabrielle Bossisová

Výstup na horu 
manželství
Elias Vella

Duchovní lékárnička
Anselm Grün

Novéna k svatým 
manželům Martinovým
Milada Jiřina Burgerová

Přežít nebo prožít 
mši svatou?
Vojtěch Kodet

101988

101805

101847

101939

101978

101801

Strhující příběh mladého Sergeje 
Dakova odkrývá čtenáři hrůzné 
praktiky komunistického režimu 
v Rusku, ale i sílu svědectví tamních 
křesťanů. Jeho kniha doslova obletěla 
svět, poprvé vyšla česky ještě za 
totality v samizdatu.

Předkládáme vlastní výbor 
z rozsáhlého duchovního deníku 
Gabriely Bossisové (1874–1950), 
francouzské herečky a režisérky.
Deník, který zachycuje její mystické 
rozhovory s Ježíšem, patří mezi 
významná novodobá duchovní díla.

Podněty pro duchovně zdravější 
manželský život od známého 
exercitátora a kazatele původem 
z Malty.

Otec Anselm Grün podniká tažení 
proti negativním myšlenkám a nabízí 
v této knížce nejdůležitější léky proti 
nim. Cituje rady starých pouštních 
otců a dokazuje, že dodnes neztratily 
svou platnost.

Tato novéna má pomoci všem 
manželským párům (nebo i všem 
ostatním, kteří žijí jakýkoliv způsob 
společenství) jak přijmout a žít 
vzájemný vztah jako společnou cestu 
ke svatosti.

Knížka chce inspirovat čtenáře k tomu, 
aby hlouběji poznal „svátost Ježíšova 
srdce“ a její životodárnou moc.

brož.
176 s.

199 Kč

brož.
256 s.

289 Kč

brož.
192 s.

249 Kč

brož.
120 s.

159 Kč

téma Velikonoce

Longinovo kopí
Louis de Wohl

Půst
MODLITBA TĚLEM I DUŠÍ
Anselm Grün

Známý benediktinský mnich se zabývá jedním z důležitých prvků 
duchovního života, který se stal v poslední době v křesťanské praxi tak 
trochu popelkou. Grün pojednává půst z různých hledisek – biblického, 
lékařského, psychologického, především ale poukazuje na oprávněnost 
a nezbytnost postu pro duchovní růst člověka. Jako obvykle rád čerpá 
z životní moudrosti otců pouště a dalších učitelů duchovního života.

102015

Čtivý román, jehož hlavní postavou 
je voják Longin, který do boku Krista 
na kříži zabodl kopí, může čtenářům, 
a to nejen věřícím, přiblížit události 
Velikonoc nevšedním způsobem.

Jeho rány nás uzdravily
KŘÍŽOVÁ CESTA
Vojtěch Kodet

101875 101912

Modlitba křížové cesty může pomoci 
všechno těžké a bolestivé v našem 
životě propojit s Ukřižovaným a s mocí 
jeho lásky a otevřít naše rány hojivému 
oleji jeho milosrdenství.

101808

Život pod vládou 
Kristovou
Raniero Cantalamessa

Kniha může být vhodnou pomůckou 
pro duchovní cvičení, jelikož poskytuje 
životodárnou syntézu pravd víry, 
postavenou především na Božím slově.

15
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4. VYDÁNÍ2. V
Y

D
Á

N
Í

brož.
256 s.

239 Kč

10787 10871

Lectio divina (03)
DOBA POSTNÍ A VELIKONOČNÍ 
TRIDUUM
Giorgio Zevini, 
Pier Giordano Cabra (ed.)

Lectio divina (04)
DOBA VELIKONOČNÍ
Giorgio Zevini, 
Pier Giordano Cabra (ed.)

brož.
437 s.

399 Kč

váz.
334 s.

299 Kč

brož.
60 s.

49 Kč

brož.
399 s.

399 Kč

14

brož.
72 s.

129 Kč

brož.
56 s.

79 Kč

brož.
156 s.

199 Kč

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

DLOUHO CHYBĚJÍCÍ DÍLY ŘADY LECTIO DIVINA
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2. DOTISK1. DOTISK
Čtení pro děti

Tajemství posledního večera
ČTENÍ PRO MALÉ I VĚTŠÍ
Ivan Renč, ilustrace Zdeňka Krejčová

Velikonoce
BIBLICKÉ PŘÍBĚHY HROU
Leena Laneová, Anna Toddová

Velikonoční příběh
Anselm Grün, Giuliano Ferri

Ztracená ovečka
Caroline Jayne Churchová

Bible ke křtu
Lizzie Ribbonsová, Paola 
Bertoliniová Grudinová

Obrázková Bible spojuje v jedno 
biblické příběhy, první modlitby, 
rodinný rodokmen i pokroky, které dítě 
udělá v prvních letech svého života. 
Knížka je vhodná pro první seznámení 
s Písmem a zároveň se může stát 
cennou osobní památkou na křest.

Komiksová bible
Iva Hothová, 
Andre Le Blanc (il.)

První ucelené české vydání 
snad nejpopulárnější verze Bible 
v komiksovém zpracování na světě. 
Zahrnuje 233 biblických příběhů, 
zjednodušených, ale krásně vystihujících 
podstatu biblické zvěsti. Kniha je určena 
všem, již od nejmenších čtenářů.

Modlitby na každý den
DUHOVÁ KNÍŽKA
Su Boxová, Jo Brownová

10698

101841 101933

101663 101754

101532

101524

Byly Velikonoce, a to se usedalo 
k slavnostní večeři. I Ježíš usedl 
se svými apoštoly k hostině. Po ní 
vyšli do zahrady. Byla krásná teplá 
noc. Následujícího dne se mělo stát 
mnoho význačných událostí jak pro 
samotného Ježíše, tak pro apoštoly 
i pro ostatní lidi. V takových chvílích 
je nejlépe se pomodlit. Ježíš vzal 
s sebou tři z apoštolů, aby se modlili 
s ním. Petr, Jakub a Jan se posadili do 
trávy a z ticha noci se jim pod víčky 
zrodily sny. ... Sny, které nás zavedou 
do doby dětství apoštolů, sny, v nichž 
se nám představí apoštolové jako zralí 
muži, sny, v nichž své životní příběhy 
prožívají malí jmenovci apoštolů.

Volejte: Hosana! Požehnaný, který 
přichází jako král! Mávejte ratolestmi 
a putujte s Ježíšem touto knížkou 
plnou her a úkolů. Čtěte si příběhy, 
hledejte rozdíly mezi obrázky, 
vytvářejte obrázky spojováním teček, 
počítejte a vybarvujte!

Anselm Grün vypráví příběh Ježíšových 
velikonoc. Jsme přítomni chvíli jeho 
slavného vjezdu do Jeruzaléma, 
poslední večeři s učedníky, cestě na 
Golgotu a ukřižování i vzkříšení. Slova 
umocňují snově krásné ilustrace 
Giuliana Ferriho.

Půvabná knížka určená pro společnou 
modlitbu batolat s rodiči. Malé děti se 
budou s chutí učit barvy duhy a hledat 
na každém obrázku správné barvy.

TRT016

Velikonoční misálky
Marie Nedbalová, Lucie Fričová, 
Žofie Nedbalová

Sada velikonočních misálků obsahuje 
pět misálků k pěti hlavním obřadům 
Svatého týdne a šestou knížku 
s praktickým návodem pro rodiče 
a katechety, jak s misálky pracovat, na 
co děti upozornit, co zdůraznit, co je 
typické pro obřady daného dne. Určeno 
dětem ve věku 3 – 12 let.

leporelo
109 Kč

váz.
104 s.

195 Kč

A4
28 s.

119 Kč

váz.
140 s.

229 Kč

leporelo
159 Kč

sada 
5 ks

129 Kč

A4
31 s.

119 Kč

váz.
800 s.

599 Kč

Knížka roztomilým způsobem seznamuje nejmenší čtenáře s příběhem 
o ztracené ovečce a současně je intenzivněji vtahuje do příběhu prostřednictvím 
smyslového vnímání různých skutečností – od měkké travičky po chundelatý 
ovčí kožíšek.
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Vážení a milí čtenáři,

v zimní Dobré knize jste soutěžili o knížku Odpusť, Natašo! a ptali jsme 
se vás, do které země emigroval autor a hlavní hrdina knihy Sergej Dakov. 
Správnou odpověď, tedy b/ Kanada, nám zaslalo mnoho z vás.
Toto jsou výherci knižní odměny:

 Jaroslav Machovsky (Bratřejov ) 
 Petra Mandelíčková (Karlovy Vary) 
 Anna Kamešová (Vysoká Lípa)

V této Dobré knize najdete mezi novinkami knihu, jenž představuje Etty 
Hillesum, vzdělanou židovskou mladou ženu, jejíž život předčasně ukončil 
koncentrační tábor. Její cesta k Bohu, pramenící jak z křesťanství, tak 
z židovství je ojedinělá a oslovuje širokou oblast čtenářů bez církevních 
hranic. Její neslavnější a nejčtenější knihou jsou deníky z let 1941 – 1943.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 
Napište nám název knihy deníků Etty Hillesum.

Karmelitánské knihkupectví 
Boskovice
Masarykovo nám. 8/6 
680 01 Boskovice
tel.: 731 604 040
e-mail: boskovice@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví 
České Budějovice
Kněžská 21
370 01 České Budějovice
tel.: 386 321 426
e-mail: mikulas@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví 
Hradec Králové
Velké náměstí 36
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 173
e-mail: hradec@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví Jičín
Chelčického 8,
506 01 Jičín
tel.: 493 721 967
e-mail: jicin@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví 
Karviná
Pivovarská 12, 733 01 Karviná
tel.: 596 311 399,
e-mail: karvina@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví 
Litoměřice
Mírové nám. 15, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 732 458
e-mail: jonas@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví 
Olomouc
Pekařská 2, 779 00 Olomouc
tel.: 583 033 390
e-mail: olomouc@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví 
Opava
Dolní náměstí 16/10, 746 01 Opava 
tel.: 553 034 193
e-mail: opava@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví 
Ostrava
Puchmajerova 10,

702 00 Ostrava
tel.: 596 121 463
e-mail: caritas@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví Plzeň
Františkánská 9, 301 12 Plzeň
tel.: 377 323 615
e-mail: plzen@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví Praha
Kolejní 4, 160 00 Praha 6
tel.: 220 181 714,
e-mail: sv.vojtech@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví 
Velehrad – Poutní prodejna
U Lípy 302, 687 06 Velehrad
tel.: 573 034 150
e-mail: poutni.prodejna@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví Zlín
Sadová ul., kostel sv. Filipa a Jakuba
760 01 Zlín
tel.: 577 219 451
e-mail: zlin@kna.cz

Krok do tmavé noci
Miloš Doležal

Jako bychom dnes 
zemřít měli
Miloš Doležal

Jako bychom dnes 
zemřít měli (CD, MP3)
Miloš Doležal

Pobožnost křížové cesty dává široký 
prostor pro rozjímání o vrcholu 
Kristova pozemského života – 
o jeho obětování se za každého 
z nás. Františkovy myšlenky jsou 
srozumitelné, dotýkají se lidských 
srdcí, obsahují evangelní radikálnost 
a zdůrazňují konkrétní Ježíšovu 
milosrdnou lásku k nám.

Čtrnáct příběhů, reportáží a studií 
o vysočinském knězi, jeho vrazích 
a číhošťském zázraku.

Dokument režisérky Jany Ševčíkové 
o slovenském faráři Mariánu Kuffovi, 
který se na své faře v malé vesnici 
Žakovce pod Tatrami stará o lidi 
z okraje společnosti – alkoholiky, 
narkomany, propuštěné vězně, ...
Dokument získal v lednu 2016 cenu 
Trilobit (Český filmový a televizní 
svaz FITES) a v r. 2015 Cenu Pavla 
Kouteckého.

Drama života, kněžství a mučednické 
smrti číhošťského faráře P. Josefa 
Toufara.

Příběhy o církvi, o lásce, manželství 
a rodině, o pokoře a pýše, o životě na 
faře v Žakovcích. V duchu neobyčejné 
velkorysosti se nese text otce Mariána 
Kuffy, inspirovaného Dobrým 
pastýřem, který jde za zbloudilou ovcí 
kamkoli, jen aby ji dovedl zpátky.

Desetidílná rozhlasová četba ze 
stejnojmenné knihy M. Doležala.

Křížová cesta 
s papežem Františkem

Opři žebřík o nebe (DVD)
režie Jana Ševčíková

Kazatelna život
ANEB V NEBI NAJDEŠ PROSTITUKY, 
VRAHY A ZLODĚJE
Marián Kuffa

PAU0445

NTP001

JNS001

BRC001

KARMELITÁNSKÁ KNIHKUPECTVÍ

CES0316

Z produkce ostatních nakladatelů Soutěž

Nakladatelství PAULÍNKY

Nakladatelství TEBENAS

Vydavatel JANA ŠEVČÍKOVÁ

brož.
39 s.

68 Kč brož.
80 s.

98 Kč

DVD
slovensky
198 Kč
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Odpovědi se 
zpáteční 

adresou zasílejte
do 30. 4. 2016

Velkoobchodním partnerům nabízíme 
vstup do B2B objednávkového systému.

Kontaktujte nás na: b2b@kna.cz
Velkoobchodní objednávky 
zasílejte na obchod@kna.cz

Karmelitánské knihkupectví 
expedice a zásilková služba 
Kostelní Vydří 58
380 01 Dačice

zasilky@kna.cz

www.ikarmel.cz+420 384 420 295

všechna 
knihkupectví KNA 

jsou odběrným 
místem našeho 
internetového 

obchodu

Karmelitánské nakladatelství 
„Soutěž s Dobrou knihou“

Thákurova 3
160 00 Praha 6 – Dejvice

e-mailem na: info@kna.cz

váz.
446 s.

290 Kč

Nakladatelství NOVÁ 
TISKÁRNA PELHŘIMOV
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Nakladatelství CESTA

váz.
673 s.

499 Kč

Nakladatelství NEZÁVISLÝ 
PODMELECHOVSKÝ SPOLEK

KNA05501

CD, 
MP3

299 Kč
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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. 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.

Autobiografická kniha Thierryho Bizota, známého televizního 
producenta, vypráví o znovuobjevení křesťanské víry, které nastane, 
když to nejméně čeká – uprostřed krize středního věku.
Díky své schopnosti sebereflexe, ale i vytříbenému smyslu pro humor si 
autor získal široké okruhy čtenářů, a to nejen mezi katolíky, ale i daleko 
za hranicemi viditelné církve.

NOVINKA

1. DOTISK

Křesťan v záběhu
Thierry Bizot

Anonymní katolík
Thierry Bizot

101964

101944

JAKO ZMOKLÝ RATLÍK
Středa 3. prosince 2008

Pod starostlivě pěstěným a uhlazeným zevnějškem, pod vším tím 
vzděláním a řečněním, které mi tolik přidávají na ceně, jsem jen malý 
ubohý zmoklý ratlík, třesoucí se strachem.
Schovávám se za své oblečení, za svou kancelář, halím se do svých 
brilantních replik, které mi znovu a znovu potvrzují, jak jsem 
inteligentní a úspěšný, jaký skvělý chlapík jsem…
Pohybuji se ve své osobní skrýši, měkké a hřejivé. Když se ale ocitnu 
sám, takže už nemám důvod se předvádět…, i tehdy se předvádím, 
nafukuji se sám před sebou. Tolik se bojím setkání s tím zmoklým 
ratlíkem, který se hluboko ve mně klepe strachem, tolik se za něj 
stydím. Když ostatním s větším či menším úspěchem odvyprávím 
historky, které mě staví do lepšího světla, opakuji si je pak sám pro 
sebe. Je to patetické, ale je to tak.
Kolik promarněného času, abych udržel své renomé!
A co je horší, kromě všech těch historek, které vědomě používám, 
abych ve společnosti zaperlil, jsou tu ještě všechny ty, které říkám 
nevědomky! A když mě na to někdo se zdravým rozumem konečně 
upozorní, k smrti se urazím. Bodejť by ne, i přes veškeré úsilí jsem totiž 
hluboko uvnitř stále tím zmoklým, vyděšeným ratlíkem... Taková je 
holá pravda. A všechno to ostatní je jen šaškárna.
Ale – vždycky je tu nějaké „ale“. Když někdy, zcela výjimečně, z náhlého 
vzedmutí odvahy a zdravého rozumu před druhým člověkem přiznám 
svou malost, bez falešné skromnosti nebo touhy po jeho ujišťování 
o opaku, jako by se pootevřela nebeská brána. Naše tváře se plaše 
rozjasní, srdce se rozehřejí vděčností, jazyky se rozvážou. Odvážil jsem 
se přiznat něco, co už všichni vědí… a je to veliká úleva.
Kdybychom jen neztráceli tolik času dokazováním, že jsme krásnější, 
než jací jsme doopravdy, proměnil by se celý svět.

(ukázka)

Thierry Bizot (*1962) je známý francouzský 
televizní producent. Po studiích nastoupil do 
firmy L’Oréal, kde se vypracoval na ředitele 
marketingu v Belgii. Od roku 1995 pracuje 
v tištěných i audiovizuálních médiích, kde 
se podílí na tvorbě nových pořadů. Jeho 
první kniha Anonymní katolík (KNA 2015) se 
stala předlohou pro film Qui a envie d’être 
aimé? („Kdo chce být milován?“, 2010).

brož.
197 s.

249 Kč

brož.
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