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brož., 144 str., 139 Kč

Promluvy z Argentiny
papež František

Papež František si získal až neuvěřitel-
nou popularitu hned pár minut po zvo-
lení na Petrův stolec, když zástupy 
na Svatopetrském náměstí několika 
prostými slovy pozdravil a poté – než 
udělil apoštolské požehnání – sám po-
žádal všechny přítomné o přímluvnou 
modlitbu. Není divu, že knižní naklada-
telství se předbíhala v tom, kdo první 
uveřejní jeho životopis: po několika mě-
sících jeho pontifikátu jich bylo na trhu 
hned několik.
Většině lidí asi imponuje Františkova 
nenucená pokora, dobrota a lidskost, 
ale i upřímná a hluboká víra, která pro-
sakuje z jeho promluv. Ale je tu ještě 
jiný fenomén, na který si po prvním 
údivu pomalu zvykáme. Právě jeho dar 
komunikovat a předávat evangelium 
současnou řečí je skutečně něčím mi-
mořádným: stále roste zástup těch, kte-
ří dnes pravidelně brousí na internet, 
aby zachytili nejnovější kázání Svatého 
otce Františka u Svaté Marty, kateche-

zi ze středeční generální audience nebo 
některou jeho přednášku z cest. 
Proto jsme se v Karmelitánském nakla-
datelství rozhodli zpřístupnit čtenářům 
něco z jeho pokladů moudrosti, které 
by jinak pro jazykovou bariéru zůstaly 
nepřístupné. Jde o promluvy a projevy, 
které pronesl Jorge Mario Bergoglio při 
různých příležitostech v posledních le-
tech, kdy ještě zastával úřad arcibisku-
pa v Buenos Aires. Na několika místech 
komentujeme pro české čtenáře někte-
ré reálie, v naprosté většině však jde 
o poselství jasná, srozumitelná a oslo-
vující i v podmínkách naší církve a spo-
lečnosti. 
Kéž nacházíme cestu životem ve světle 
Božího slova, zprostředkovaného vyni-
kajícím hlasatelem evangelia, kterého 
nám Bůh daroval pro tuto nesnadnou 
dobu. 

Kateřina Lachmanová
šéfredaktorka Karmelitánského  

nakladatelství

NOVINKA

Papež František: O nebi a zemi
O RODINĚ, VÍŘE A ÚLOZE CÍRKVE VE 21. 
STOLETÍ papež František - Jorge 
Mario Bergoglio, Abraham Skorka

Papež František se ještě jako Kardinál 
Jorge Mario Bergoglio pravidelně schá-
zel se svým přítelem rabínem Abra-
hamem Skorkou, aby spolu debatova-
li o otázkách víry, o Bohu i ďáblu, vině 
a odpuštění, politice, globalizaci, vědě 
a konfliktech současného světa. Nako-
nec se rozhodli, že svoje rozpravy zpra-
cují do podoby knihy. Dialog obou přátel 
a zároveň představitelů svých nábožen-
ských obcí vyniká hloubkou a přesnos-
tí, ale současně odpovídá srozumitelnou 
a svěží formou na otázky, které si každý 
den kladou věřící i lidé, kteří se k žád-
nému náboženství nehlásí.

brož., 16 str., 29 Kč

váz., 
240 str., 
249 Kč

OPĚT VÁM NABÍZÍME DÁRKOVÉ POUKÁZKY, KTERÉ 
MOHOU POTĚŠIT VAŠE BLÍZKÉ JAKO VÁNOČNÍ DÁREK 
Poukázky jsou v nominálních hodnotách 1000 Kč, 500 Kč, 300 Kč 
a 150 Kč. Ne vždy jsme si jistí, která kniha je pro obdarova-
ného ta pravá. Díky těmto poukázkám si mohou vaši blíz-
cí vybrat podle skutečných vlastních potřeb. Poukázky 
jsou k dostání ve všech knihkupectvích KNA.

Papež František  ROZHOVORY 
S JORGEM BERGOGLIEM   Sergio Rubín, 
Francesca Ambrogettiová  

POR2581

101667

váz., 
188 str., 
299 Kč

brož, 
24 str., 
119 Kč

brož, 24 str., 119 Kč

leporelo, 
159 Kč

NOVINKA

Knižní rozhovor s někdejším kardiná-
lem Bergogliem, který vydali v roce 
2010 pod názvem El Jesuita (Jezuita), 
novináři Sergio Rubín a Francesca Am-
brogettiová, ukazuje současného pa-
peže často v nečekaném světle. Kardi-
nál novinářům například prozradil, že 
jako mladík rád tančil tango a praco-
val jako vyhazovač. Jeho nejoblíbeněj-
ším filmem je dánské drama Babettina 
hostina, které získalo v roce 1988 Osca-
ra. Nový papež také prozradil, že je cti-
telem klasické literatury. Rozhovor pře-
kvapí svou laskavostí, spontánností, ale 
i hloubkou a jednoznačností určitých 
postojů a ukazuje mravní i hodnotovou 
integritu současného papeže.

Hledej Pána v jeslích 
papež František

„Hledej Pána v jeslích,
hledej ho tam, kde ho nikdo nehledá,
v těch, kdo jsou chudí, prostí a nepatrní.
Nehledej ho v třpytu světel velkoměst,
nehledej ho v tom, co je pouhé zdání.
Nehledej ho v pohanském systému,
který se nám neustále vnucuje.
Hledej ho ve věcech, kde bys ho nehledal,
v tom, co tě překvapuje.“

Vánoční poselství
Mons. Jorge Mario Bergoglio

Drobná dárková publikace s texty pape-
že Františka.

101879

NOVINKA

NOVĚ V PRODEJI 
POUKÁZKA V 

HODNOTĚ 150 KČ

KNA05227

Andělé na vánoční pouti
Ingrid Biermannová, 
Lucie Dvořáková

váz., 
199 Kč

Moje malá Bible
Bethan Jamesová (vypráví), 
Estelle Corkeová (ilustr.)

Knížka oblíbených příběhů Starého 
a Nového zákona je určena předškolním 
dětem a jejich rodičům. Zážitek ze spo-
lečného čtení umocní jemné a živé ilu-
strace.

101784

NOVINKA

Narození Ježíška
KNÍŽKA S POHYBLIVÝMI OBRÁZKY
Sophie Piperová. Emily 
Bolamová (ilustr.)

Vyprávějte si s dětmi příběh o naroze-
ní Ježíška. Děti si při tom mohou hrát 
s pohyblivými obrázky. Knížka je urče-
na dětem ve věku od 2 let.

101446

101446

Betlémek
Tim Wood,  
Kate Daviesová (ilustr.)

Leporelo s jednoduchým příběhem 
o narození Ježíška pro batolata. 

Vánoční tipy pro děti

Adventní kalendář s vystřihován-
kami pro děti od tří do osmi let.

KNIHKUPECTVÍ  
V LIBERCI  
Karmelitánské nakladatelství znovu otevřelo 
(23. září) knihkupectví v Liberci. Knihkupectví 
bude nabízí řadu zajímavých knih, především 
z oblasti duchovní literatury. V obchodě je ale 
také možné si zakoupit klášterní produkty, iko-
ny, růžence (a devocionálie). Těšíme se na setká-
ní s vámi. 

Knihkupectví u sv. Antonína v Liberci
Kostelní 7, 460 59 Liberec
tel.: 485 104 064 • e-mail: liberec@kna.cz
Otevírací doba: Po - Pá: 9:00 – 18:00

ZNOVU OTEVŘENO
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Aktuality - Papež František Tipy pro děti • Aktuality  
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Další tituly 
Hany Pinknerové: 

Brusinky
Obj. č.: 101761

Dneska jsem to stihla
Obj. č.: 101752

Smím být něžná
Obj. č.: 101760

Dvě minuty ticha
Obj. č.: 101676

Hana Pinknerová (* 1963) pracuje 
v redakci webu moje-rodina.cz. 
Je vdaná, s manželem a dvěma 
dcerami žije v Brně. 
V Karmelitánském nakladatelství 
vyšly její publikace 
O světle s Hanou Pinknerovou, 
O darech s Hanou Pinknerovou, 
Nebiblické příběhy, 
Kuchyňské pohádky 
a knížky fejetonů 
Co Bůh šeptá maminkám, 
Budu asi lítat, 
Jedno potěšení týdně, 
Další porce potěšení,
Dvě minuty ticha,
Brusinky, 
Dneska jsem to stihla
a Smím být něžná.

www.ikarmel.cz

Účastnila jsem se týdenního semináře na téma, které 
mi bylo zcela vzdálené. Seděla jsem mezi lidmi,  s nimiž 
jsem neměla zhola nic společného … Každé ráno toho 
týdne jsem se cestou na kurz modlila, jak mám poznat, 
že jsem na správné cestě. Každý večer jsem cestou domů 
z přednášek unaveně přemítala, jestli mě takhle Bůh 
učí pokoře. Dokud jsem byla doma a učila děti, vařila 
polívku, starala se o zahrádku a psala své příběhy, to se mi 
to radovalo. Život byl tak přehledný, jednoduchý a světlý. 
Všechno mě to bavilo. Něco samozřejmě víc a něco míň, 
ale byla jsem šťastná a spokojená, protože jsem věděla, 
že jsem přesně tam, kde mám být ... Stále jsem čekala 
na nějaké znamení, nějaké potvrzení, nějaký signál, že 
tohle místo je to pravé…
 Hana Pinknerová

Svůj život můžeme prožít jako nudně se opakující 
stereotyp, který dusí a z něhož nelze vystoupit. Ale také 
jako bohaté obdarování jedinečnými okamžiky, které 
nás učí, abychom dovedli správně rozlišovat, abychom 
dokázali poctivě rozpoznat své nedostatky a upřímně 
děkovat za své schopnosti, abychom se uměli radovat 
s radujícími a plakat s plačícími, prostě abychom 
svůj život vnímali jako vzácný Boží dar. K takovému 
postoji nás autorka vede vlastními životními postřehy 
a zkušenostmi.

HANA PINKNEROVÁ

K A R M E L I T Á N S K É  N A K L A D A T E L S T V Í Í

To pravé
místo 

1762 To pravé místo obálka platná 85.indd   1 12.8.2013   9:15:44

váz., 344 str., 259 Kč

váz.,  
179 Kč

brož., 
96 str., 
119 Kč

brož., 
136 str., 
179 Kč

CD, 
MP3,
119 Kč

brož., 
120 str., 
149 Kč

brož., 
135 str., 
139 Kč

váz., 296 str., 249 Kč101817

Hodiny našich dějin odbíjejí jednu z roz-
hodujících chvil. Na hranicích země pře-
padne biskupa Metoděje s jeho učední-
ky jednotka franských vojáků a odváží 
je neznámo kam. Mezi zajatci je i Voj-
mír. Před sedmi lety prožíval jako chla-
pec dobrodružství, o kterých vyprá-
ví kniha Strážce ohně. Teď je odhodlán 
podniknout vše, co je v jeho silách, aby 
osvobodil Metoděje, kterého těžce zkou-
šená vlast tolik potřebuje. Napínavou 
knihu budou milovníci dobrodružství 
číst jedním dechem – a současně se do-
zví mnohé o dějinách (nejen) naší země.

Dobrodružný příběh chlapce Vojmíra 
se odehrává na pozadí válečných střetů 
Velkomoravské a Východofranské říše, 
kdy na Velkou Moravu přicházejí so-
luňští bratři Konstantin a Metoděj. Na-

pínavá kniha zaujme všech-
ny děti i dospělé, kteří milují 
dobrodružství a dějiny naše-
ho národa.

Strážce ohně   DOBRODRUŽNÝ PŘÍBĚH 
Z DOBY KONSTANTINA A METODĚJE

Vojmírova cesta   
NOVINKA

Vánoční přání
NOVINKA

Holčička Karolínka miluje sníh a sáňko-
vání. Vánoce jsou přede dveřmi, ale po-
řád nesněží. Může souviset loňská lež 
s letošním sněhem? Dá se s tím něco dě-
lat? Kromě Vánoc se ještě blíží první vy-
stoupení v hudební škole a je zapotřebí 
vyrobit vánočních dárky rodičům. Dal-
ší poutavá kniha oblíbené autorky Hany 
Pinknerové.

Dvě minuty ticha
Petr Pololáník (ilustr.)

Napadlo vás někdy zamyslet se nad 
tím, co byste si s sebou vzali na pustý 
ostrov? Jak si uvědomit vděčnost, když 
ji necítíte? Došlo vám, že i z vás bude 
jednou tchyně? Co lze říci knihou ane-
bo co nám dosvědčují sněhové vločky? 
Autorka uvažuje také o odpouštění, to-
leranci, trpělivosti či svobodě a dalších 
pojmech. Svým osobitým způsobem 
převrací známé pojmy naruby, hraje si 
s nimi a hledá v nich skrytá poselství. 
V běžných situacích každodenního ži-
vota nachází odlesky nádhery věčnosti.

101853

101762

101752

20164

101676

101528

Co Bůh šeptá maminkám

Oblíbená autorka ve své knížce fejetonů 
nabízí humorný i moudrý pohled na po-
divuhodný svět maminek a Boží místo 
v něm. Formou krátkých čtivých příbě-
hů se věnuje tématům rodiny a manžel-
ství, vztahu s Bohem a s lidmi.

Namluvená verze stejnojmenné knihy. 
Oblíbená autorka ve své knížce fejetonů 
nabízí humorný i moudrý pohled na po-
divuhodný svět maminek a Boží místo 
v něm. Formou krátkých čtivých příbě-
hů se věnuje tématům rodiny a manžel-
ství, vztahu s Bohem a s lidmi.

Svůj život můžeme prožít jako nudně se 
opakující stereotyp, který dusí a z ně-
hož nelze vystoupit. Ale také jako bo-
haté obdarování jedinečnými okamžiky, 
které nás učí, abychom dovedli správ-
ně rozlišovat, abychom dokázali pocti-
vě rozpoznat své nedostatky a upřím-
ně děkovat za své schopnosti, abychom 
se uměli radovat s radujícími a plakat 
s plačícími, prostě abychom svůj život 
vnímali jako vzácný Boží dar. K takové-
mu postoji nás autorka vede vlastními 
životními postřehy a zkušenostmi.

Dneska jsem to stihla

To pravé místo

Knížka Dneska jsem to stihla je výsled-
kem třetího roku autorčina bádání v ob-
lasti potěšení. Ano, potěšení jsou všude 
kolem nás, jen se rozhlédnout. Skrýva-
jí se ve věcech, které považujeme za sa-
mozřejmost. Hana Pinknerová připomí-
ná, kolik dobrého nás v životě potkává 
a jak za to můžeme být vděční.

brož., 
127 str., 
99 Kč

Humor v církvi dovolen 
František Hobizal

101353

váz., 
112 str., 
129 Kč

Nejlepší židovské vtipy 
Salcia Landmannová

Autorka se mezinárodně proslavila pře-
devším rozsáhlou sbírkou židovských 
vtipů, které vyšla česky v KNA ve dvou 
svazcích: Rebe, že se nestyděj! a Jsou 
mešuge, Kohn! Kapesní vydání Nejlep-
ší židovské vtipy přináší výbor toho 
nejlepšího z obou úspěšných dílů, opět 
s ilustracemi mladého výtvarníka Voj-
těcha Domlátila. Nejde jen o ledaja-
kou knížku pro zasmání. Učíme se tu 
uprostřed zoufalství zahlédnout papr-
sek lidskosti a naděje, hledíme na svět 
a jeho nedokonalost se zdravým odstu-
pem a nadhledem. Právě laskavý smích, 
smysl pro paradox a situační komika 
jsou vhodnou podporou ve složitostech 
našeho světa.

101831

NOVINKA

2. VYDÁNÍ

Humor byl v církvi vždy. Trvalý opti-
mismus církve je garantem humoru, 
ale není jeho pramenem. Pramenem je 
opravdová radost. 

brož., 136 str., 139 Kč

CD, 149 Kč

Kočičí příběhy 

Andělské vteřiny

Osobité autorovo zamyšlení nad mezi-
lidskými vztahy i životními událostmi 
tentokrát vychází z konkrétních příbě-
hů, jejichž hlavními aktéry jsou kočky 
a koťata. Ovšem nenechme se zmást! 
Hlavním tématem je vždy člověk, který 
si uvědomuje, kým opravdu je, a proží-
vá či napravuje své vztahy s bližními.

Audioverze úpěšného titulu Eduarda 
Martina.

Eduard Martin (nar. 1951; vlastním 
jménem PhDr. Martin Petiška, syn spi-
sovatele Eduarda Petišky) píše knihy 
rozličných žánrů. V KNA vydal mnoho 
titulů z žánru krátkých příběhů ze ži-
vota. Z rukou Otty Habsburského při-
jal medaily Marie Terezie a je držite-
lem mnoha literárních ocenění, mimo 
jiné ceny AIEP za nejlepší detektivní 
povídku roku, několika cen společnos-
ti Agathy Christie a společnosti Sherloc-
ka Holmese, ceny Tomáše Bati, medaile 
Franze Kafky a světové ceny Paul Ha-
rris Fellow.
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NOVINKA

DDD, KN CD 035, ℗ 2013

Nahráno v říjnu 2013 v Radiu Proglas ve studiu Jan Neumann v Českých Budějovicích, www.proglas.cz
Účinkuje a nahrávku technicky zpracoval Petr Kronika
Fotografie Miroslav Oravecz, Design Gustav Fifka, www.vivadesign.cz, Výroba ADK-Prague
Vydalo Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., Kostelní Vydří, 2013
zasilky@kna.cz, www.kna.cz, www.ikarmel.cz 
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Andělské vteřiny
Eduard Martin

MP3

Eduard Martin
Andělské vteřiny

Eduard Martin

nar. 1951, (vlastním jménem PhDr. Martin Petiška,  
syn spisovatele Eduada Petišky) píše knihy rozličných 
žánrů. V jeho tvorbě nalezneme povídky (Manželka 
z Venuše, Přízraky doktora Frankensteina, Sherlock Holmes 
na cestách), divadelní hry (Královské vteřiny, Jeden 
mladý muž z Jerusalema), romány (Prorok, Déšť), eseje, 
meditace i verše (Můj Faust, Nespálené deníky, Srdečné 
pozdravy z Titaniku, O cestách ke světlu). 

V Karmelitánském nakladatelství vydal již mnoho titulů 
z žánru krátkých příběhů ze života. Nejúspěšnější z nich 
je asi „andělská pentalogie“ (Andělské vteřiny, Andělské 
dopisy, Babičky a andělé, Andělské cesty k nesmrtelnosti, 
Andělské škola lásky), ale i Kniha radosti, Schody do ráje 
nebo Kniha štěstí. Z rukou Otty Habsburského přijal 
medaili Marie Terezie, ale je držitelem mnoha literárních 
ocenění, mimo jiné ceny AIEP za nejlepší detektivní 
povídku roku, několika cen společnosti Agathy Christie 
a společnosti Sherlocka Holmese, ceny Tomáše Bati, 
medaile Franze Kafky a světové ceny Paul Harris Fellow.

Eduard M
artin      A

ndělské vteřiny

1. Tatínku, udělej den
2. Vánoční anděl
3. Klenot
4. Vlídná slova
5. Stihnuté zmeškání
6. Pár vteřin
7. Skleněná smrt
8. Milostné dopisy
9. Skotská loď 
10. Válka
11. Schody
12. Samova barva
13. Pes
14. Pán lidí a koček
15. Nechtěné dítě

16. Zkřísnutá
17. Jiná slova
18. Svoje blízké vychováváme 

láskou
19. Sloh
20. Zrcadlení
21. Setkání po ránu
22. Syn
23. Správná otázka
24. Nenávist
25. S babičkou na mamuty
26. Dodržka
27. Ztráty?
28. Blůza
29. Jitřní hrob

30. Střecha
31. Supergenius
32. Srdce a čas
33. Čtrnáct dní
34. Start
35. Tiskař
36. Saint Michel
37. Směr naruby
38. Starožitníkův příběh
39. Spravedlnost
40. Tonička
41. Bonbón pro Ježíška

Celkový čas: 3 hod. 58 min.

20172_Andelske_vteriny_tisk.indd   1 04.11.13   17:23
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Čtení pro každého Hana Pinknerová
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Novéna k Panně Marii 
rozvazující uzly   
Vojtěch Kodet

Svatí Karmelu   Antonio Maria Sicari

váz., 
331 str., 
295 Kč

váz., 
200 str., 
249 Kč

brož., 24 str., 29 Kč

brož., 85 str., 99 Kč

brož., 
248 str., 
249 Kč

101557

101707

Autor je vynikající vypravěč, ale i uzná-
vaný znalec křesťanské spirituality. 
Svým nenapodobitelným způsobem se-
znamuje čtenáře s velkými postavami 
karmelitánské tradice, a to od patronů 
Karmelu, Matky Boží a proroka Eliáše, 
přes Terezii z Ávily a Jana od Kříže až 
po novodobější svaté, Terezii z Lisieux 
a Editu Steinovou.

Život Edity Steinové  Andreas Uwe 
Müller, Maria Amáta Neyerová

Dostává se nám do rukou snad nejlep-
ší dostupný životopis velké postavy 20. 
století, dnes už spolupatronky Evropy, 
Edity Steinové (1891–1942). V knize ji 
potkáme jako slezskou Židovku, prus-
kou vlastenku, jako ošetřovatelku, kon-
vertitku, učitelku, překladatelku, filozo-
fku, řeholnici i mystičku. 

Texty mého srdce  Karel Herbst

Otec Karel byl vždycky známý tím, že 
používal úryvky z beletrie. Často šlo 
o knihy, ve kterých bychom duchovní 
pointu ani nehledali. 

Blázni pro Krista 
Jaroslav Schrötter

101838

brož., 40 str., 79 Kč

Vánoční tajemství   2. VYDÁNÍ
Edita Steinová

Drobný, ale obsahem velice hutný spi-
sek Vánoční tajemství předkládáme čte-
nářům v novém překladu. Edita zde 
zdůrazňuje pokoj, který narozením Bo-
žího Dítěte přichází do lidských srdcí, 
je však vzdálena jakémukoli lacinému 
sentimentu, vždyť po svátku Narození 
Božího Syna následují svátky prvních 
mučedníků: „Tajemství Vtělení a tajem-
ství zla spolu úzce souvisejí. (…) Před 
Dítětem v jesličkách se tříbí duchové.“ 

Edita Steinová (1891-1942) byla povo-
láním učitelka a filosofka, několik let 
asistentka profesora Husserla, zaklada-
tele fenomenologie. Až v dospělosti kon-
vertovala ke křesťanství a později vstou-
pila do řádu bosých karmelitek, kde 
přijala jméno Terezie Benedikta od Kří-
že. Zahynula spolu s dalšími řeholníky 
a laiky židovského původu v koncen-
tračním táboře Osvětim. Roku 1998 ji 
Jan Pavel II. prohlásil za svatou a o rok 
později spolupatronkou Evropy.

101710

101850

NOVINKA

101790

Knížka je určena těm, kteří mají zrovna 
jen trochu času. Přečtení jednoho z citá-
tů apoštola Pavla se zamyšlením autora 
nezabere víc než minutu.

NOVINKA

Novéna je modlitba, kterou se modlíme 
9 po sobě jdoucích dnů. Objevme v této 
novéně velikost naší Nebeské Matky, 
která chce rozvázat uzly našich pozem-
ských životů.

brož., 
128 str., 
159 Kč

brož., 
136 str., 
169 Kč

váz., 
104 str., 
169 Kč

101701

101736

101750

Zase žiju   PŘÍBĚH NARKOMANA
Laurent Gay

Svatá Jana z Arku  Luis de Wohl

Laurent Gay vydává svědectví o své ži-
votní cestě, která ho dovedla téměř po-
kraj pekla. Patnáct let byl obětí závis-
losti na drogách. V nejkritičtějších 
chvílích, ve vězení, se ho dotkl Bůh. 
Dnes je šťastně ženatý a často vydává 
svědectví o tom, co pro něj Bůh udělal.

Strhující příběh svaté Jany z Arku 
(1412-1431) je určen především starším 
dětem, ale s chutí si jej přečtou i dospě-
lí. Autor léta pečlivě studoval historické 
prameny a nesleduje pouze vnější udá-
losti, které Janu proslavily, ale všímá 
si její lásky k Bohu a k bližnímu, z níž 
všechny její odvážné činy pramení.

Tvůrce Narnie C. S. Lewis
Elaine Murray Stoneová

Autorka život „tvůrce Narnie“ nejenže 
důkladně studovala, ale měla to štěstí, 
že se s C. S. Lewisem i osobně setka-
la. Dává nám nahlédnout do jeho rodin-
ných a přátelských vztahů, do jeho ži-
votních radostí i strastí. 

NOVINKA

brož., 
150 str., 
179 Kč

Vychoval mě gangster
P. René-Luc 

Nic nenahrávalo tomu, že se kdy Re-
né-Luc stane knězem, svému povolání 
byl na hony vzdálen. René-Luc se rych-

NOVINKA

101775

le stává mladistvým zločincem. Cesta 
z kopce se zarazí až tehdy, když se se-
tká s kazatelem Nickym Cruzem, býva-
lým vůdcem newyorského gangu Porto-
rikánců (srov. Wilkerson, Dýka a kříž 
nebo Utíkej, malý, utíkej). Vyslech-
ne jeho svědectví o setkání s Kristem 
a zasáhne ho Boží milost. Svědčí o své 
víře před tisíci mladými, zakládá jed-
nu z prvních katolických rockových ka-
pel ve Francii. Roku 1994 je vysvěcen 
na kněze.
Knížka je strhujícím příběhem víry 
a naděje, který potvrzuje, že Boží milost 
umí psát rovně i po křivolakých řád-
cích. Autobiografická kniha je autoro-
vou prvotinou, ale záhy po vyjití se sta-
la ve Francii bestsellerem.

váz., 
328 str., 
299 Kč

Rozhovory s dědečkem    3. VYDÁNÍ 
Klára Lukavská

101842

NOVINKA

V knize najdeme reálný vhled do vnitř-
ního světa Radovana Lukavského, 
o němž kolegové a spolupracovníci často 
mluvili jako o rytíři či šlechtici českého 
herectví. Osobní noblesu, neokázalost, 
schopnost jemné komiky a psycholo-
gickou hloubku vtiskl celé řadě postav, 
které během let svého působení vytvořil 
v pražských divadlech, v televizi a ve fil-
mu. V rozhovorech najednou rozpozná-
váme, co ho utvářelo a formovalo, ale 
i jakými osobními, profesionálními a do-
bovými boji procházel. V neformálním 
vyprávění září Lukavského jemný hu-
mor, jeho postřeh a schopnost ve zkrat-
ce vystihovat situace. To vše díky otáz-
kám vnučky R. Lukavského, Kláry 
Lukavské (1976, nyní Kudlová).

brož., 
120 str., 
149 Kč

Maxmilián Kolbe   SVĚTEC Z OSVĚTIMI  
Murrayová Stoneová

„Ty ale musíš být bláznivý kněz,“ řekl 
v údivu velitel tábora Fritzsch. Pak na-
hlas zvolal: „Výměna!“ a ti dva vězňové 

NOVINKA

101830

si vyměnili místa. Pozoroval jsem klid-
ný a vyrovnaný obličej P. Kolbeho. Ne-
sobecký čin tohoto kněze se pro mě stal 
inspirací na celý zbytek života. Pevně 
věřím, že v těch nejtragičtějších chví-
lích našeho života mezi námi Bůh vytvá-
ří světce, aby nás osvítil a my si mohli 
položit otázku: „Kdo jsem? Miluji své-
ho bližního jako sám sebe?“ (Ted Wojt-
kowski, bývalý osvětimský vězeň č. 339)  
Dr. Elaine Murrayová Stoneová (1922–
2005), autorka mnoha životopisů vý-
znamných osobností (Matka Tereza, 
Elizabeth Bayley Setonová, Dorothy Da-
yová, Kryštof Kolumbus aj.) Česky jí le-
tos v KNA vyšla úspěšná kniha Tvůr-
ce Narnie, C. S. Lewis. Nyní vychází 
v našem nakladatelství její další kniha, 
o světci, odvážném člověku, kterým je 
Maxmilián Kolbe, mučedník z Osvětimi
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Cyrilometodějská Bible
ČESKÝ PŘEKLAD JERUZALÉMSKÉ BIBLE

váz., 672 str., 2990 Kč

váz., 
2229 str., 
1400 Kč

váz., 
871 str., 
290 Kč

váz., 
304 str., 
299 Kč

váz., 
422 str., 
289 Kč

brož., 
192 str., 
220 Kč

váz., 
395 str., 
329 Kč

váz.,  
1952 str., 
790 Kč

EMG0005

101500

101694

101700

4. VYDÁNÍ

Jeruzalémská Bible
VÝPRAVNÉ PROVEDENÍ S OZNAČENÍM  
BIBLICKÝCH KNIH

Špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. sto-
letí. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založe-
né v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž 
se po desítky let převážně francouzští badatelé věnova-
li studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie 
a archeologie. Česká verze vzniká metodou srovnávací-
ho překladu z francouzštiny a původních biblických ja-
zyků. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili 
práci na českém překladu již v roce 1980.

Nový zákon
Překlad: Václav Bogner

Malá Jeruzalémská Bible

365 provokujících inspirací 
Alessandro Pronzato

Alessandro Pronzato (*1932) je ital-
ský kněz a publicista. Místní biskup 
a později i sám papež Pavel VI. objevi-
li jeho literární nadání a povzbudili ho 
v této službě. Napsal desítky závažných 
i humorných knih, které jsou překládá-
ny do všech světových jazyků. 
Kniha 365 provokujících inspira-
cí obsahuje zamyšlení na každý den 
v roce. Ve světle evangelia si bere au-
tor na paškál některé modly a nešva-
ry dnešní doby, přičemž každý měsíc 
je vždy věnován jednomu nosnému té-
matu. „Bez rozjímání bude náš mozek 
brzy nahrazen kopírkou a zdá se, že to 
není příliš důstojná výměna“ (Alessan-
dro Pronzato).

NOVINKA

101796

10721

101763

365 dní s mystiky Karmelu
Jerzy Zieliński

Velmi dobře vybrané citáty od různých 
karmelských svatých, doplněné o me-
ditace autora. Převažují texty sv. Tere-
zie z Ávily, Jana od Kříže a Terezie z Li-
sieux, ale snaha byla uplatnit všechny 
světce, kteří něco písemně zanechali. 
Jerzy Zieliński, OCD, polský karmelitán 
OCD, autor mnohých knih pojednávají-
cích o křesťanské spiritualitě.

I dnes je den Boží   ROZJÍMÁNÍ 
NA CELÝ ROK  Wilfrid Stinissen

„Knížka nabízí krátké čtení na kaž-
dý den. Příslušná denní zamyšlení si 
můžete přečíst například před cestou 
do práce nebo večer před usnutím. Na-
jdete tu 365 textů.“ 

101614

Prázdné ruce Maria C. Ziescheová

brož., 
160 str., 
149 Kč

Probíhejte Jeruzalém a sviťte 
2. VYDÁNÍ  Jiří Reinsberg

Nové vydání úspěšných rozhlasových 
promluv. Autor nás provádí církevním 
rokem a zároveň přesvědčuje o tom, že 
víra a humor se navzájem nevylučují…

NOVINKA

101866

Souseda si nevybírám. Ten tu je. Ale já 
z něj udělám bližního. On může být pro-
tiva, on může být nepříjemný, on může 
být nerudný, on může být nedůtklivý, 
on může být uzavřený. To znamená, že 
já mám být také nerudný nebo protiv-
ný? Ne! Já ho pozvu do hry mého živo-
ta. A hra mého života, každého z nás, je 
rozdávat se. Teď sprásknete ruce a řekne-
te: „A co mi zbude?“ Ale to je právě ono! 
Jsouce účastni dobra, můžeme rozdávat 
bez konce a pořád na to máme.

(ukázka)

váz., 
224 str., 
249 Kč

Přelévat moře   ROMÁN O PAPEŽSTVÍ 
PO JADERNÉ KATASTROFĚ
Jan Dobraczynski

Děj se odehrává v Evropě blízké budouc-
nosti, kdy prakticky celý světadíl je zni-
čen obrovskou katastrofou. Neexistu-
je Vatikán, papež je mrtev a zbylí kněží 
jsou postaveni před nelehký úkol: zajis-
tit, aby církev nadále plnila funkci, která 
jí byla svěřena nejvyšší autoritou. Nový 
papež učiní závažné rozhodnutí, kterým 
příběh vyústí do překvapivého závěru. 
Kniha není jen pouhé katolické sci-fi, ale 
přivádí čtenáře také k hlubokému zamy-
šlení nad vlastním vztahem k Bohu.

101832

Slavný román o životě opata Berna z Re-
ichenau (1008–1048). Vzdělaný mnich 
z říšského opatství je jmenován opatem 
polorozpadlého kláštera na ostrově Rei-
chenau na Bodamském jezeře. Dozrává 
v dobrého a moudrého otce svých mni-
chů i prostých lidí na ostrově. 

NOVINKA

Unikátní projekt velkoformáto-
vé ilustrované bible, která vychá-
zí u příležitosti výročí 1150 let 
od příchodu sv. Cyrila a Metodě-
je. Skvěle graficky zpracovaná pu-
blikace obsahuje 110 celostrán-
kových ilustrací od 11 českých 
a slovenských malířů a grafiků, 
které doprovázejí text moderní-
ho biblického překladu, tzv. Je-
ruzalémské bible. Ilustrace před-
stavují různé umělecké pohledy 
a přístupy a osobité uchopení bib-
lických témat, jímž umocňují text 
posvátné knihy. 
Bibli ilustrovali: Daniel Balabán, 
Stano Dusík, Jan Jemelka, Jan 
Knap, M. F. Koupil, Igor Piačka, 
Peter Pollág, Jana Kiselová-Siteko-
vá, Peter Uchnár, Jaroslav Šerých,  
Josef Žáček
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Bible



       

CD, 
MP3, 
99 Kč

CD, 
MP3, 
99 Kč

2 CD, 169 Kč

váz., 
155 str., 
299 Kč

váz., 
272 str., 
299 Kč

váz., 
152 str., 
299 Kč

101388 101490 101554

Léčivá síla klášterních bylinek
Petra Altmannová, 
Fidelis Happachová

Po mnohá staletí se léčivé byliny vyu-
žívaly nejen jako potravinový doplněk, 
ale i jako léčebný prostředek. Ve stře-
dověku se medicíně věnovaly většinou 
jen kláštery. Klášterní zahrady se staly 
zdrojem léčivých bylin, které pomáhaly 
nemocným se uzdravit. Mnoho receptů, 
z nichž čerpají autorky této publikace, 
po staletí uchovávaly klášterní knihov-
ny jako vzácný poklad.

Moučníky sestry Anastázie
Anastazja Pustelniková

V kuchařce sestry Anastázie jsou re-
cepty na luxusní dorty i jednoduché 
levné moučníky, které každá hospodyň-
ka snadno připraví. Inspiraci v knize 
najdou i zkušené kuchařky, protože se 
naučí za použití vlastní fantazie upéci 
téměř jakýkoli moučník. Vydání soubo-
ru sladkých receptů na zákusky řeholní 
sestry Anastázie Pustelnik čerpá z ku-
linářského umění nejrůznějších řehol-
ních tradic.

Saláty sestry Anastazie
Anastazja Pustelniková

Kniha nabízí 123 pečlivě vybraných re-
ceptů na saláty a mnohé praktické rady. 
Ocení je nejen začátečníci, kteří se po-
koušejí o své první kuchařské úspěchy, 
ale i zkušenější kuchaři a kuchařky. Po-
pisy přípravy salátů jsou velmi důklad-
né, takže s jejich realizací by měl uspět 
každý. K jednotlivým receptům jsou při-
pojeny fotografie salátů a seznam všech 
komponentů. Uvedené recepty byly už 
nesčetněkrát použity a osvědčily se při 
nejrůznějších příležitostech a oslavách.

Mluvené slovo
Promluvy III. Vojtěch Kodet Promluvy I. a II. Vojtěch Kodet Vnitřní uzdravení (2 CD)

Elias Vella

Karmelitánské nakladatelství 
expedice a zásilková služba 
Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice

+ 420 384 420 295 zasilky@kna.cz
www.ikarmel.cz 
(všechna knihkupectví KNA jsou odběrným  
místem našeho internetového obchodu)

 a)  v Montevideu

 b)  v Sao Paulu

 c)  v Buenos Aires

Vážení čtenáři,
soutěžní otázka v minulém čísle se týkala jedné z postav v knihách známé autorky Marie Calasanz Ziescheové. 
Ptali jsme se, kdo je hlavní hrdinou knihy Dokonalá svoboda (novinka z KNA).

Správná odpověď byla za b) Heřman z Altshausenu.
Z mnoha správných odpovědí jsme vylosovali:
Hana Polenová, Pačesov 
Helena Michálková, Praha
Magda Nováková, Klobouky u Brna

Kontakty pro čtenáře
v České republice

Karmelitánská knihkupectví
Boskovice – Knihkupectví Tomáše Špidlíka
tel.: 731 604 040, e-mail: boskovice@kna.cz
Brno – U Michala
tel.: 731 604 312, e-mail: michal@kna.cz
České Budějovice – U Mikuláše
tel.: 386 321 426, e-mail: mikulas@kna.cz
Hradec Králové – U Katedrály
tel.: 495 063 173, e-mail: hradec@kna.cz
Jičín – U Sv. Ignáce
tel.: 493 721 967, e-mail: jicin@kna.cz
Karviná – U Sv. Kříže
tel.: 596 311 399, e-mail: karvina@kna.cz
Liberec – U Sv. Antonína
tel., fax: 485 104 064, e-mail: liberec@kna.cz
Litoměřice – Jonáš
tel.: 416 732 458, fax: 416 736 767
e-mail: jonas@kna.cz
Olomouc – U Sv. Mořice
tel.: 583 033 390, fax: 587 405 339
e-mail: olomouc@kna.cz
Ostrava – Caritas
tel., fax: 596 121 463, e-mail: caritas@kna.cz

Kontakty pro čtenáře
na Slovensku

Karmelitánske nakladateľstvo, s.r.o.
Expedícia a zásielková služba
tel./fax: +421 233 002 738, www.kna.sk
www.distribucia.kna.sk, www.ikarmel.sk
e-mail veľkoodberatielia
distribucia@kna.sk
e-mail individuálne objednávky
zasielky@kna.sk
Bratislava – U kapucínov
Župné námestie10, 811 01 Bratislava
tel.: +421 233 0 02 739
e-mail: kapucini@kna.sk
Kníhkupectvo U sv. Ondreja
Mostová 1342/23, 034 01 Ružomberok
e-mail: ruzomberok@kna.sk

Plzeň – U Františkánů
tel., fax: 377 323 615, e-mail: plzen@kna.cz
Praha – U Sv. Jindřicha
tel., fax: 224 212 376, sv.jindrich@kna.cz
Praha – U Sv. Vojtěcha
tel.: 220 181 714, fax: 224 316 160
e-mail: sv.vojtech@kna.cz
Velehrad – poutní prodejna
tel.: 573 034 150 
e-mail: poutni.prodejna@kna.cz
Zlín – Veni
tel.: 577 219 451, e-mail: zlin@kna.cz

Velkoobchodním partnerům 
nabízíme vstup do B2B objed-
návkového systému.
Kontaktujte nás na :
b2b@kna.cz
Velkoobchodní objednávky za-
sílejte na obchod@kna.cz. 

Výhercům srdečně  

gratulujeme!

V  Karmelitánském nakladatelství právě nyní vychází pozoruhodná kniha Promluvy 
z Argentiny, která obsahuje řadu aktuálních projevů současného papeže Františka - Jorge 
Mario Bergoglia, z nedávné doby, kdy byl arcibiskupem v Argentině.
Než se stal Jorge Mario Bergoglio papežem, působil jako arcibiskup…? 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Karmelitánské nakladatelství  
„Soutěž s Dobrými knihami“
Thákurova 3 
160 00 Praha 6 – Dejvice  
e-mailem na: info@kna.cz

Odpovědi se zpáteční adresou zasílejte  
do 31. 12 . 2013 na adresu:

NOVINKA

20174

20165

20167

20166

Výherci 
se mohou těšit 

na knižní novinku 
od papeže 
Františka.

Zásilková služba
(využijte pro své objednávky)
Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice
tel., fax: 384 420 295, e-mail: zasilky@kna.cz
on-line objednávky přes www.ikarmel.cz

brož., 
152 str., 
149 Kč

NOVINKA

101827

Recepty svaté Hildegardy  
Recepty, které obsahuje tato kniha, vycházejí z po-
znatků svaté Hildegardy o přírodě a o léčení zdra-
vou stravou a bylinkami. I když není snadné přizpů-
sobit učení ze 12. století uchu našich současníků, 
byly všechny recepty vyzkoušeny. Jsou složeny pou-
ze z potravin, koření nebo bylinek, které jsou „lehké, 
stravitelné, dodávají životní síly“ nebo obsahují in-
gredience, které svatá Hildegarda preferovala kvůli 
jejich příznivým účinkům na lidské tělo i psychiku. 
Chceme-li však věrně interpretovat Hildegardin kon-
cept zdravé životosprávy, nemůžeme opomenout, že 
svorníkem všeho je pro tuto moudrou ženu nikoliv 
zdravá strava, ale život v lásce.
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Recepty • Mluvené slovo Soutěž



stolní kalendář., 59 Kč

kalendář., 85 Kč

kalendář., 80 Kč

Malá poselství Vojtěcha 
Kodeta 2014
Stolní kalendář s krátkými úvahami 
Vojtěcha Kodeta. Kalendář „malých po-
selství“ chce jen upozornit na to, že ko-
lem nás je mnoho skutečností, které 
jsme sami ani nevymysleli ani nevy-
tvořili, které jsou nám dány jako dar, 
možná i jako impuls k zamyšlení nebo  
děkování.

stolní kalendář., 59 Kč

Kalendář Dědictví otců 2014
Stolní kalendář s fotografiemi sakrální 
architektury Čech a Moravy.

30060

KTT0036

30059

Lumen fidei - Světlo víry
Papež František

Dlouho očekávaná encyklika pape-
že Františka Lumen Fidei je napsána 
k probíhajícímu Roku víry jako dosti ši-
roce pojatý podnět k orientaci i medita-
cím, zve čtenáře k přemýšlení nad vlast-
ními základy víry a jejím prožíváním.

brož., 61 str., 69 Kč101852

Cyrilometodějský kalendář 2014
Editoři: Jan Paulas, Renáta 
Holčáková, Josef Pala

Mimo jiné zde najdete:  Dosud nezná-
mou povídku o P. Josefu Toufarovi. Cy-
klus zamyšlení papeže Františka. Texty 
Marka Váchy, Petrušky Šustrové, Dany 
Němcové, Jaroslava Meda či Aleše Opa-
trného. 

Liturgický kalendář 2013–2014
PRO ČESKÉ A MORAVSKÉ DIECÉZE

Praktický průvodce liturgickým rokem 
pro kněze, jáhny i laiky. Vychází v prak-
tické kroužkové vazbě.

KTT0037

NOVINKA

NOVINKA

Letos poprvé jsou 
uvnitř kalendáře nejen 
církevní kalendárium, 

ale i odkazy 
na liturgická čtení.
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Kalendáře 
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