
H L A S O V A C Í  K U P O N


     P Ř Í L O H A  K N I H A  Č T E N Á Ř Ů  K TC

Abeceda komunismu L. Navara, J. Albrecht Host 

A psal prstem do písku Thomas Moore Portál 
Archanděl Michael sborník Refugium 

Biblica kol. autorů Fortuna Libri 

Blahoslavený John Henry Newman  P. Karel Dachovský Řád 

David a Šalomoun I. Finkelstein, N. A. Silberman Vyšehrad 

Dobrá zpráva o sexu a manželství  Christopher West  Paulínky 

Ďáblovi tváří v tvář Lucia a Francesco Casadei Paulínky 

Ekonomie dobra a zla Tomáš Sedláček 65. pole 

Jánošíci s těžkou hlavou Ľubomír Smatana 65. pole 

Jeruzalémská Bible  Karmelitánské nakl. 

Malý český člověk a skvělý český národ Ladislav Holý SLON 

Matka Tereza z Kalkaty Malcolm Muggeridge Cesta 

Meditace o církvi Henri de Lubac Karmelitánské nakl. 

Moudrost Silvána z Athosu  Karmelitánské nakl. 

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Paulínky 

Nevinnost otce Browna G. K. Chesterton Karmelitánské nakl. 

Obrazy z kulturních dějin 

americké religiozity Martin C. Putna Vyšehrad 

Odpustila jsem I. Ilibagiza, S. Erwin Karmelitánské nakl. 

Otec Špidlík mezi námi Michal Altrichter Refugium 

Polednice – Být na cestě Pavel Konzbul Cesta 

Pouť za sv. Kateřinou Sienskou František Lízna Cesta 

Probouzení Marek Orko Vácha Cesta 

Proč svatý?  S. Oder, S. Gaeta Karmelitánské nakl. 

Příběhy raně křesťanských mučedníků Petr Kitzler (ed.) Vyšehrad 

Rozsvítil pro mne D. Lukšů, A. Palán Host 

Spiritualita srdce Louis Lallemant Refugium 

Svatý Jan Vianney P. Karel Dachovský Řád 

Svatý Karel Boromejský P. Karel Dachovský Řád 

Svatí na každý den  Karmelitánské nakl. 

Teilhard de Chardin Édith de la Héronniere Refugium 

Temné noci Matky Terezy Greg Watts Karmelitánské nakl. 

Tři sociální světy Jan Keller SLON 

Úvod do judaistiky Günter Stemberger Vyšehrad 

Vatikánské promluvy s humorem Tomáš Špidlík Refugium 

V bezpečí a svoboden Bernhard Häring Barrister & Principal 

V jednom společenství kol. autorů Vyšehrad 

Vyhnání Gerty Schnirch Kateřina Tučková Host 

Zápisky (ne)zkušeného faráře Benedikt V. Holota Paulínky 

Život je teď Anselm Grün Portál 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ HLASUJÍCÍHO:  ..................................................

ADRESA:  .................................................................................

Tomáš Špidlík:
VATIKÁNSKÉ PROMLUVY 
S HUMOREM
Kniha, která podtrhuje 
Špidlíkovo typické chariz-
ma: hovořit o existenčních 
tématech s moudrým a kon-
krétním nadhledem. Nedělní 
zamyšlení kardinála Špidlí-
ka jsou publikací doposud 
nevydaných promluv, které 

pronesl ve Vatikánském rozhlase. Jeho umění roz-
sévat Boží slovo uvádí do základů, které poslouží 
kazatelům i posluchačům slova. 

Louis Lallemant: 
SPIRITUALITA SRDCE 
Duchovní učení
Klasické dílo duchovního 
života jezuity Louise Lalle-
manta (1588–1635). Spi-
ritualita srdce uspořádává 
základní témata každoden-
ního života: hlubokou důvě-
ru v pohyb života a tvořivou 
přítomnost živého Boha, da-

ry Ducha Svatého a důležitost takzvané druhé kon-
verze – obrácení srdce ke svobodě.

Édith de la Héronniere: 
TEILHARD DE CHARDIN 
Mystika přerodu 
Autorka představuje Teil-
harda vyváženě. Pro české-
ho čtenáře jsou zvlášť cen-
ná sdělení o čínském, resp. 
asijském období, jako i o je-
ho „temné noci“. Nabízí se 
nám tady vhled do kore-
spondence a dostáváme se 

k nepublikovaným Teilhardovým deníkům.

ARCHANDĚL MICHAEL 
DYNAMICKÝ OBHÁJCE 
ŽIVOTA 
Vhled do života andělů
Sborník obsahuje historické, 
biblické, spirituální i umě-
lecké příspěvky, v nichž jsou 
zohledněna nejnovější sou-
časná bádání. Rovněž po-
jednává o poutních místech 

Mont-Saint-Michel a Monte Gargano. Hodnotné jsou 
překlady z francouzských teologických slovníků. Do 
publikace je vřazena bohatá paleta barevných mi-
chaelovských ikon a reprodukcí. V českém prostře-
dí se jedná o nejucelenější publikaci svého druhu.

ŘÁD

P. Karel Dachovský: 
SVATÝ KAREL BOROMEJSKÝ
Životopis světce 16. století, milánského arcibisku-

pa. Zasadil se o zdárný prů-
běh Tridentského koncilu. 
Když vypukl v Miláně mor, 
neutekl, ale staral se o ne-
mocné a chudé. Jedna ka-
pitola je věnována Milosrd-
ným sestrám sv. Karla Boro-
mejského.

P. Karel Dachovský: 
SVATÝ JAN VIANNEY
Světec prožil dětství ve Fran-
cii po revoluci, která zabíjela 
kněze. Zažil tajné mše sva-
té. Chtěl se stát knězem, ale 
studijní výsledky byly slabé. 
Biskup však řekl: „Modli se 
a zbývající doplní Boží mi-
lost.“ Jako kněz působil ve 

vesnici Ars, kterou proměnil na místo ctnosti. Vel-
kou část dne strávil ve zpovědnici. Jezdily za ním 
zástupy z celé Francie. Byl vyhlášen za patrona fa-
rářů.

P. Karel Dachovský:
BLAHOSLAVENÝ 
JOHN HENRY NEWMAN
Byl původně anglikánským 
farářem a profesorem na 
univerzitě v Oxfordu. Na zá-
kladě svých úvah a studia 
dospěl k názoru, že jediná 
pravá církev je katolická. Ve 
svých 44 letech byl přijat do 

katolické církve. Stal se katolickým knězem a nako-
nec kardinálem. Papež ho blahořečil 19. 9. 2010.

SLON 

Ladislav Holý: 
MALÝ ČESKÝ ČLOVĚK 
A SKVĚLÝ ČESKÝ NÁROD 
Národní identita a post-
komunistická transformace 
společnosti
Holý analyzuje specific-
ky český diskurz o národní 
identitě a vztah mezi náro-
dem a státem v období post-

komunistické transformace společnosti. Opírá se 
o prameny literární i historické a využívá též poznat-
ků etnografického terénního výzkumu.
2. vydání, 234 stran, 310 Kč

Jan Keller: 
TŘI SOCIÁLNÍ SVĚTY 
Sociální struktura postindu-
striální společnosti
Podle autora společnost 
přechází od pouhé nerov-
nosti k naprosté nesoumě-
řitelnosti. To dokládá na řa-
dě údajů a procesů. Podává 
charakteristiku tří sociálních 

světů (elita, střední vrstvy, deklasovaní), které se 
od sebe prudce vzdalují a žijí v nesouměřitelných 
podmínkách. 212 stran, 220 Kč

VYŠEHRAD

V JEDNOM 
SPOLEČENSTVÍ
Životní příběhy světců
Kniha přináší životy svatých 
na každý den roku. Auto-
ři nás seznamují s příběhy 
mužů i žen, kteří v nejednom 
případě stáli i u počátků dě-
jin různých národů, a učí nás 
věrnosti, lásce i odhodlání 
pokračovat v rozvíjení pr-

vokřesťanských tradic. Původní vydání Křesťanské 
akademie v Římě je nyní doplněno údaji o násled-
ných změnách v liturgickém kalendáři.

Martin C. Putna: 
OBRAZY Z KULTURNÍCH 
DĚJIN AMERICKÉ 
RELIGIOZITY
Autor, dlouhodobě se zabý-
vající vztahem kultury a ná-
boženství, probírá hlavní 
americké církve a duchovní 
proudy. Poskytuje tak cha-
rakteristiku puritánů, kvake-
rů, evangelikálů a mormonů, 

mapuje vývoj katolicismu, judaismu i buddhismu, 
zkoumá formy religiozity amerických černochů či 
podoby novopohanství a všímá si i náboženského 
rozměru zednářství, transcendentalismu či tvorby 
beatnické generace. 

Israel Finkelstein, 
Neil Asher Silberman:
DAVID A ŠALOMOUN
Autoři – významní archeolo-
gové, známí u nás dílem Ob-
jevování Bible – se zde za-
bývají biblickým tradováním 
příběhů králů Davida a Ša-
lomouna a jejich utvářením 
v průběhu izraelských dějin. 
Přínosem knihy je zjištění, že 

vyprávění o těchto královských osobnostech půso-
bilo i na pozdější západní vladaře a na povahu jejich 
vlády a že v tradicích izraelských dějin lze vystopo-
vat kořeny západní civilizace.

Petr Kitzler (ed.):
PŘÍBĚHY 
RANĚ KŘESŤANSKÝCH 
MUČEDNÍKŮ
Výbor z nejstarší latinské 
a řecké martyrologické lite-
ratury. První reprezentativní 
výbor z latinských a řeckých 
textů vzniklých ve 3. a 4. sto-
letí, jež seznamují s postava-

mi žen a mužů, kteří se v prvních třech staletích n. l. 
dostali do sporu s oficiální římskou mocí kvůli své 

křesťanské víře, jíž se i za cenu vlastní smrti od-
mítli vzdát. V knize najdeme vyprávění o soudním 
přelíčení, barvitější vyprávění o umučení a i „první 
křesťanskou biografii“.

Günter Stemberger: 
ÚVOD DO JUDAISTIKY
Přehledná kniha se věnuje ži-
dovskému náboženství, jeho 
dějinám a literatuře. Autor 
ukazuje čtyři epochy židov-
ských dějin a kultury: dobu 
druhého Chrámu (400 př. n. 
l. – 70 n. l.), období klasic-
kého rabínství s centry v Pa-
lestině a Babylonii (do 10. 
století), středověk s těžiš-

těm v Evropě a novověk. Nejprve vymezuje rozsah 
a charakter epochy a pak referuje o náboženských 
proudech a literatuře.

65. POLE

Tomáš Sedláček: 
EKONOMIE 
DOBRA A ZLA
Po stopách lidského 
tázání od Gilgameše 
po finanční krizi
Vyplácí se dobro? Je správ-
né konat dobro jen proto, že 
z toho plyne užitek? Autor 
vnímá ekonomii jako krás-
nou vědu, jejíž kořeny jdou 

mnohem hlouběji, než postmoderní člověk tuší. 
Přesvědčivě vykračuje proti proudu a nabourá-
vá stereotypy, s nimiž pracují jak ekonomové, tak 
běžní lidé v každodenním životě. Kniha sklidila mi-
mořádný úspěch a dlouhodobě patří mezi vůbec 
nejprodávanější tituly u nás.

Ľubomír Smatana: 
JÁNOŠÍCI 
S TĚŽKOU HLAVOU
Mýty a realita 
Slovenska očima českého 
reportéra
Kniha je výsledkem čtyřleté 
reportérské práce, při které 
Smatana denně v rozhlase 
oslovuje statisíce lidí. Vy-
kresluje Slovensko v neče-

kaných souvislostech, jde na dřeň, bourá řadu roz-
šířených mýtů a přináší čtivé informace proložené 
osobními zážitky „člověka z terénu“.
„Smatana je nejlepší český vypravěč o Slovensku. 
Nezapře v sobě bytostného reportéra, kniha teče 
jako voda,“ napsaly Lidové noviny. (red)

... Kniha čtenářů 2010

Soutěžní titul Autor Nakladatel Hlas

(Dokončení ze str. B)

Pro tři výše uvedené knihy můžete 
hlasovat také na www.katyd.cz, 
kde naleznete rovněž hlasovací 

kupon.

Soutěžní titul Autor Nakladatel Hlas
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