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Youcat - Modlitební knížka pro mladé
Georg von Lengerke,  
Dörte Schrömges

2. dotisk 4. vydání

Nový zákon
Václav Bogner (překl.)

Provokující evangelia
Alessandro Pronzato

Poklad
Příběhy k Prvnímu svatému Přijímání
Jan Twardowski

Rebe, že se nestyděj!
Židovské vtiPy 1
Salcia Landmannová

Z ašramu do kláštera
Joseph-Marie Verlinde

Příběhy pro osvěžení duše
Pino Pellegrino

Mám tolik práce, že 
si jdu raději lehnout
František Lukeš

Uzdrav mě, Pane
Elias Vella

Modlitba s ikonami
Henri J. M. Nouwen

Srdečně Vás zve-
me na tuto událost, 
která se uskuteční  
6. 12. 2012 v 18:30 
ve foyer Sukovy síně 
Domu hudby v Pardubicích 
v rámci mezinárodního hudebního fes-
tivalu Le Quattro Stagioni.
Od 19:30 pak v Sukově síni proběhne 
adventní koncert s autorským čtením 
Eduarda Martina z jeho nové knihy  
Je tu přece Ježíšek.

dárkové knižní poukázky
Opět Vám nabízíme dárkové poukázky, 
které mohou potěšit Vaše blízké jako vá-
noční dárek. K dostání jsou ve všech knih-
kupectvích KNA.
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             ADVENTNÍ TRH A KŘEST KNIHY MARTINA EDUARDA PETIŠKY 
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brož., 88 str., 129 Kč

brož., 88 str., 119 Kč

Rodiče v akci
Monika Gajdová, Martin Gajda

101733

Deset tipů pro rodinu 
Rob Parsons

Přes dvacet let cestuji a naslou-
chám lidem, kteří mi vyprávě-
jí o svých rodinách. Lidé po ce-
lém světě mi sdělují, co dodalo 
jejich rodinám sílu, ale i co je zni-
čilo. Mnohokrát po svých před-
náškách slýchám - „to jsem měl 
vědět dřív“. Někdo by sestavil zce-
la jiný seznam, ale já tu předklá-
dám svých deset tipů pro život sil-
né rodiny.
Možná právě procházíte těžkým obdo-
bím. Ne, nemyslím si, že existují snad-
ná řešení veškerých rodinných potíží. 
Ale přesto doufám, že tu najdete něco, 
co pomůže – i kdyby to bylo jen to pros-
té zjištění, že ať prožíváte cokoliv, nejste 
v takové situaci sami. (z autorova úvodu)

První roky manželství
výletní Parník nebo galéra?
Cyril Lepeigneux

Když přijde opravdu silná vichřice, ne-
zapomínejte, že na palubě je s vámi 
také ten, který byl vedle vás i při vaší 
svatbě a který, když utišil bouři, řekl 
vystrašeným učedníkům: „Proč se bojí-
te, malověrní?“ Mějte tedy víru v sebe 
samé a v toho, který vás spojil v man-
želství.

Mladí lidé se děsí množství rad do živo-
ta. Chtějí spíš svědectví, něco prožitého, 
konkrétního. A právě to nabízí kniha 
První roky manželství. Je svědectvím 
dvojice, která se vrací k této nesmírně 
důležité etapě milostného vztahu. Za-
mýšlí se nad tím, jak se vlastně vyví-
jel jejich vztah od prvního setkání až 
ke sňatku a narození prvního dítěte. Je 
to svědectví otevřené, upřímné a okoře-
něné vkusnou dávkou humoru.

Šedesátka není hřích
stárnutí není Pro měkkoty. nová svo-
boda. Zbavit se haramPádí. stále se učit.
Neville Smith
Kniha Šedesátka není hřích je plná ze-
mitých a užitečných rad pro začínající 
seniory. Kniha je nejen poučná, ale i zá-
bavná. Na základě vlastních zkušeností 
z práce v nemocnici a současně člověka 
v seniorském věku předkládá autor po-
zitivní pohled na stárnutí.

Autoři knihy Rodiče v akci v sobě spo-
jují zkušenost křesťanských manže-
lů, rodičů a rodinných terapeutů. Jejich 
kniha vysvětluje příčiny některých ty-
pických problémů s dětmi a rovněž na-
bízí návod, co dělat a čeho se vyvaro-
vat, jak nasměrovat své myšlení, co se 
snažit v životě rodiny změnit. Rady tý-
kající se výchovy dětí jsou velice prak-
tické a přesvědčivé, a navíc okořeněné 
velkou dávkou humoru.

novinkA

101734

Krize jako šance
André Daigneault
Psychologové někdy říkají, že krize 
středního věku je jako druhé dospívání. 
Člověk v tomto období nechce nikoho vi-
dět a ve své rodině si připadá jako cizi-
nec. Ideály mládí jsou pryč, jejich místo 
zaujala malomyslnost a deprese. A právě 
v tuto chvíli je třeba Boha prosit o oproš-
těnost. O tu oproštěnost, která člověku 
dovolí přijmout pozvolna přicházející 
stáří, která mu umožní poddat se plynu-
tí času a přijmout meze svých možností.

brož., 
166 str., 
189 Kč

brož., 
156 str.,  
179 Kč

brož., 
87 str., 
129 Kč

Edice Familia

101671 101625101685
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       novinky Hany Pinknerové

brož., 92 str., 139 Kč

brož., 120 str., 149 Kč brož., 111 str., 149 Kčbrož.,135 str., 139 Kč brož., 109 str., 149 Kč

brož., 136 str., 179 Kč101761 101752

Brusinky

novinkA

Svíčková chutná i bez brusinek. Dá se 
bez nich žít. Ale když jednou ochutná-
me celou tu kombinaci, už nikdy příště 
svíčkovou bez brusinek ...
Z úvah a fejetonů Hany Pinknero-
vé na vás jako vlahý vánek uprostřed 
výhně dýchne bohatství radosti z oby-
čejného života. V krátkých příbězích 
od plotny a žehlicího prkna autorka 
objevuje Boží charakter a prožívá jeho 
laskavé jednání. Proč název Brusinky? 
Stejně jako svíčková bez brusinek, tak 
ani život bez Božích dotyků není ono. 
Tato knížka se může stát pěkným dár-
kem pro vaše blízké.

Potěšení jsou krmí duše. Se sytou duší 
se necpete čokoládou. Ach, najít tak jed-
no potěšení denně... nebo aspoň jedno 
týdně! S radostí zvěstuju: jsou.
Knížka Dneska jsem to stihla je výsled-

kem třetího roku autorčina 
hledání potěšení. Ano, 
potěšení jsou všude ko-
lem nás, jen se rozhléd-

nout. Skrývají se ve vě-
cech, které považujeme 

za samozřejmost. Jiná 
potěšení jsou k nalezení 

v činnostech či situacích, 
které běžně nevyhledává-

me, nebo jsou nám dokon-
ce nepříjemné. Stačí však 

změna našeho postoje a hle 
– potěšení. Hana Pinknero-

vá ukazuje, kolik dobrého nás  
v životě potkává a jak za to mů-

žeme být vděční.

Dneska jsem to stihla

Dvě minuty ticha
Hana Pinknerová, Petr 
Pololáník (ilustr.)

Co Bůh šeptá maminkám Jedno potěšení týdně Další porce potěšení

Autorka svým osobitým způ-
sobem převrací známé poj-
my naruby, hraje si s nimi 
a hledá v nich skrytá posel-
ství. V běžných situacích ka-
ždodenního života nachází 
odlesky nádhery věčnosti.

Oblíbená autorka ve své 
knížce fejetonů nabízí hu-
morný i moudrý pohled 
na podivuhodný svět mami-
nek a Boží místo v něm. For-
mou krátkých čtivých pří-
běhů se věnuje tématům 
rodiny a manželství, vztahu 
s Bohem a s lidmi.

I když máme spoustu velmi 
konkrétních důvodů pro radost 
a vděčnost, jsou chvíle, kdy se 
život zdá přes všechny výhody 
a pohodlí našich současných 
dní těžký a kdy nezbytně po-
třebujeme nějakou malou osob-
ní radost jen pro sebe. Potřebu-
jeme se naučit nacházet Boží 
milostné vzkazy.

I když máme spoustu důvo-
dů pro radost a vděčnost, při-
jdou chvíle, kdy se život zdá 
těžký a kdy nutně potřebu-
jeme prožít nějakou malou 
osobní radost. Nemusí být 
nákladná, ty nejlepší malé 
radosti jsou úplně zadarmo.

novinkA

101676

101528 101591 101655
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nabídka Cd a dvd

čtení na každý den

CD, MP3, 
99 Kč

CD, MP3, 
99 Kč

CD, 99 Kč

20167

20165

101614

20162

10721

20156
20168

101448

Promluvy II. 
Vojtěch Kodet

Nahráno při večerech chval v kostele  
sv. Havla v Praze v letech 2011-2012

Spiritualita pro seniory 
Kateřina Lachmanová

Přednáška zazněla pod názvem 
„Duchovní život seniorů co nejprak-
tičtěji“ v rámci 3. diecézního setká-
ní seniorů na biskupství v Ostravě  
v květnu 2010.
Nahrávku pořídila firma Telepace, 
s. r. o., s jejímž laskavým svolením 
CD vychází.

Promluvy I.
nahráno Při večerech chval  
v kostele sv. havla v letech 2010-2011
Vojtěch Kodet

František z Assisi. Blázen z La Verny
Otakáro Maria Schmidt

Polohraný dokument režiséra Otakáro Marii Schmidta je již 
jeho pátým filmem s náboženskou tematikou. Františka z As-
sisi si podle svých slov vybral kvůli jeho oddanosti k Bohu.

Svatý Vojtěch - První český Evropan
Otakáro Maria Schmidt (režie), 
Marek Eben (komentář)

Krajina je brázděná cestami a lidské kroky křižují svět. Někteří 
poutníci jako náš Vojtěch za sebou zanechávají stopy tak hlubo-
ké, že jsou zaryté v kamenech jako v genetické a duchovní pa-
měti národa, odkud vyvěrají v podobě legend a pověstí.

Přednáška Z třetího diecéZního 
setkání seniorů na biskuPství  
v ostravě v květnu 2010

DVD,  
199 Kč

DVD,  
199 Kč

I dnes je den Boží
roZjímání na celý rok
Wilfrid Stinissen

Texty čerpají z autorových kázání  
a přednášek z let 1969 až 1993.

365 dní s mystiky Karmelu
Jerzy Zieliński

Velmi dobře vybrané citáty od různých 
karmelských svatých, doplněné o medi-
tace autora nad texty.

365 dní s Benediktem XVI.

Kniha je souborem 366 úryvků z růz-
ných papežových textů a promluv z po-
sledních let. 

váz., 
422 s., 
249 Kč

váz., 
395 s., 
329 Kč

váz., 
255 s., 
249 Kč

dotisk
novinkA

novinkA
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Inspirace pro vánoční dárky

brož., 
87str., 
95 Kč

brož., 
114 str., 
129 Kč

brož., 
200 str., 
219 Kč

brož., 
148 str., 
149 Kč

101571 101597

101723

váz., 
152 str., 
299 Kč

101554

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. 
Uvedené recepty byly už nesčetněkrát 
použity a osvědčily se při nejrůznějších 
příležitostech a oslavách. Ti, kdo je vy-
zkoušeli, ocenili nejen jejich originální 
chuťovou stránku, ale i estetický vzhled, 
který bývá vizitkou skutečného znalce 
kuchařského umění.

Saláty sestry AnastaziePochybnosti otce Browna
Gilbert Keith Chesterton

G. K. Chesterton obohatil detektivní 
žánr o charakteristickou postavu ne-
nápadného kněze v roli detektiva. Otec 
Brown je nadán nejen zemitou vírou  
v Boha, ale i zdravým selským rozumem, 
a především znalostí všech zákoutí lid-
ských srdcí. Tyto vlastnosti mu umož-
ňují elegantně řešit nejrůznější zločiny 
a objasňovat zdánlivě tajuplné události. 

Vězení s klíčem uvnitř 
kdy, jak a Proč odPouštět a Prosit 
o odPuštění Kateřina Lachmanová

Kniha pojednává o důsledcích neodpuš-
tění a neschopnosti prosit za odpuštění
v životě jednotlivce, církve i národa. Už 
v devadesátých letech se stala v křesťan-
ských kruzích bestsellerem. Třetí vydá-
ní je autorsky přepracované a doplněné.

Další příběhy pro uzdravení duše
José Carlos Bermejo

Další sbírka příběhů s pointou pro du-
chovní život od úspěšného španělské-
ho autora.
Každý příběh je zakončen několika ná-
měty k vlastnímu zamyšlení, takže je 
lze použít i pro duchovní cvičení, ve 
společenství nebo v katechezích pro 
starší děti i mládež.

Celý život jsem se učil, a přece  
jsem propadl  František Lukeš

Kniha Celý život jsem se učil, a pře-
ce jsem propadl nabízí čtenářům pří-
hody, které otec Lukeš ve svém životě 
zažil a které doplnil vtipnými postře-
hy a komentáři. Jeho sbírka zkušenos-
tí a poučení ze života předkládaných 
s podmanivým humorem si klade za cíl 
inspirovat čtenáře k životu v lásce, kte-
rá jediná má sílu přemáhat zlobu světa.

brož., 
295 str., 
279 Kč

101522

Provokující evangelia
Alessandro Pronzato

Alessandro Pronzato stírá z evangelij-
ních příběhů nánosy prachu a zvyko-
vosti, s níž je většinou vnímáme, takže 
se nám otevírají v úplně novém světle 
a průraznosti. 

101705

Šarlatový a černý
J. P. Gallagher

Mons. O‘Flaherty působil v Římě u Sva-
tého stolce, kde se  po kapitulaci Itálie 
v roce 1943 vrhl do činnosti na záchra-
nu Židů a válečných zajatců z nacistic-
ké likvidační mašinerie...

Porta fidei - Brána k víře
aPoštolský list daný motu ProPrio 
k vyhlášení roku víry
Benedikt XVI.

Apoštolský list Porta fidei papeže Be-
nedikta XVI. daný „motu proprio“  
k vyhlášení Roku víry 11. října 2011

brožovaná, 32 s., 39 Kč vázaná, 159 s., 219 Kč101747 101592

novinkA

dotisk

novinkA

 |  |

http://www.ikarmel.cz/kniha/Porta-fidei-Brana-k-vire_101747.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Sarlatovy-a-cerny_101592.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Provokujici-evangelia_101522.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Salaty-sestry-Anastazie_101554.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Pochybnosti-otce-Browna_101723.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Dalsi-pribehy-pro-uzdraveni-duse_101571.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Cely-zivot-jsem-se-ucil-a-prece-jsem-propadl_101597.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Vezeni-s-klicem-uvnitr-3-prepracovane-vydani_101705.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz
http://www.kna.cz
http://www.iencyklopedie.cz
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 Inspirace pro vánoční dárky

váz., 
767 str., 
690 Kč

brož., 
77 str., 
109 Kč

brož., 
410 str., 
199 Kč

brož., 
152 str., 
149 Kč

váz., 
348 str., 
389 Kč

Slovník křesťanských mystiků
L. Borriello, E. Caruana, M. Rosaria 
Del Genio, N. Suffi (eds.)
Slovník je rozsáhlou a ucelenou ency-
klopedií osobností křesťanské spiritua-
lity a mystiky. 

Malé dějiny křesťanského myšlení
Wolfgang Beinert

Dílo je zralým plodem Beinertovy celo-
životní práce v oboru dějin křesťanské-
ho myšlení a kultury.

Modlitba s ikonami
Henri J. M. Nouwen

Autor uvádí čtenáře do své zkušenos-
ti modlitby s ikonami na příkladu čtyř 
slavných ruských ikon, které výrazně 
ovlivnily jeho duchovní život. 

Autor zkoumá, jak Ježíš uzdravoval po-
sluchače prostřednictvím svých podo-
benství. Vychází z vlastních zkušenos-
tí, kdy mnoha lidem pomáhal překonat 
jejich krize.

101652

101715

101688
101309

101721101619

Novéna k Panně Marii může posloužit 
jako pomůcka k osobní i společné mod-
litbě před mariánskými svátky, ale také 
před životními rozhodnutími nebo jako 
přímluvná modlitba v situaci něčí nouze. 

Text Jeruzalémské bible je doplněn po-
známkami omezenými na nezbytné mi-
nimum. Praktická Bible malého formátu 
vhodná pro ty, kdo s čtením Písma tepr-
ve začínají, pro katechumeny, mládež, 
pro ty, kdo jsou na cestách.

Moje modlitební kniha  Anselm Grün

„Minutěnka má být aspoň chvilenka, 
kterou je nutné a velmi spasitelné věno-
vat průběhem dní Bohu a svému nitru. 

Heřman z Altshausenu (1013–1054), 
středověký šlechtic, jehožv dětství uvrh-
ne obrna na invalidní vozík, se stává jed-
nou z nejdůležitějších postav kláštera 
v Reichenau, ve kterém žil jako mnich.

váz., 
248 s., 
179 Kč

váz., 
1952 s., 
790 Kč

brož., 
72 s., 
49 Kč

váz.
263 s., 
249 Kč

101549 101700  101672

Uzdravení skrze podobenství
Anselm Grün

Dokonalá svoboda
Maria Calasanz Ziescheová

Minutěnka   
Josef Hlouch

Novéna k Panně Marii
Vojtěch Kodet

Malá Jeruzalémská Bible

Sbírka oblíbených modliteb Anselma 
Grüna zahrnuje jak modlitby vytvořené 
autorem pro různé příležitosti, napří-
klad večerní a ranní modlitbu, modlit-
bu v nemoci, modlitby s dětmi, žehnací 
modlitby, ale i některé žalmy nebo mod-
litby významných osobností.

2. vydání

http://www.ikarmel.cz
http://www.kna.cz
http://www.iencyklopedie.cz
http://www.ikarmel.cz/kniha/Dokonala-svoboda_101619.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Mala-Jeruzalemska-Bible_101700.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Moje-modlitebni-kniha_101672.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Modlitba-s-ikonami_101688.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Uzdraveni-skrze-podobenstvi_101715.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Male-dejiny-krestanskeho-mysleni_101652.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Minutenka_101721.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Novena-k-Panne-Marii_101549.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Slovnik-krestanskych-mystiku_101309.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
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adventní a vánoční čtení

vánoční knížky pro nejmenší

Od adventu do adventu
křesťanské Putování rokem
Jan Kotas, Martina Špinková

Knížka odhaluje původ a smysl křesťan-
ských svátků a ukazuje, jak je slavíme 
v rodině a společně s celou církví. 

Vzhůru k vodám
adventní a vánoční Promluvy
Petr Vrbacký

Betlémská flétna a jiné 
vánoční příběhy
Markéta Hejná (ed.)

Je tu přece Ježíšek 
Eduard Martin

Knížka Je tu přece Ježíšek upozorňuje 
na stálou přítomnost lásky, která – ne-
jenom o Vánocích – dokáže oslovovat, 
umí zbavovat osamělé samoty, opuštěné 
opuštěnosti a bezradné jejich zmatků. 

Ježíšek pro mě
Eduard Martin

Hlavním úmyslem knihy je spustit vá-
noční paprsky na uspěchaný moderní 
život a na drobných příbězích ukázat, že 
i zdánlivě obyčejné chvíle mají hloubku 
a důležitost…

Malý vánoční zpěvník

Všechny písně v tomto zpěvníčku mají 
jedno společné: chtějí pomoci všem li-
dem dobré vůle vyzpívat radost z Boží 
lásky, kterou o vánočních svátcích pro-
žíváme vždy nově.

váz., 
63 s.,  
149 Kč

brož., 
103 s., 
129 Kč

brož. 
67 s.,  
99 Kč

brož.,  
135 s.,  
129 Kč

brož. 
168 s.,  
149 Kč

brož.,  
43 s.,  
29 Kč

101475

101751 101683 10359

101590 101566

sešit A4, 99 Kč

101669

Vánoční příběh pro nejmenší
kníŽka se samolePkami
Lois Rocková,  
Alex Ayliffe (ilustr.)

leporelo, 159 Kč

Narození Ježíška
kníŽka  
s Pohyblivými obráZky
Sophie Piperová,  
Emily Bolamová (ilustr.)

leporelo, 119 Kč

Betlémek
Tim Wood,  
Kate Daviesová (ilustr.)

101695

sešit A4, 31 str., 119 Kč

Vánoce  biblické Příběhy hrou
Leena Laneová, Roma Bishopová

101665

leporelo, 159 Kč
Narození Ježíše
Caroline Jayne Church

101531

Autor nabízí krátká zamyšlení nad prv-
ním čtením a evangeliem všedních dnů 
doby adventní a vánoční. 

Vánoční příběhy různých autorů z růz-
ných dob a koutů světa spojuje romantic-
ké kouzlo Vánoc, v jejichž čase se všech-
ny příběhy odehrávají.

101667

novinkA

 |  |

http://www.ikarmel.cz/kniha/Betlemek_101695.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Narozeni-Jezise_101531.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Vanoce_101665.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Narozeni-Jeziska_101667.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Vanocni-pribeh-pro-nejmensi_101669.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Je-tu-prece-Jezisek_101751.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Jezisek-pro-me_101683.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Maly-vanocni-zpevnik_10359.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Vzhuru-k-vodam_101590.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Betlemska-fletna-a-jine-vanocni-pribehy_101566.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Od-adventu-do-adventu_101475.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz
http://www.kna.cz
http://www.iencyklopedie.cz
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Tituly dalších nakladatelů
Chci, abys byl
křesťanství Po náboŽenství
Tomáš Halík

Autor tvrdí, že teprve v hloubce lidské 
zkušenosti lásky se může znovu ukázat 
smysl slova Bůh, které se pro tolik lidí 
skrylo v temném oblaku. 

Úvahy na prahu tisíciletí
Tomáš Halík

Původně rozhlasové fejetony, jimiž 
Tomáš Halík oslovoval v letech 2000-
2002 své posluchače v ranním vysílání 
stanice BBC.

Loď
Marek Orko Vácha

...a tak zkouším z paluby zamávat či po-
slat znamení, že zde jsem. Volám ze své-
ho plavidla po někom, kdo by rozuměl…

Bible - obal se zipem | český ekumenický Překlad s deuterokanonickými knihami

Malý formát se zipem  
115 x 152 mm,  
měkká vazba,  
černá umělá kůže,  
1392 s., 590 Kč

Malý formát se zipem  
115 x 152 mm,  
měkká vazba,  
hnědá umělá kůže,  
1392 s., 590 Kč

Malý formát se zipem  
115 x 152 mm, měkká  
vazba, vínová umělá  
kůže, 1392 s., 590 Kč

Vánoce pro Kočku
23 adventních Pohádek a jeden oPrav-
dový Příběh  Terezie Radoměřská

Cyrilometodějský  
kalendář 2013

Otec Špidlík ve svých 
doposud nevydaných 
vatikánských promlu-
vách z let 2006/2007 
nabízí inspirativní od-
povědi.

Bible na dobrou noc
s modlitbami Pro chvíle Před sPaním
Sophie Piperová
Nejznámější biblické příběhy pro nejmenší s veršovaný-
mi modlitbami inspirují ke chvilce ztišení na závěr rušné-
ho dětského dne. 

váz.,  
279 Kč

váz., 
87 s., 
177 Kč

brož., 
65 s., 
138 Kč

váz., 184 s., 229 Kč
Váz., 260 s., 250 Kč

brož., 244 s., 85 Kč

leporelo, 40 s., 278 Kč

NLN0704 KNA05122

CBS0290

BAR0303

CBS0289CBS0288

CES0272

REF0295
KNA05205

Jako bychom dnes zemřít měli
drama Života, kněŽství a mučednické smrti číhošť-
ského faráře P. josefa toufara   Miloš Doležal

váz., 446 s., 380 Kč

Pohádkový adventní ka-
lendář přináší na každý 
prosincový den jeden ta-
juplný příběh. Tři děti sta-
ví s tatínkem po celý pro-
sinec betlém, každý večer 
kousek – oblohu, figurku, 
hvězdu. A každý večer jim 
pak betlémská Kočka vy-
práví jeden příběh. 

Vatikánské promluvy (C)
nedělní Zamyšlení  
s tomášem šPidlíkem.  
cyklus c (2012-2013)
Tomáš Špidlík

CBS0287

NTP001

http://www.ikarmel.cz
http://www.kna.cz
http://www.iencyklopedie.cz
http://www.ikarmel.cz/kniha/Vatikanske-promluvy-C_REF0295.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Bible-obal-se-zipem-cerna-kat-cis-1147_CBS0288.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Bible-obal-se-zipem-hneda-kat-cis-1148_CBS0289.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Bible-obal-se-zipem-vinova-kat-cis-1149_CBS0290.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Vanoce-pro-kocku_BAR0303.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Cyrilometodejsky-kalendar-2013_KTT0032.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Bible-na-dobrou-noc_CBS0287.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Jako-bychom-dnes-zemrit-meli_NTP001.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Uvahy-na-prahu-tisicileti_KNA05122.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Chci-abys-byl_NLN0704.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Lod_CES0272.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
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novinky nejen pro děti
Svatá Jana z Arku
Luis de Wohl

Strhující příběh svaté Jany z Arku 
(1412-1431) je určen především star-
ším dětem, ale s chutí si jej přečtou i do-
spělí. Jakkoli jde o románové zpracová-
ní, autor léta pečlivě studoval historické 
prameny a je faktograficky věrný. Při-
tom nesleduje pouze vnější události, 
které Janu proslavily, ale všímá si její 
lásky k Bohu a k bližnímu, z níž všech-
ny její odvážné činy pramení. Každý de-
tail života podivuhodné dívky zní jako 
radostné svědectví o Boží milosti.

Strážce ohně 
dobrodruŽný Příběh Z doby konstan-
tina a metoděje
Oldřich Selucký

Dobrodružný příběh chlapce Vojmíra 
se odehrává na pozadí válečných střetů 
Velkomoravské a Východofranské říše. 
Na pozvání knížete Rastislava přicháze-
jí soluňští bratři Konstantin a Metoděj 
na Velkou Moravu, aby tu založili školu. 
A právě do této školy se dostává za dra-
matických okolností chlapec Vojmír...

Dobývat nebe
Život svaté kateřiny sienské
Louis de Wohl

Vyprávěním slavného romanopisce 
před námi jakoby ožívá Kateřina ze Sie-
ny (1347–1380), jedna z nejpozoruhod-
nějších žen dějin církve. Roku 1970 ji 
papež Pavel VI. jmenoval učitelkou círk-
ve a roku 1999 ji Jan Pavel II. prohlásil 
za spolupatronku Evropy.

Čtení o svaté Ludmile 
Václavovi a Vojtěchovi
Eduard Petišk

Kniha známého autora vypráví o životě 
tří českých světců z dávných dějin na-
šeho národa. Popis počátků křesťanství 
v českých zemích vychází z prastarých 
legend a zachycuje ducha těchto příbě-
hů srozumitelně pro současné vnímání 
a myšlení. 

Dva hlavní příběhy, dva hrdinové - oby-
čejní galilejští chlapci. Jejich zážitky 
se úzce prolínají s evangelijními udá-
lostmi zázračného rozmnožení chlebů 
a ryb a uzdravení posedlého člověka. 
Přesvědčivé vyprávění a živé charakte-
ry postav vnesou čtenáře do středu udá-
lostí a přivedou k zamyšlení nad další-
mi souvislostmi obou příběhů.

váz., 
296 s., 
249 Kč

brož., 
136 s., 
169 Kč

váz., 311 s., 290 Kč váz., 78 s., 159 Kč

váz., 
77 s., 
179 Kč

101541 101211

101492

Autoři připravili malým dětem obráz-
kové čtení do kostela. Texty jsou napsá-
ny odpovídajícím jazykem a používají 
srozumitelná přirovnání. Některá slova 
v textu jsou nahrazena malými obráz-
ky, takže se do četby mohou aktivně za-
pojit i nejmenší čtenáři.

P. Mgr. Antonín Krasucki OP (*1964  
v Náchodě) je administrátorem římsko-
katolické farnosti u kostela svatého Jiljí 
v Praze a členem provinční rady domi-
nikánského řádu. Působí také jako asi-
stent sdružení laiků sv. Dominika a spi-
rituál Díla svaté Zdislavy.

Zdeňka  Krejčová (* 1944 v Praze) 
se zabývá ilustrováním dětských knih  
a časopisů, animovaným filmem a vě-
nuje se pedagogické činnosti.

váz.,  
44 s.,  

139 Kč

Povídala rybě ryba
Ivan Renč, ilustr. Zdeňka Krejčová

Šikulčin misálek
A. Krasucki,  
Z. Krejčová (ilustr.)

novinkA

novinkA101732101736

101720
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novinky

Kniha Máme proč se radovat volně na-
vazuje na předcházející dvě publika-
ce Marie Svatošové (Normální je věřit 
a Tykadlem víry). Autorka v osmdesáti 
krátkých úvahách nad Písmem probou-
zí ve čtenářích vědomí, že k autentické-
mu životu z víry neodmyslitelně a zcela 
přirozeně patří radost. Radost z pro-
žívané zkušenosti milovaného Božího 
dítěte. Radost, kterou nepohltí lidské 
zklamání, trápení nebo bolest. Radost 
sdílená, prožívaná ve vztahu, radost 
spojují nebe se zemí.
Nechme se inspirovat nabízenými ži-
votními postřehy a vnesme tuto radost 
do vlastního života.

Ediční řada Sacra pagina předkládá nové 
komentáře novozákonních knih. V Kar-
melitánském nakladatelství již vyšly ko-
mentáře ke všem čtyřem evangeliím, 
na ně teď navazuje výklad ke knize Zje-
vení. Kniha Zjevení svatého Jana je hlu-
boce křesťanská, prorocká i apokalyptic-
ká, vyžaduje však komentář, a to více než 
kterýkoli jiný novozákonní spis. Zájem 
o knihu Zjevení vzrůstá a je důležité, aby 
právě v dnešní době podali odborníci po-
selství této knihy formou, která by odpo-
vídala duchu Písma, současnému stavu 
biblických studií a zároveň byla srozumi-
telná dnešnímu čtenáři. Bohatá biblio-
grafie seznamuje čtenáře se stěžejními 
soudobými studiemi k danému tématu. 

Serafim Sarovský (1759–1833) je jed-
ním z nejoblíbenějších pravoslavných 
světců, jeho příběh a duchovní nauka do-
dnes inspirují křesťany po celém světě.

Moudrost Silvána z Athosu

brož.  
92 s.,  
109 Kč

váz.,  
280 s.,  
399 Kč

váz, 
255 s., 
249 Kč

brož., 
87 s., 
95 Kč

váz,  
191 s., 
229 Kč

101621101508101548

101716 101645

Duchovní poklad
Tichon Zadonský

váz., 
144 s., 
199 Kč

101661

Po Silvánovi z Athosu a Serafimovi Sa-
rovském představujeme čtenářům dal-
ší velkou postavu východní spirituali-
ty. Tichon Zadonský (1724-1783) vnímá 
přírodu jako souhrn svědků, kteří vydá-
vají svědectví o Bohu, nebo jako knihu, 
která dosvědčuje Boží všemohoucnost, 
moudrost a dobrotu. Svět je plný stop 
vedoucích k poznání Boha, zrcadlícího 
se ve svém stvoření. Poznání Boha je 
pak onen „duchovní poklad“, který sva-
tý Tichon sbírá v přírodě. Vrcholem po-
znání Boha je sjednocení s ním v lásce. 
Muž Boží si přeje, aby všichni křesťa-
né tento poklad hledali a stále více jej 
nacházeli.

Máme proč se radovat 
Marie Svatošová

Kniha Zjevení  sacra Pagina
Wilfrid J. Harrington,  
Daniel J. Harrington (ed.)

Svatého Silvána není možné si pustit 
blíže k srdci a zůstat nezměněn. Vy-
jadřuje se sice prostě, ale nedejme se 
zmást formou. Promlouvá k nám jako 
ten, kdo poznal Boha a dlouho kráčel 
po jeho cestách, proto má moc oslovo-
vat lidská srdce a uvádět je do Božích 
tajemství.

Serafim Sarovský
Život a duchovní moudrost
Irina Gorainoff

V dalších osmdesáti intimních dialozích 
s Pánem autorka názorně ukazuje způ-
sob, jak lze při čtení Bible a modlitbě in-
spirované jejími texty krok za krokem 
lépe poznávat Boha, i sebe sama. 

Tykadlem víry
Marie Svatošová

novinkA

novinkAnovinkA

http://www.ikarmel.cz
http://www.kna.cz
http://www.iencyklopedie.cz
http://www.ikarmel.cz/kniha/Duchovni-poklad_101661.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Tykadlem-viry_101548.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
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http://www.ikarmel.cz/kniha/Serafim-Sarovsky_101621.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
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http://www.ikarmel.cz/kniha/Mame-proc-se-radovat_101716.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
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Eduard Martin

kalendáře 2013

dotisky oblíbených titulů

Dědictví otců 2013
kalendář s církevním a občanským 
kalendáriem

Malá poselství Vojtěcha Kodeta
kalendář 2013  Vojtěch Kodet

stolní kalendář, 59 Kč

stolní kalendář, 59 Kč30057

30058

Malé dějiny filosofie
Hans Joachim Störig

váz., 
653 s., 
477 Kč

váz., 
285 s., 
347 Kč

brož., 
888 s., 
990 Kč

101317 101123 101370

Úvod do křesťanství
výklad aPoštolského vyZnání víry
Joseph Ratzinger

Dogmatika pro studium i pastoraci
Gerhard Ludwig Müller

brož., 155 s., 129 Kč

101392Andělé nás neopouštějí

brož., 127 s., 99 Kč

101072Andělské vteřiny

brož., 135 s., 119 Kč

101224Kniha radosti

brož., 160 s., 180 Kčváz., 2247 s., 730 Kč

10800

Svatost je pro každého
Elias Vella

Breviář

101042
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http://www.ikarmel.cz/kniha/Uvod-do-krestanstvi_101123.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Andele-nas-neopousteji_101392.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Andelske-vteriny_101072.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Denni-modlitba-cirkve-Laicky-breviar_10800.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Svatost-je-pro-kazdeho_101042.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Kniha-radosti_101224.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Dogmatika-pro-studium-i-pastoraci_101370.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
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http://www.ikarmel.cz/kniha/Dedictvi-otcu-Kalendar-2013_30058.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz/kniha/Mala-poselstvi-Vojtecha-Kodeta-Kalendar-2013_30057.html?utm_source=vanocni_nabidka2012&utm_medium=web_knacz&utm_campaign=vanocni_nabidka_2012
http://www.ikarmel.cz
http://www.kna.cz
http://www.iencyklopedie.cz

	Tlačítko 2: 
	Tlačítko 5: 
	Tlačítko 7: 
	Tlačítko 6: 
	Tlačítko 4: 
	Tlačítko 1: 
	Tlačítko 3: 
	Tlačítko 8: 
	Tlačítko 11: 
	Tlačítko 10: 
	Tlačítko 9: 
	Tlačítko 12: 
	Tlačítko 16: 
	Tlačítko 15: 
	Tlačítko 13: 
	Tlačítko 17: 
	Tlačítko 14: 
	Tlačítko 98: 
	Stranka 2: Off
	Stranka 4: 
	Stranka 6: 
	Stranka 8: 
	Stranka 10: 
	Stranka 12: 

	Tlačítko 99: 
	Stranka 2: Off
	Stranka 4: 
	Stranka 6: 
	Stranka 8: 
	Stranka 10: 
	Stranka 12: 

	Tlačítko 100: 
	Stranka 2: Off
	Stranka 4: 
	Stranka 6: 
	Stranka 8: 
	Stranka 10: 
	Stranka 12: 

	Tlačítko 104: 
	Stranka 3: Off
	Stranka 5: 
	Stranka 7: 
	Stranka 9: 
	Stranka 11: 

	Tlačítko 105: 
	Stranka 3: Off
	Stranka 5: 
	Stranka 7: 
	Stranka 9: 
	Stranka 11: 

	Tlačítko 106: 
	Stranka 3: Off
	Stranka 5: 
	Stranka 7: 
	Stranka 9: 
	Stranka 11: 

	Tlačítko 20: 
	Tlačítko 21: 
	Tlačítko 22: 
	Tlačítko 18: 
	Tlačítko 19: 
	Tlačítko 23: 
	Tlačítko 24: 
	Tlačítko 25: 
	Tlačítko 26: 
	Tlačítko 27: 
	Tlačítko 28: 
	Tlačítko 29: 
	Tlačítko 30: 
	Tlačítko 31: 
	Tlačítko 32: 
	Tlačítko 33: 
	Tlačítko 34: 
	Tlačítko 35: 
	Tlačítko 36: 
	Tlačítko 38: 
	Tlačítko 43: 
	Tlačítko 42: 
	Tlačítko 37: 
	Tlačítko 39: 
	Tlačítko 44: 
	Tlačítko 41: 
	Tlačítko 40: 
	Tlačítko 45: 
	Tlačítko 51: 
	Tlačítko 50: 
	Tlačítko 46: 
	Tlačítko 48: 
	Tlačítko 47: 
	Tlačítko 53: 
	Tlačítko 52: 
	Tlačítko 49: 
	Tlačítko 54: 
	Tlačítko 56: 
	Tlačítko 55: 
	Tlačítko 59: 
	Tlačítko 58: 
	Tlačítko 57: 
	Tlačítko 60: 
	Tlačítko 61: 
	Tlačítko 63: 
	Tlačítko 62: 
	Tlačítko 64: 
	Tlačítko 67: 
	Tlačítko 65: 
	Tlačítko 66: 
	Tlačítko 69: 
	Tlačítko 68: 
	Tlačítko 74: 
	Tlačítko 73: 
	Tlačítko 72: 
	Tlačítko 71: 
	Tlačítko 70: 
	Tlačítko 75: 
	Tlačítko 80: 
	Tlačítko 81: 
	Tlačítko 79: 
	Tlačítko 77: 
	Tlačítko 76: 
	Tlačítko 78: 
	Tlačítko 83: 
	Tlačítko 84: 
	Tlačítko 87: 
	Tlačítko 86: 
	Tlačítko 85: 
	Tlačítko 82: 
	Tlačítko 97: 
	Tlačítko 96: 
	Tlačítko 88: 
	Tlačítko 90: 
	Tlačítko 91: 
	Tlačítko 95: 
	Tlačítko 94: 
	Tlačítko 92: 
	Tlačítko 93: 
	Tlačítko 89: 


