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Adrien Mamadou Sawadogo

VČERA MUSLIM, DNES KRISTŮV KNĚZ

Z upřímně věřícího muslima se stal kněz 
a misionář působící v rodné Africe. 

Je to Bůh, kdo vždy zvítězí, tvrdí otec 
Adrien. Tohle motto si zvolil, když se rozhodl 
převyprávět dobrodružství svého obrácení 
ke Kristu a povolání ke kněžství. 
brož., 88 s., 225 Kč

Mirjana Soldo

MARIINO SRDCE ZVÍTĚZÍ 

Mirjaně Soldo bylo teprve šestnáct, když v Medžugorji 
spolu s dalšími pěti dětmi spatřila tajemnou Paní (Gospu). 
Ve své autobiografii vypráví o těžkostech a událostech 
v jejím životě i v životě ostatních vizionářů.

Díky Mirjaně dnes máme k dispozici toto úžasné svědectví 
„z první ruky“. 
brož., 376 s., 359 Kč

Nicola Gori

BLAHOSLAVENÝ CARLO ACUTIS

Italský teenager, který zemřel v roce 2006 ve věku patnácti 
let, působí doslova jako zjevení. Na první pohled normální 
kluk své doby s velkou vášní pro počítače. Ještě víc ale 
tíhne k Božím věcem.
brož., 128 s., 229 Kč

Edice Životní příběhy 
N

O
V

IN
KA

Chiara Amirante

BOŽÍ PRŮLOM  
V ŘÍMSKÉM PODSVĚTÍ

Kniha vypráví o díle Boží prozřetelnosti v životě autorky, 
zakladatelky komunity Nové horizonty, která se věnuje 
narkomanům a mladým lidem v těžkých životních 
situacích. 
brož., 248 s., 259 Kč

Clotilde Noël

VYPADLÁ Z HNÍZDA

Pravdivý příběh manželů Noëlových o jejich cestě 
k osvojení Marušky, opuštěného dítěte s Downovým 
syndromem, které se pak stalo darem pro celou rodinu.
brož., 160 s., 249 Kč

Beatrice Immediata

DOKTOR MOSCATI
Svatý lékař z Neapole

Pro jeho obětavou službu mu přezdívali „lékař chudých“. 
Medicína pro něj byla posláním. V roce 1987 jej papež Jan 
Pavel II. zapsal do seznamu svatých.
brož., 200 s., 249 Kč

Edice Životní příběhy

Jacques Mourad

MNICH V ZAJETÍ ISLAMISTŮ

Poutavé svědectví otce Jacquese Mourada, který prožil 
téměř pět měsíců v zajetí islamistů, si našlo své čtenáře 
po celém světě. Pravdivý životní příběh, ve kterém 
víra vítězí nad násilím, naděje nad nespravedlivostí 
a milosrdenství a odpuštění nad lidskou krutostí.
brož., 215 s., 259 Kč, MP3 259 Kč

Poslední 
kusy
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F. X. Nguyen Van Thuan 

SVOBODEN VE VÍŘE
Ze zkušenosti vězněného biskupa

Autor popisuje své zkušenosti z vězení, kdy se v každém 
okamžiku setkával s Ježíšem při hledání Boží vůle nejen 
v modlitbě, ale také ve svých bratřích a sestrách, dokonce 
i v dozorcích. 
brož., 88 s., 99 Kč

Hervé Roullet

JOSEFÍNA BAKHITA
Z otrokyně světicí 

Kniha přináší podrobný životopis první africké světice, jejíž 
život byl poznamenán zkušeností otrokyně a která, poté 
co sloužila několika pánům, poznala zcela jiného Pána, 
totiž Ježíše Krista. Svou laskavostí, dobrosrdečností i svým 
humorem si dokázala získat srdce mnohých. 
váz., 208 s., 249 Kč

Corinna Kohröde-Warnkenová

MŮJ RŮŽOVÝ ŽIVOT S BOHEM A RAKOVINOU 

Kniha nabízí autentické svědectví ženy, která navzdory 
onkologické diagnóze prožívá nejlepší období svého 
života. Na základě svých zkušeností s onemocněním si 
autorka začala vést blog, kde zpracovávala své prožitky, 
a nadto psala i dopisy Bohu.
brož., 248 s., 265 Kč

Životní příběhy

Giulia Gabrieli

JEDNOU NOHOU V NEBI
Zvítězím, i kdybych prohrála

Silné svědectví vycházející z deníků a dopisů čtrnáctileté 
dívky, která vážně onemocněla a po dva roky bojovala 
o život. I když tušila, že její boj bude zřejmě marný, nesly 
se tyto dva roky ve znamení radosti ze života, umění vidět 
věci jinak, než je běžně vnímáme, a prohloubení její víry.
brož., 112 s., 135 Kč

Edice Životní příběhy 

Sally Readová

ZÁŘIVÁ TEMNOTA NOCI
Příběh jedné konverze

Příběh autorky, dříve zapřisáhlé ateistky, je napsán 
poetickým jazykem, přičemž svou vlastní zkušenost setkání 
s Bohem popisuje velmi výmluvně a přesvědčivě. Intimně 
prožívá novou lásku k samotnému Kristu a přijímá víru, 
kterou předtím odmítala jako bigotní a tíživou.
váz., 168 s., 279 Kč

Edice Životní příběhy

Gabriele Amorth – Elisabetta Fezzi

OTEC AMORTH
Jak ho neznáte

Svědectví o víře paulínského kněze, jemuž se podařilo 
přimět církev, aby nejenže znovu začala brát vážně biblické 
učení o působení andělů a démonů v dějinách spásy, ale 
především aby se ve službě exorcistů zapojila do boje proti 
Zlému.
brož., 224 s., 299 Kč

Poslední 
kusy

Poslední 
kusy

AKCE
 50 Kč

AKCE
 50 Kč

AKCE
 50 Kč
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Michal Zamkovský

SEDM KROKŮ K DOBRÉ ZPOVĚDI

Tato knížka není jen zpovědním zrcadlem či seznamem 
hříchů, jichž se dopouštíme, ale především praktickým 
pomocníkem, který nám ukazuje, jak se vrátit zpět 
k milosrdnému Otci. 
Průvodcem na této cestě je známý slovenský redemptorista 
Michal Zamkovský.

brož., 72 s., 125 Kč

Grzegorz Ryś

ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC

Arcibiskup Grzegorz Ryś ukazuje, že růženec může být 
vskutku biblická modlitba. Jeho rozjímání nad jednotlivými 
desátky růžence jsou velmi neotřelá, člověk se až diví, jak 
Boží slovo ve světle Ducha promlouvá k srdci. 
brož., 96 s., 129 Kč

N
O

V
IN

KA

Chiara Amirante

RADOST, TO JE KUMŠT!

Autorka už pár desetiletí „sbírá 
z popela“ zástupy životních 
ztroskotanců. Její návod, jak žít z radosti 
Vzkříšeného, je zároveň prostý i velmi 
náročný: Vzít evangelium vážně, začít žít 
jako Kristův učedník. 
brož., 176 s., 239 Kč

Edice Cesty spirituality 
N

O
V

IN
KA

Jacques Philippe

HLEDEJ POKOJ A ZŮSTÁVEJ V NĚM

Často se zneklidňujeme a chceme všechno vyřešit sami, 
ačkoli by bylo účinnější zůstat pokojně před Božím 
pohledem a nechat jej jednat, s moudrostí a mocí 
nekonečně větší, než je ta naše. „Neboť toto praví 
Panovník Hospodin, Svatý Izraele: ‚V obrácení a ztišení 
bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství‘.“
zrevidované vydání 
brož., 104 s., 129 Kč, e-kniha 85 Kč

Edice Cesty spirituality 

Také jako  
e-kniha

Jacques Philippe

ČAS PRO BOHA

Je radostné vidět, kolik lidí dnes žízní po Bohu. Mnozí 
křesťané touží po hlubokém modlitebním životě, chtějí se 
„věnovat se modlitbě“. Narážejí však na překážky, které 
jim brání na tuto cestu vykročit, ale hlavně na ní vytrvat.
zrevidované vydání 
brož., 135 s., 159 Kč

Jacques Philippe

MALÁ CESTA  
SVATÉ TEREZIE Z LISIEUX

Kniha přibližuje jádro poselství mladé 
karmelitky, jež zemřela ve věku pouhých 
24 let v roce 1897 a kterou papež 
Jan Pavel II. prohlásil o sto let později 
za učitelku církve.
zrevidované vydání 
brož., 176 s., 249 Kč
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N
O

V
IN

KA

Peter Scazzero

EMOČNĚ ZDRAVÁ SPIRITUALITA

Nelze být duchovně zralý a zároveň 
emočně nezralý: k tomuto závěru autor 
dospěl díky bolestným zkušenostem se 
sebou samým i s lidmi, které se coby 
pastor multietnické komunity pokoušel 
vést ke Kristu a duchovně formovat. 
Jeho služba i rodinný život byly 
poznamenány emoční nezralostí a vnitřní 
rozervaností. Podobně jako mnozí z nás 
přehlížel a potlačoval své emoce, vyhýbal 
se konfliktům a neuměl přijímat své 
limity. Špatně snášel ticho a samotu před 
Bohem, dokonce i svou duchovní službu 
používal jako únik z Boží přítomnosti.
brož., 264 s., 295 Kč

Jacques Philippe

DUCHOVNÍ OTCOVSTVÍ 

Duchovní otcovství je dnes důležité 
téma. Ale těžko se o něm hovoří, zvláště 
kvůli nedávným odhalením o chování 
některých kněží, které je s pravým 
otcovstvím v naprostém protikladu. 

Nicméně náš svět nesmírně potřebuje lidi, 
kteří jsou autentickými ikonami Božího 
otcovství. Je to velká milost, může-li kněz 
ve svém povolání zakoušet a projevovat 
skutečné otcovství: dává to jeho kněžství 
inspirativní krásu a hloubku.

Edice Quo vadis 

Připravujeme

N
O

V
IN

KA

Anna Mátiková

EXPEDICE BIBLE
Základní výbava

Nepřipadá vám Bible jako džungle? Nepřehledná 
a plná nástrah? Nabízíme stručný úvod do Bible pro 
katechumeny, biřmovance, ale i pro všechny, jejichž 
biblická průprava byla dosud spíše chatrná.
brož., 184 s., 249 Kč

Johannes Hartl

ZKRÁTKA MODLITBA
Kurz pro samouky

Autorem tohoto „kurzu pro samouky“ je sice laik, 
ale nikoli ve smyslu „neodborník“. Právě naopak – 
asi málokdo z čtenářů má s modlitbou tak letitou 
a mnohovrstevnou zkušenost. Navíc ne každý umí 
psát o modlitbě svěžím a objevným způsobem, 
natož vyprávět příběhy z evangelií tak, že k vám 
promlouvají úplně nově.
brož., 184 s., 259 Kč

Anna Mátiková

ADVENTNÍ KÚRA PRO DUŠI

Adventní kúra nabízená v této knize je založená  
na Božím slově, které očišťuje, uzdravuje a utěšuje. 
Autorka nás zve, abychom „rozbalili“ dary Božího 
slova, jež nám v tomto období štědře naděluje 
mešní liturgie.
brož., 192 s., 249 Kč

Edice Kompas
N

O
V

IN
KA
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ROZMLUVY S BOHEM 1  
Advent – Doba vánoční – Zjevení Páně; váz., 430 s., 250 Kč

ROZMLUVY S BOHEM 2A 
Postní doba – Velikonoční triduum; váz., 391 s., 269 Kč

ROZMLUVY S BOHEM 2B  
Velikonoční období; váz., 407 s., 240 Kč

ROZMLUVY S BOHEM 3A  
Mezidobí (1.–7. týden); váz., 391 s., 269 Kč

ROZMLUVY S BOHEM 3B  
Mezidobí (8.–13. týden); váz., 391 s., 269 Kč

ROZMLUVY S BOHEM 4A  
Mezidobí (14.–18. týden); váz., 376 s., 259 Kč

ROZMLUVY S BOHEM 4B  
Mezidobí (19.–23. týden); váz., 376 s., 259 Kč

ROZMLUVY S BOHEM 5A  
Mezidobí (24.–29. týden); váz., 376 s., 269 Kč

ROZMLUVY S BOHEM 5B  
Mezidobí (30.–34. týden); váz., 344 s., 249 Kč

ROZMLUVY S BOHEM 6  
Slavnosti a svátky (leden–červen); váz., 471 s., 255 Kč

ROZMLUVY S BOHEM 7  
Slavnosti a svátky (červenec–prosinec); váz., 456 s., 255 Kč

Ediční řada Rozmluvy s Bohem španělského autora Francisca Fernándeze- 
-Carvajala nabízí možnost den po dni vstupovat do vztahu s Bohem, mluvit 
s ním o každodenních potřebách jako s tím, kdo je nám vždy nablízku, a učit 
se nacházet v Božím světle odpovědi, které ve svém životě hledáme.

Rozjímání na každý den v roce

Sleva 50 % 
při zakoupení celé série Rozmluvy s Bohem

1.280 Kč
původní cena 2.574 Kč

Poslední 
kusy

SKUTKY APOŠTOLŮ 2

Příběhy z počátků církve se 
nejprve zaměřují na mateřskou 
jeruzalémskou komunitu a dále 
sledují především působení 
apoštola Pavla (2. díl, kapitoly 
13–28). Pod vedením Faustiho 
se čtenář přesvědčí, že 
i texty podobající se zprávám 
z cestovního deníku mohou 
vést k modlitbě a k růstu 
ve víře.
váz., 518 s., 495 Kč

*SKUTKY APOŠTOLŮ 1 jsou 
rozebrány.

NAD EVANGELIEM
PODLE MARKA
váz., 469 s., 495 Kč, 
e-kniha 322 Kč

NAD EVANGELIEM
PODLE MATOUŠE
váz., 361 s., 595 Kč, 
e-kniha 395 Kč

NAD EVANGELIEM
PODLE LUKÁŠE
váz., 847 s., 789 Kč, 
e-kniha 1 300 Kč 
e-kniha 2 250 Kč

NAD EVANGELIEM
PODLE JANA
váz., 629 s., 670 Kč 
e-kniha 435 Kč

Lectio divina

Knihy italského jezuity Silvana Faustiho o jednotlivých evangeliích jsou plodem 
dvacetileté zkušenosti s hlásáním Božího slova. Autorovým záměrem je 
pomoci čtenáři proniknout do tajemství Slova skrze lectio divina, a tím vstoupit 
do hlubšího dialogu s Ježíšem.

Také jako  
e-kniha

Také jako  
e-kniha

Také jako  
e-kniha

Také jako  
e-kniha

Poslední 
kusy
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Ermes Ronchi

KLÍČOVÉ OTÁZKY EVANGELIA
Meditace pronesené při duchovních cvičeních pro papeže 
Františka a římskou kurii.

Papež o nich řekl: „Ježíšova slova, o nichž jsme rozjímali, 
nám ukázala cestu, která vede k přilnutí k Bohu, abychom 
mu pomáhali vtělovat se do tohoto světa.“
váz., 184 s., 249 Kč

Henri J. M. Nouwen

NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA

Autor rozjímá nad jednotlivými postavami slavného 
Rembrandtova obrazu. Postupně se našel v obou synech 
a nakonec největší výzvou bylo pro autora povolání stát se 
milosrdným otcem, který už neřeší sebe, ale má otevřené 
srdce i náruč pro všechny „ztracené“.
brož., 200 s., 229 Kč

Grzegorz Ryś 

SKANDÁL  
MILOSRDENSTVÍ 

Autor je vynikající znalec Božího slova i 
lidských srdcí, jeho texty i kázání působí 
jako živá voda. Není divu, že v Polsku 
oslovují tisíce lidí.
brož., 168 s., 249 Kč

N
O

V
IN

KA

Edice Plamen Ducha

Papež František 

MODLITBA OTČENÁŠ

Kniha obsahuje katecheze na téma modlitby Otčenáš. Papež 
František se zde vrací k zásadní skutečnosti, že jsme v Kristu 
milovaní synové a dcery Otce; odtud pramení i synovská 
důvěra a smělost, s níž se obracíme k našemu Otci na 
nebesích. A právě ve světle této víry, která je především 
vztahem, se nám modlitba Páně rozzáří všemi barvami. 
brož., 80 s., 135 Kč

Papež František 

SÍLA POVOLÁNÍ – ZASVĚCENÝ ŽIVOT DNES

V rozhovoru s Fernandem Pradem Svatý otec vypráví 
o svém povolání ke kněžství. Dále se zabývá tématy, jako 
je výběr kandidátů k zasvěcenému životu, role žen v církvi 
či formace povolání. 
brož., 120 s., 135 Kč

Papež František – G. Valente

VŠICHNI JSME MISIONÁŘI

Rozhovor s papežem Františkem na téma misijního 
rozměru církve. Každý máme ve světě své jedinečné 
poslání, a to poslání misijní, které se nezakládá na lidské 
výmluvnosti ani na strategiích a metodách, ale na „síle 
přitažlivosti“, jíž působí živý Kristus v srdcích lidí: kéž by 
tak mohl volně působit i skrze každého z nás.
brož., 80 s., 135 Kč

Giuseppe Forlai

MARIA, MATKA UČEDNÍKŮ PÁNĚ

V této knížce se pokusíme nastínit Mariin hluboký vztah 
k Duchu Svatému a k Církvi. Duch Svatý je tím, kdo 
formuje tělo Božího Syna v lůně ženy, i tím, kdo utváří 
Církev v lůně jeruzalémského večeřadla. Kdykoli třetí 
osoba božské Trojice dává život něčemu novému,  
Maria je u toho. 
brož., 88 s., 149 Kč

Edice Plamen Ducha
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Anselm Grün

DŮVĚRNÁ SLOVA
Modlitby pro každou příležitost

Mnoho lidí říká, že netuší, jak by se měli modlit. 
Oficiální modlitby jsou jim cizí a modlitba 
vlastními slovy jim činí potíže. Právě pro ně 
je určena tato sbírka modliteb, které mají 
přirozený a vroucí jazyk a zároveň se týkají 
každodenních starostí.
váz., 255 s., 199 Kč, e-kniha 99 Kč

Inspirace

Také jako  
e-kniha

KVÍTKY SVATÉHO FRANTIŠKA

Z příběhů svatého Františka a 
jeho prvních druhů dýchá ryzí 
evangelium, a tak se dnes právem 
řadí k perlám křesťanské literatury.
váz., 192 s., 299 Kč

Papež František

GAUDETE ET EXSULTATE (RADUJTE SE A JÁSEJTE) 

Ve své apoštolské exhortaci papež František reflektuje 
všeobecné povolání ke svatosti a zamýšlí se nad tím, jak 
můžeme na tuto výzvu odpovědět v současném světě. 
Hlavní myšlenkou exhortace je, že svatost znamená 
následovat Ježíše Krista.
brož., 96 s., 99 Kč

Papež František

EVANGELII GAUDIUM (RADOST EVANGELIA)

Papež František zde vychází ze závěrečných propozic 
synodu o nové evangelizaci, který se konal v roce 2012. 
Exhortace se vyznačuje velmi přístupnou a čtivou formou 
a nese se v téměř důvěrném tónu.
brož., 184 s., 119 Kč

Papež František

LAUDATO SI’ (BUĎ POCHVÁLEN)

Klíčovým tématem encykliky je otázka: „Jaký svět chce- 
me zanechat těm, kdo přijdou po nás?“ Podle papeže 
Františka však tuto otázku nelze řešit izolovaně, pouze 
v rámci životního prostředí, ale je třeba se ptát i na to, 
co je smyslem života na zemi nebo jaký je cíl naší práce 
i veškerého našeho úsilí… 
2. vydání, brož., 160 s., 119 Kč

Papež František

Také jako  
e-kniha

Také jako  
e-kniha

Také jako  
e-kniha

Papež František

AMORIS LAETITIA

e-kniha

Všechny tyto encykliky 
 jsou jako e-knihy 

ke stažení ZDARMA.
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Éric Jacquinet (ed.)

JAK SE OSVOBODIT OD PORNOGRAFIE
S předmluvou br. Samuela, opata kláštera 
v Novém Dvoře

Tato kniha je praktickým průvodcem na cestě k vymanění 
se ze závislosti na pornografii. Čím dál více lidí se dnes 
snaží osvobodit od tohoto novodobého otroctví, ale často 
nevědí, kde hledat pomoc. Zde je předložena konkrétní 
nabídka čtyřicetidenního putování k nabytí svobody 
v oblasti sexuality. 
brož., ilustrováno, 360 s., 329 Kč

Jean-Benoît Casterman

LÁSKA, KTERÁ ZA TO STOJÍ!
Průvodce po cestách (pravé) sexuality

Průvodce pro teenagery, kteří hledají pravdivé odpovědi 
na své otázky o lásce, sexu a o všem, co souvisí 
s partnerskými vztahy; pro ty, kdo se nechtějí nechat 
unášet davem, ale touží svůj život stavět na opravdové 
lásce a ryzích hodnotách.
brož., ilustrováno, 82 s., 165 Kč

Život ve vztazíchŽivot ve vztazích

Jan Pavel II.

TEOLOGIE TĚLA
Katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu

Ve svých promluvách, popisujících manželství a lidskou 
lásku v Božím plánu, se sv. Jan Pavel II. vrací až na samotný 
práh lidské historie, aby ukázal tento plán v jeho prvotní, 
hříchem nezasažené podobě.
váz., 598 s., 380 Kč, e-kniha 190 Kč

Christopher West 

TEOLOGIE TĚLA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Stručný úvod do sexuální revoluce Jana Pavla II.

Kniha „překládá“ ohromující poselství sv. Jana Pavla II. 
do jazyka běžného čtenáře. Stránku za stránkou odkrývá 
vzájemné souvislosti mezi sexualitou a nejdůležitějšími 
otázkami lidské existence.
brož., 143 s., 175 Kč

Mary Healyová

MUŽI A ŽENY JSOU Z RÁJE
Průvodce Teologií těla Jana Pavla II.

Touha milovat a být milován v důvěrném, trvalém vztahu, 
je vepsaná hluboko do lidského srdce. Jan Pavel II. nás zve 
k objevení skutečného významu muže a ženy a důvodů, 
proč se k sobě chováme tak, jak se chováme. Tajemství 
muže a ženy nehledejme na jiných planetách, ale tam, 
odkud oba pocházejí – v ráji.  
brož., 120 s., 128 Kč

Také jako  
e-kniha

Cédric Burgun – Bénédicte Lucereau

CO KDYBYCHOM SE VZALI?
Jak poznat, že jsme připraveni

Kniha je určena nejen těm, kdo se chtějí připravovat 
na svatbu, ale i těm, kdo je doprovázejí. Otevírá řadu 
témat, a formou velmi osobních otázek, jež uzavírají 
téměř každou kapitolu, umožní snoubencům, aby o nich 
přemýšleli a o případných problémech otevřeně hovořili.
brož., 168 s., 219 Kč

Poslední 
kusy
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Raniero Cantalamessa

9 DNÍ K NAVÁZÁNÍ PŘÁTELSTVÍ S DUCHEM SVATÝM

Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez něho se 
nemůžeme modlit, chápat Písmo svaté ani milovat. Duch 
Svatý nás posiluje. Ježíš sám nám to slíbil: „Dostanete sílu 
Ducha Svatého, který na vás sestoupí“ (Sk 1,8).
brož., 80 s., 95 Kč

Pavel Vojtěch Kohut

9 DNÍ K PROHLOUBENÍ NADĚJE, VÍRY A LÁSKY

Jako křesťané nevedeme jen přirozený život, který nám 
darovali rodiče, ale i nadpřirozený, který jsme obdrželi 
od Boha ve křtu. Tuto novou existenci, jež se zakládá 
zejména na vlitých ctnostech naděje, víry a lásky, nazýváme 
teologální život. Rozjímáními nás bude provázet zejména  
sv. Jan od Kříže a jeho báseň Bez opor oporu mám. 
brož., 88 s., 95 Kč

Anna Penna

9 DNÍ K PŘIBLÍŽENÍ SE TAJEMSTVÍ VÁNOC

Novéna je inspirována zamyšleními papeže Františka 
z exhortace Amoris laetitia (Radost z lásky). Na každý 
den intenzivní přípravy na Vánoce pak připadá i jedna 
z událostí spjatých s Ježíšovým narozením. Ponořme se 
tedy do tajemství Vánoc, aby přetvořilo náš život. 
brož., 80 s., 95 Kč

Edice Novény

Milada Jiřina Burgerová

9 DNÍ RUKU V RUCE SE SVATÝM JOSEFEM

Devítidenní rozjímání o životě sv. Josefa,  
opatrovníka Svaté rodiny.
brož., 80 s., 95 Kč

Edice Novény nabízí lidem možnost, jak prožít čas ztišení doma nebo  
na dovolené či na prázdninách, v autobuse nebo ve vlaku…, lidem, kteří mají 
málo času, ale rozhodnou se po devět dní věnovat deset minut inspirujícím 
úvahám na konkrétní téma, aby pokročili v duchovním životě. 

Kateřina Lachmanová

9 DNÍ RUKU V RUCE S TEREZIÍ Z LISIEUX

Svatá Terezie z Lisieux (1873–1897) nás učí žít 
a přimlouvat se s velkou důvěrou, jako děti 
nebeského Otce, který je mocný a svrchovaný, 
ale i milosrdný a až marnotratně štědrý: „… 
všechno, co mám, je tvé“ (Lk 15,31). Na její 
přímluvu můžeme očekávat mohutný déšť růží 
(milostí), který slíbila před svým odchodem 
do nebe, obzvlášť když v nebi slaví nejen kulaté 
narozeniny, ale i sté výročí svého blahořečení 
a svatořečení (2023 a 2025).
brož., 56 s., 95 Kč

Jacques Philippe

9 DNÍ MODLITEB ZA VNITŘNÍ POKOJ 

Během této novény budeme prosit o milost, abychom 
do svého srdce přijali Boží pokoj a dokázali ho předávat 
lidem kolem sebe.
brož., 80 s., 95 Kč

Edice Novény 
N

O
V

IN
KA

Jacques Philippe

9 DNÍ KE ZNOVUNALEZENÍ 
RADOSTI Z MODLITBY

Modlitba nám umožňuje předjímat nebe. Díky ní jakoby 
v předtuše okoušíme štěstí, které není z tohoto světa 
a které nám nic pozemského nemůže dát; totiž ono štěstí 
v Bohu, k němuž nás on sám předurčil a kvůli němuž nás 
stvořil.
brož., 80 s., 95 Kč

Poslední 
kusy
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Stormie Omartianová

VÁNOČNÍ ZÁZRAK

Stormie Omartianová tentokrát opustila své obvyklé 
téma a sepsala knížku, v níž vypráví události Kristova 
narození současným jazykem. Součástí každé kapitolky 
je úryvek z Písma svatého a modlitba. Kniha nás může 
provázet dobou adventní, ale nabízí se i jako milý 
vánoční dárek.
váz., 200 s., 249 Kč

Edice Síla modlitby 

Stormie Omartianová

SÍLA MANŽELČINY MODLITBY

Autentická výpověď autorky, která do všech svých manžel- 
ských trápení pozvala Boha. V textu, který je naprosto 
realistický, sdílí se čtenáři vlastní zkušenost s modlitbou,  
jež může proměnit jak ženu, která se modlí, tak manžela 
i celé manželství.
zrevidované vydání  
brož., 216 s., 235 Kč, e-kniha 155 Kč

Stormie Omartianová

SÍLA RODIČOVSKÉ MODLITBY

Autorka se nyní představuje jako matka, která ví, že je 
třeba se za své děti usilovně modlit a svěřovat je do Boží 
péče a ochrany. K tomu vybízí i další rodiče a předkládá 
jim různé situace, v nichž se děti mohou ocitnout. „Když 
se jako rodiče modlíme, stojíme v bitvě po jejich boku 
a užíváme Boží moc v jejich prospěch.“
zrevidované vydání 
brož., 232 s., 235 Kč

Stormie Omartianová

SÍLA MODLITBY ZA VAŠE VNOUČATA

Vnoučata jsou darem, který vám dává Bůh. A vaše 
modlitby jsou zase darem, který dáváte vy jim, aby ovlivnil 
celý jejich život – dokonce i tehdy, kdy už tu nebudete, 
abyste jeho dobré plody viděli na vlastní oči. Bůh vám 
svěřuje významný úkol: máte svému vnoučeti nebo 
vnoučatům sloužit – nejen slovem a skutkem, ale také 
modlitbou.
brož., 216 s., 235 Kč

Také jako  
e-kniha

Edice Síla modlitby 

Stormie Omartianová

STORMIE 

e-kniha 130 Kč

Stormie Omartianová

SÍLA MANŽELOVY  
MODLITBY
e-kniha 129 Kč

Další díla autorky jsou 

ke stažení pouze jako e-knihy:
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Zofia Kossaková 

ÚMLUVA 
Příběh o Abrahámovi 

Historický román s biblickou tematikou zachycuje 
Abraháma jako hlavní postavu. Patriarcha je zde popsán 
jako člověk z masa a kostí, se všemi pochybnostmi 
a starostmi. Román byl napsán pod dojmem válečných 
zážitků z vězení a koncentračního tábora.
váz., 464 s., 365 Kč, MP3 350 Kč

Zofia Kossaková 

BEZE ZBRANĚ

Na pozadí křižáckých výprav do Svaté země autorka 
rozvíjí několik příběhů významných osobností tehdejší 
doby a vykresluje i úsek života sv. Františka z Assisi, 
který nakonec sám a beze zbraně dosáhne toho, co se 
mnohatisícovým vojskům nepodařilo, když si svou radostí 
a odvahou získá srdce sultána a zachraňuje to, co se zdálo 
být nenávratně ztraceno.
váz., 440 s., 395 Kč

Edice Duchovní beletrie 

Isabelle Laurent

NA ŽIVOT A NA SMRT 

Život dvou kamarádů „na život a na smrt“ se jednoho 
dne radikálně změní, když je rozdělí gestapo: Karel, mladý 
katolík, je poslán do koncentračního tábora Osvětim, 
kde potká i budoucího světce Maxmiliána Kolbeho, 
zatímco židovský chlapec Šimon zůstává na svobodě, ale 
osamocený, sžíraný pocity viny. 

brož., 296 s., 329 Kč

Walter J. Ciszek

S BOHEM V RUSKU 

Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. 
Po vstupu k jezuitům působil jako misionář v Rusku. V roce 
1940 byl zatčen a dalších dvacet tři let vězněn sovětským 
režimem, z toho patnáct let na Sibiři. Až v roce 1963 se 
mohl vrátit do Spojených států, výměnou za dva sovětské 
agenty.
váz., 486 s., 349 Kč, e-kniha 175 Kč, MP3 250 Kč

Také jako  
e-kniha

Edice Duchovní beletrie 

Hannah Hurnard

JAKO LAŇ NA VÝŠINÁCH

Známý alegorický příběh o Bázlivce z údolí Ponížení 
a její touze dojít na výšiny lásky, radosti a vítězství, 
kde pomocí Pastýře a dvou průvodkyň, které jsou jí 
oporou na cestě k proměně, získá novou identitu. 
brož., 200 s., 299 Kč

Wilhelm Hünermann 

ŽIVÉ SVĚTLO

Román představuje bohatý život svaté Hildegardy 
z Bingenu. Ve své době patřila k nejznámějším 
osobnostem církve v Evropě. Zapsala se do dějin 
nejen jako mystička, ale i jako velmi vzdělaná 
a činorodá žena, která měla značný vliv v církvi 
i ve společnosti. 
brož., 328 s., 399 Kč 

Rebecca St. James

MILOSRDNÁ JIZVA

Román známé zpěvačky Rebeccy St. James 
o dívce, která hledá úlevu od vnitřní bolesti 
v sebepoškozování, a o její cestě za uzdravením.
brož., 396 s., 399 Kč
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AKCE
 99 Kč

AKCE
 99 Kč



– 26 – – 27 –

Duchovní beletrie pro dospívající čtenářky

PODEPSÁNA 
CHARLOTTE
brož., 270 s., 279 Kč,  
e-kniha 139 Kč, MP3 154 Kč

KDE JSI,  
ÉLISABETH?
brož., 272 s., 289 Kč,  
e-kniha 145 Kč

NA DVOŘE  
ALEXANDROVĚ
brož., 240 s., 249 Kč,  
e-kniha 162 Kč

ZAPOMENUTÁ  
ZÁVĚŤ
brož., 232 s., 255 Kč, 

e-kniha 165 Kč

Jan Dobraczyński

STÍN OTCE
Příběh o Josefovi z Nazaretu 

Stín Otce je především knihou o skromném, pracovitém 
a hluboce věřícím člověku, o opravdové a vše překonávající 
lásce mezi Josefem a Marií (Miriam) a o lásce jich obou 
k Bohu a k Božímu dítěti – Ježíši.
brož., 270 s., 249 Kč, e-kniha 129 Kč, MP3 220 Kč

Jan Dobraczyński

BOŽÍ PŘÍTELKYNĚ
Příběh o Terezii z Ávily

Román o Terezii z Ávily, o její cestě ke svatosti, která 
nebyla vůbec snadná. Čtenář se dozví nejen o jejím 
zakladatelském díle – reformě karmelitánského řádu 
a založení množství nových klášteru –, ale také o její 
rodině, charakteru a lidech, kteří jí byli blízcí, včetně 
sv. Jana od Kříže. Zkušený autor vystihuje i politickou 
a náboženskou situaci Španělska 16. století.
váz., 295 s., 285 Kč, e-kniha 145 Kč

Také jako  
e-kniha

Duchovní beletrie 

Poslední 
kusy

AKCE 3+1
PŘÍBĚH SESTER 

ZE ZÁMKU NADĚJE 

Pokud si v našem  
kamenném knihkupectví  
nebo na našem e-shopu  

zakoupíte tři díly série,  
dostanete čtvrtý díl  

zdarma. 

Také jako  
e-kniha

Také jako  
e-kniha

Také jako  
e-kniha

Také jako  
e-kniha

Úspěšný románový cyklus známé francouzské 
autorky Sophie de Mullenheim, který reflektuje  
otázky víry a lidskosti napříč staletími.
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DESATERO PŘIKÁZÁNÍ

Tato kniha nabízí školákům návod, jak dobře porozumět 
Desateru. Přikázání jsou formulována současným jazykem, 
aby je děti správně pochopily. V jednotlivých kapitolách se 
vychází jednak z praktických příkladů ze života dětí, jednak 
z evangelních úryvků, které objasňují, jak na Desatero 
nahlížel Ježíš.
brož., ilustrováno, 64 s., 145 Kč

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ
Jak na ně?

Knížka byla připravena ke Svatému roku milosrdenství, aby 
rodiče i katecheti mohli dětem vysvětlit, co jsou to skutky 
milosrdenství a jak je mohou děti samy konat.
brož., ilustrováno, 64 s., 99 Kč

Brigitte Endresová

JÁCHYM A DESATERO

Jáchym dostal za úkol naučit se Desatero. Přikázání ale 
nejsou tak zábavná jako stavění modelu letadélka s dědou. 
Jenže Desatero není jen nějakým soupisem příkazů, ale 
návodem na šťastný život od toho, který nás miluje. 
Dědeček proto Jáchymovi ukazuje, že stavět letadélko bez 
návodu a žít bez Desatera je v lecčem velmi podobné.
váz., ilustrováno, 128 s., 249 Kč

Marie-Aude Murail

RABBI JEŽÍŠ 

Kniha je určena pro děti staršího školního věku, avšak 
s chutí se do ní začtou i dospělí, kteří Ježíšův příběh dávno 
znají. Klíčové postavy evangelia nám doslova ožijí před 
očima. Jde o románové zpracování, které si neklade za cíl 
doslovnou věrnost textům Bible, ale má tu přednost, že 
čtenáře „chytí za srdce“.
váz., ilustrováno, 144 s., 229 Kč

Život z víry pro děti

Sally Ann Wright

RODINNÁ BIBLE

Velkou předností této Bible jsou praktické 
podněty do každodenního života. Rodinná 
Bible nabízí stručné, vkusně převyprávěné 
úryvky z biblických knih korespondující 
s otázkou k zamyšlení, jak dané Boží slovo 
aplikovat v životě.
váz., 392 s., 599 Kč

Život z víry pro děti

Sophie de Mullenheim

MISÁL PRO DĚTI 
Když mši rozumíš, tak se nenudíš!

Máte doma školáka, kterému už jsou 
obrázky málo a chce si číst a rozumět tomu, 
co se kolem něho v kostele děje? Takovým 
zvědavcům zkuste dát do ruky tuhle knížku.
brož., ilustrováno, 64 s., 

169 Kč

N
O

V
IN

KA

Tonino Lasconi

JÁ SE TAKY ZPOVÍDÁM

Autor nabízí čtenářům text, který jim pomůže pochopit 
pravý význam svátosti smíření a připravit se na ni jako 
na důležité setkání s Ježíšem Kristem.

Kniha přináší podněty i pro katechety a rodiče dětí.
brož., 96 s., 159 Kč

Poslední 
kusy
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Roberto Morgese

ZÁHADNÝ DIAMANT

Desetiletý Kito z Konga pracuje do úmoru v dole, 
kde se těží vzácná surovina, ze které se vyrábějí 
malé elektronické součástky. Když jednoho dne 
dojde k závalu, běží zpátky vyprostit svého mladšího 
bratra… a najde opravdický diamant! Napínavý 
příběh je sice vymyšlený, ale v mnohém pravdivý – 
vychází z reálných životních podmínek milionů dětí 
v Africe i jinde.
brož., 176 s., 239 Kč

Sophie de Mullenheim

PŘÍZRAK Z KOLOSEA

Jak název napovídá, děj je zasazený do křesťanského 
starověku, kdy byli křesťané pronásledováni 
a setkávali se tajně v katakombách. Příběh tří 
kamarádů, kteří při potyčce se zloději narazí 
na„přízrak“, zaujme kluky i holky s touhou 
po dobrodružství (ale dost možná kniha nakonec 
„oběhne“ celou rodinu).
brož., 232 s., 259 Kč

Velké příběhy pro malé čtenáře 9+Velké příběhy pro malé čtenáře 9+

Zuzana Holasová

POPOUPO 
aneb Podivuhodná pouť pouští

Tento dobrodružný román pro děti je jakousi 
„českou Narnií“. Čtyři děti se v něm „propadnou“ 
do příběhu hry, kterou si samy vymyslely. 

váz., ilustrováno, 175 s., 249 Kč,  
e-kniha 125 Kč, MP3 119 Kč

Sherry Weaver Smithová

VLK A ŠTÍT 
Dobrodružství se sv. Patrikem

Dobrodružný příběh se odehrává v 5. století 
na ostrově zvaném Irsko, v době, kdy žil sv. Patrik. 
A právě s ním se setkává jedenáctiletý chlapec 
Kieran, který se stará o osiřelé vlčí mládě, jemuž 
hrozí nebezpečí. Kieran zároveň hledá štít, který by 
byl natolik silný, aby ochránil jeho samého i ty, kdo 
jsou jeho srdci nejbližší. Najde ho?
brož., 159 s., 185 Kč

Zuzana Holasová

TAUMUR
Cesta temným lesem k Beránkovi

V podivné říši rudého draka, kde nemůžete koupit 
Bibli v žádném knihkupectví ani si ji vypůjčit 
v knihovně, utíkají lesem Taumur, Miria a její dva 
bráškové. Snad najdou tajnou stezku, která je 
zavede do bezpečí před strašáky. 
váz., ilustrováno, 224 s., 295 Kč
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Také jako  
e-kniha
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Edmond Prochain

TRDLIEL V KANCELÁŘI ZÁZRAKŮ

Trdliel, anděl strážný malého Aleše, má další problém, 
musí se vypravit do nebeské kanceláře zázraků, aby tam 
orodoval za Alešovy rodiče. Jak to tam funguje a jak 
andílek pochodí..., to se dozvíte v této knížce. 
brož., ilustrováno, 64 s., 149 Kč

Humorné příběhy pro děti od 4 let 

Edmond Prochain

ANDĚL STRÁŽNÝ JDE DO ŠKOLY

Když andílek Trdliel pospíchá do školy pro anděly strážné, 
spadne z obláčku a přistane na stromě, přímo před oknem 
malého Aleše, chlapce, jehož má na starosti. Tehdy začíná 
jejich veselé dobrodružství…
brož., ilustrováno, 64 s., 149 Kč

Maria Grace Dateno FSP

Šestidílná série o dětech, 
které zažívají velká 
dobrodružství pokaždé,  
když se ocitnou  
v Ježíšově době.

SETKÁNÍ
S PASTÝŘI
brož., 80 s., 99 Kč

NEBEZPEČÍ
NA MOŘI
brož., 80 s., 99 Kč

ZTRACENI
V BOUŘI
brož., 80 s., 99 Kč

ZTRACENÉ
NÁDOBKY
brož., 80 s., 99 Kč

ODVÁŽNÉ
ROZHODNUTÍ
brož., 88 s., 99 Kč

ODHALENÍ
ZA ÚSVITU
brož., 80 s., 99 Kč

Pro děti ve věku 6+

AKCE 5+1
VÝPRAVY DO DOBY JEŽÍŠOVY

Pokud si v našem kamenném 

knihkupectví nebo na našem e-shopu 

zakoupíte pět dílů, dostanete šestý díl zdarma.
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Mariusz Krawiec

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA DUCHOVNÍ UZDRAVENÍ

Každé zastavení obsahuje zamyšlení a prosbu 
za uzdravující milost pro jednotlivé oblasti duše i těla. Jde 
jen o to, abychom uvěřili v Kristovu moc a cele se mu 
odevzdali. Křížová cesta je doplněna dalšími modlitbami 
a vysvětlením, co znamená milost duchovního uzdravení.
brož., 63 s., 69 Kč 

Anna Penna

S MARIÍ NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ

Rozjímavá křížová cesta na základě 
biblických textů. Každé zastavení je 
navíc zakončeno krátkou modlitbou 
k Panně Marii.
česká verze: brož., 48 s., 39 Kč

slovenská verze: brož., 48 s., 30 Kč

Tomislav Ivančič

VEZMI SVŮJ KŘÍŽ A NÁSLEDUJ MĚ
Setkání s Ježíšem  na křížové cestě

Autorovy reflexe k jednotlivým zastavením křížové cesty 
přivádějí čtenáře k tomu, že přijmout kříž neznamená jít 
cestou bolesti a smutku, ale že „přijetí utrpení, bolesti, 
smrti, nemoci a hříchu je cestou osvobození od utrpení, 
nemoci a zla“.
brož., 39 s., 69 Kč

Křížové cesty

Stáhněte si aplikaci zdarma!
#Křížová cesta s Marií

Křížové cesty

Anna Mátiková

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO USPĚCHANÉ

Tato křížová cesta chce dodat odvahu a chuť k modlitbě 
těm, kdo si na pobožnost křížové cesty se všemi 
náležitostmi z různých důvodů netroufají.
brož., 45 s., 40 Kč
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Tomáš Halík

VIA CRUCIS
Setkání s Ježíšem na křížové cestě našich životů  
a našich dějin 

Ježíš nás nezve na svou cestu kříže proto, abychom 
ho oplakávali, nýbrž abychom změnili své smýšlení 
a jednání.
brož., 64 s., 89 Kč

Mychajlo Ivanjak

KŘÍŽOVÁ CESTA NEJEN ZA UKRAJINU

Kvůli válce mnozí trpí… Lidé zbytečně umírají, 
miliony jich musely opustit své domovy. Vydejme se 
na tuto křížovou cestu spolu s nimi, a hlavně spolu 
s Kristem, který ji pro nás již vítězně prošel.
brož., 56 s., 75 Kč
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HLAVNÍ SPOLEČNÉ MODLITBY
a mešní řád česky i latinsky

Výběr hlavních modliteb – to vše doplněno česko-
latinským mešním řádem. Brožurka se proto hodí na cesty 
do zahraničí, ale je vhodná i pro ty, kdo teprve do života 
církve vstupují a potřebují se seznámit s modlitebními texty, 
které všechny její členy spojují.
brož., 47 s., 35 Kč

RŮŽENEC

Uposlechněme výzvy sv. Jana Pavla II.: „Vezměte znovu 
s důvěrou do rukou růženec a objevte jej v novém 
světle Písma svatého v harmonii s liturgií a v kontextu 
každodenního života.“ Brožurka obsahuje i vysvětlení,  
jak se růženec modlit.
brož., 32 s., 35 Kč

Stáhněte si aplikaci zdarma!
#Růženec

Uspořádali Petr Bubeníček a Zdislava Janoušková

NOVÉNA KE SVATÉ LUDMILE

Cílem této drobné modlitební knížky, která vychází 
k příležitosti výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily, je 
prohloubit úctu k naší první světici a také přispět k tomu, 
aby se stala známější. Brožurku lze využít jako podklad 
k soukromé modlitbě novény v průběhu devíti dnů, nebo 
v celku jako delší pobožnost.
brož., 32 s., 39 Kč

Angelo Scarano

JAK PŘEČÍST BIBLI ZA JEDEN ROK

Přečíst celou Bibli je skvělý záměr, ale nikoli snadný. Proto 
nabízíme drobnou pomůcku – promyšlený „plán četby“ 
na jeden rok: s jeho pomocí snáze vytrváme a získáme tak 
plastičtější a ucelenější pohled na biblické poselství.
brož., 24 s., 35 Kč

Modlitby do kapsy 
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OTEC PIO
Poselství Boží lásky

Krátká zamyšlení sv. Pia z Pietrelciny o lásce, utrpení, 
kříži apod., doplněná o známou modlitbu „Zůstaň 
se mnou, Pane“ a dále novénu a litanie k tomuto 
oblíbenému světci.
brož., 48 s., 35 Kč

Kateřina Lachmanová 

NOVÉNA S BL. CARLEM ACUTISEM

Následující novéna je postavena na některých jeho 
krátkých, zato však „výživných“ výrocích. Může 
být použita jako mini duchovní obnova, ať už 
individuálně nebo ve společenství, ale také jako 
prosba o světlo a pomoc v nesnázích.

brož., 16 s., 39 Kč

Anna Mátiková

NOVÉNA SE SV. JOSEFEM MOSCATIM

Devítidenní pobožnost ke sv. Josefovi Moscatimu 
s prosbou o přímluvu za trpící a za ty, kteří o ně 
pečují.
brož., 32 s., 39 Kč

Modlitby do kapsy 
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Anna Penna FSP

NOVÉNA KE SVATÉMU JANU XXIII.
Za odvahu konat dobro

Texty novény nás vybízejí k tomu, abychom žili přítomným 
okamžikem a neutíkali do vzdálené budoucnosti, ale žili 
s vědomím, že jsme stvořeni k tomu, abychom byli šťastní. 
brož., 40 s.

Uspořádala Anna Mátiková 
S BOHEM NA CESTÁCH
Modlitby nejen na prázdniny

Modlitby a zamyšlení pro dny volna, na cesty 
i na brigádu, žalmy k různým příležitostem, originální 
litanie poutníka, blahoslavenství a běda turistům, prosby 
o dary Ducha Svatého na dovolenou a jiné.

Modlitby do kapsy 

Stáhněte si aplikaci zdarma!
#S Bohem na cestách

Modlitby do kapsy 

MODLITBY K SRDCI JEŽÍŠOVU

Úcta k Srdci Ježíšovu je mezi křesťany velmi rozšířená. Své 
kořeny má v Písmu svatém i ve spisech církevních otců 
a světců. Ježíšovo Srdce je spojeno s jeho láskou a smrtí 
na kříži, kterou pro nás podstoupil. Jak říká sv. Pavel: „On 
mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20).
brož., 35 s., 32 Kč

Anna Penna FSP

NOVÉNA K ANDĚLU STRÁŽNÉMU

Každý věřící má u sebe anděla, který ho chrání a vede 
a na něhož by neměl zapomínat. Při rozjímání nad jejich 
významem pro náš život nám může posloužit i tato 
novéna, jež na základě biblických úryvků poukazuje 
na některé z podob těchto andělských bytostí.
brož., 24 s., 35 Kč

Uspořádala Anna Mátiková

MODLITBY U STOLU

Tato brožurka se může stát vhodným pomocníkem při 
společných chvílích trávených u stolu, ať už v rodině, nebo 
v různých společenstvích. Obsahuje výběr modliteb před 
jídlem a po jídle, žalm dobrořečení i modlitbu Anděl Páně.
brož., 16 s., 35 Kč

Papež František

10 RAD PAPEŽE FRANTIŠKA PRO DOBRÝ ŽIVOT

Argentinský časopis Clarín se obrátil na papeže Františka 
s otázkou, zda existuje nějaký návod na šťastný život. 
V neformálním rozhovoru Svatý otec odpověděl, že takový 
recept nezná, ale zmínil deset rad či principů, které jsou 
základem vyrovnaného života.
brož., 24 s., 35 Kč

Stáhněte si aplikaci zdarma!
#Novéna k andělu strážnému

AKCE
 99 Kč
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Kompletní nabídka

mobilních aplikací zdarma ke stažení 

zde:

Kompletní nabídka e-knih 

zde:

Chci podpořit Paulínky

Pokud byste si přáli podpořit apoštolát řeholní kongregace Dcer sv. Pavla, 
můžete při nákupu v e-shopu připočíst k platbě za Vaše zboží libovolnou 
částku (nepřesahující 999 Kč) jako Váš příspěvek. Tato částka pak bude 
součástí faktury, která Vám bude sloužit jako potvrzení o daru.

SLEVY PŘI NÁKUPU V E-SHOPU WWW.PAULINKY.CZ

Každý zákazník získává:

• slevu 12 % na veškeré produkty nakladatelství Paulínky,

• slevu 8 % na knihy ostatních nakladatelů.

Platí i pro zákazníky mimo Českou republiku a rovněž se vztahuje 
na objednávky, u nichž byl zvolen osobní odběr zboží v kamenném 
knihkupectví Paulínky.

Sleva se nebude vztahovat na zboží do 50 Kč a na zboží trvale 
zlevněné.

• Slevy pro instituce 

Farnostem, společenstvím, knihovnám a školám poskytujeme slevu 
15 % na knihy nakladatelství Paulínky, 12 % na ostatní zboží 
nakladatelství Paulínky a 10 % na knihy jiných nakladatelů.

Majitelé zákaznické karty mohou uplatňovat stejné slevy při 
nákupu v kamenném knihkupectví.

Poštovné zdarma při objednávce nad 2 500 Kč. (Knihkupci mají 
nárok na poštovné zdarma při nákupu nad 4 000 Kč po uplatnění 
knihkupeckého rabatu.)  
Cena poštovného neplatí pro objednávky posílané na Slovensko. 


