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S P I R I T U A L I TA
Guy Gilbert

as žít
P\EK L A D JA ROS L AVA FE JKOVÁ

Známý autor spirituálních knih Guy Gilbert hledá v dnešní dobĢ
moudrost a upozorŸuje, jak je potƎebná a jak pƎíklady a vzory
moudrých lidí scházejí. Jak ale moudrost pĢstovat? Jeho drobná, ale hluboká kniha je o malých, ale pƎitom zásadních principech, které ēlovĢku pomáhají neutopit se ve víru souēasného
svĢta, ale stavĢt na skále duchovních pravd a skrze nĢ novĢ
objevit život a kvalitu jeho prožívání. Typicky se tak v knize prolíná svĢt lidí na okraji, o které se Guy stará, a svĢt spirituální se
svými jiskrami krásy, nadĢje a smyslu. Vedle zcela konkrétních
rad – hledání Ɵcha, neotroēení mobilƽm, skromnost v jídle, užívání volného ēasu apod. – ukazuje i na zásadní obecné principy, které osvĢdēuje svou hlubokou životní zkušenosơ.
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1170-9 | brož. | 112 str. | asi 149൶Kē

Guy Gilbert je známý francouzský knĢz a vychovatel delikventní
mládeže. Z knih vydaných nakladatelstvím Portál jmenujme napƎ.
Bratr vyvržených, Evangelium podle svatého lotra, Srdce v ohni,
Aƛ se Ɵ život povede!, Partnerství, ŠtĢsơ, Pokora aj.

DALŠÍ KNIHY AUTORA:

TAKÉ JAKO E-KNIHA

TAKÉ JAKO E-KNIHA

TAKÉ JAKO E-KNIHA

brož. | 96 s. | 149൶Kē

brož. | 96 s. | 149൶Kē

brož. | 296 s. | 345൶Kē

brož. | 88 s. | 159൶Kē

brož. | 88 s. | 149൶Kē

brož. | 216 s. | 289൶Kē

brož. | 96 s. | 179൶Kē

brož. | 296 s. | 345൶Kē
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Anselm Grün

PromĢŸ se!
Odvaha stát se novým ēlovĢkem
P\EKL A D JINDR A HUBKOVÁ

Zaklínadlem moderní doby je zmĢna. Anselm Grün však varuje – zmĢna sugeruje pƎesvĢdēení, že to, co bylo, je špatné, a teprve nyní pƎichází s nĢēím novým koneēnĢ to dobré.
Pro Grüna je mnohem inspiraƟvnĢjší promĢna, proces, kdy
nedochází k zavržení minulého, ale k jeho transformaci tak,
aby život mohl dál plynout. Tento princip Grün opírá o dƽležitost pojmu promĢny v psychologii C. G. Junga, ale pƎedevším
o biblická vyprávĢní. V nich nachází hlubokou inspiraci a zdroj
obrazƽ, které mohou každého ēlovĢka moƟvovat k tomu, aby
i on promĢnil své srdce a život a mĢl odvahu k novému vykroēení správným smĢrem, aby uchopil nejen své silné, ale i slabé stránky, bolesƟ a selhání a použil je k vnitƎní transformaci.
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1188-4 | brož. | 120 str. | asi 199൶Kē

Anselm Grün je benedikƟnský mnich, žije a pracuje v nĢmeckém
opatství Münsterschwarzach, kde píše a vydává knihy, vede poradenskou službu a je ekonomem kláštera. V Portále vyšla Ǝada jeho
knih, mj. Deprese jako šance, DƽvĢƎuj sobĢ, Život je teě, VyhoƎení,
Zastavení mého života, KoƎeny nebo Moudrost vyznání víry.
DALŠÍ KNIHY AUTORA:
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brož. | 168 s. | 249൶Kē

brož. | 136 s. | 205൶Kē

brož. | 136 s. | 225൶Kē

brož. | 112 s. | 199൶Kē

brož. | 136 s. | 215൶Kē

brož. | 136 s. | 245൶Kē

brož. | 120 s. | 209൶Kē

brož. | 160 s. | 199൶Kē
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S P I R I T U A L I TA
Larry Richards

Buě mužem!
Jakým Bƽh chtĢl, abys byl
P\EKL A D MONIK A KI T TOVÁ

Kniha amerického knĢze je spirituální knihou, kterou píše
muž pro muže. Je psána jasným, pƎímým, pƎitom ale vƟpným
a hlubokým zpƽsobem, takže spirituální témata pƎedkládá
nikoli jako slabost, ale jako chlapská rozhodnuơ správného
muže, který bere život vážnĢ a zodpovĢdnĢ do svých rukou.
Kniha do souēasného svĢta vrostlého autora zachycuje Ǝadu
osobních zážitkƽ a zkušenosơ, pƎitom ale není upovídaná
a cílí vždy k podstatĢ vĢci. Duchovní život chápe jako výzvu,
jako laƛku, které chce poƎádný muž dosáhnout. Každá kapitola je zakonēena moƟvaēními otázkami a body k pƎemýšlení,
které jsou pro ētenáƎe skuteēnou pobídkou.
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1193-8 | brož. | 216 str. | asi 349൶Kē

Larry Richards je katolický knĢz narozený v PiƩsburghu. Je vyhledávaným kazatelem, duchovním rádcem a pƎednášejícím. S Ǝadou
duchovních a evangelizaēních programƽ cestuje po celých Spojených státech. Je autorem Ǝady knih.
T
U ká z ka :

Nedostáváme sílu proto, abychom byli skvĢlí
v oēích druhých, ani abychom nad druhými panovali. Je to síla k službĢ. NĢkteƎí kƎesƛané mužského pohlaví Ǝíkají: „JasnĢ, vždyƛ Ǝídím svou rodinu.“ NĢkdy bych je nejradĢji prašƟl a upozornil
je, že jsou hlavou rodiny, nikoli že ji Ǝídí, což je
velký rozdíl. Být hlavou rodiny znamená, že jste

jejich služebníci. Vaše žena tu není od toho, aby
peēovala o každý váš rozmar. Pánové, to vy jste
tu od toho, abyste peēovali o rozmary své ženy.
Jste tu od toho, abyste za svou ženu položili život. Jste tu od toho, abyste byli služebníky své
ženy. Duch živého Boha nám dává sílu sloužit,
a ne se povyšovat. Váš dƽm Ǝídí Bƽh.

V Y Š LO V RO C E 2016:

TAKÉ JAKO E-KNIHA
Finalista Kniha roku
anketa LN

brož. | 144 s. | 199൶Kē

brož. | 152 s. | 225൶Kē

brož. | 144 s. | 229൶Kē

brož. | 88 s. | 149൶Kē
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Harold S. Kushner

Aby mĢl život smysl
P\EK L A D PAV EL KO L M A K A

Americký rabín a autor bestselleru Když se zlé vĢci stávají
dobrým lidem se v knize zabývá ơm, co je pro vĢtšinu lidí
klíēové – jak žít život tak, aby mĢl smysl, aby na nĢm záleželo, aby byly jeho plody k nĢēemu. Na ƎadĢ pƎíkladƽ ze života lidí kolem sebe, ale také na velkých pƎíbĢzích z Bible
a svĢtové literatury Kushner ukazuje lidskou touhu být dobrý, stejnĢ jako jeho vnitƎní spory týkající se otázek lidské falešnosƟ a zloby, uvažuje o tématech pomsty, spravedlnosƟ
a odpuštĢní. Duchovní moudrost je v knize koƎenĢna židovským pohledem na svĢt a smyslem pro humor a paradox,
psychologická pouēení zároveŸ dávají Ǝadu jasných termínƽ
a orientaēních bodƽ, které velká životní zkušenost stahuje
sympaƟcky na zem.
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

978-80-262-1183-9 | brož. | 152 str. | asi 229൶Kē

Harold S. Kushner je americký rabín a uznávaný autor duchovní
literatury. V Portále vyšla jeho úspĢšná kniha Když se zlé vĢci
stávají dobrým lidem.

T
U ká z ka :

VĢtšinu ēasu trávím ve svĢtĢ práce a obchodu,
obživy, dƎiny a placení úētƽ. Je to svĢt, který si
váží atrakƟvních a výkonných lidí. Má v úctĢ vítĢze a opovrhuje poraženými, což vidíme na zpƽsobu, jakým se zachází s pocƟvými dƎíēi ve veƎejné
sféƎe, když prohrají volby, a co pƎed nĢkolika lety
odrážel i billboard na olympijských hrách v AtlantĢ: „Nevyhrál jsi stƎíbrnou medaili – prohrál

jsi zlatou.“ A protože ve vĢtšinĢ zápasƽ je poražených mnohem víc než vítĢzƽ, vĢtšina lidí na
svĢtĢ se spoustu ēasu trápí obavami z toho, že
neobstojí.
NaštĢsơ však je ještĢ jeden svĢt, ve kterém jsem
prožil nĢjaký ēas ještĢ pƎed ơm, než jsem do nĢj
vstoupil profesionálnĢ. Ve svĢtĢ ducha je mnohem více vítĢzƽ než poražených.

DALŠÍ KNIHA AUTORA:

Když se zlé vĢci
stávají dobrým lidem
Kniha pro všechny, které život zranil. Rabín Kushner, jako každý duchovní,
mnohokrát pomáhal lidem pƎekonávat bolest a zármutek. Ale teprve když se
dozvĢdĢl, že jeho tƎíletý syn Aaron na zaēátku puberty zemƎe na nevyléēitelnou chorobu, byl nucen sám se zamyslet nad vĢēnou otázkou: Proē se zlé vĢci
stávají nevinným lidem?
brož. | 144 s. | 197൶Kē
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Jan Houkal

BiƎmování
Cesta ke kƎesƛanské dospĢlosƟ
ILUSTRACE JAN HRUBÝ

Kniha uznávaného autora katecheƟckých knih pro dĢƟ zpracovává dƽležitou kƎesƛanskou iniciaēní svátost biƎmování,
které je jakousi duchovní posilou pro vstup mladého ēlovĢka
na cestu kƎesƛanské dospĢlosƟ. Autor pojímá jednak teologické základy dané svátosƟ, ale pƎedevším její prakƟcký rozmĢr v životĢ ēlovĢka, který souvisí se schopnosơ rozlišování
a volby, orientace ve svĢtĢ, hledání vlastního povolání a zodpovĢdného pƎístupu k životu. Kniha je urēena jak ēekatelƽm
na biƎmování, tak tĢm, kteƎí je pƎipravují.
978-80-262-1201-0 | váz. | 136 str. | asi 195൶Kē
VYCHÁZÍ TAKÉ JAKO E-KNIHA

Jan Houkal je teolog a katolický knĢz, pƽsobí v kostele NejsvĢtĢjšího
Srdce PánĢ na pražských Vinohradech. Vyuēuje na Katolické teologické fakultĢ v Praze. V Portále vyšly jeho knihy Co se dĢje v kostele? a První svaté pƎijímání.
Naprostá vĢtšina mládeže u nás žije ve školním
nebo pracovním prostƎedí, které je buě jakékoliv
náboženské víƎe odcizené, nebo je nábožensky
pluralitní a ze všeho nejménĢ kƎesƛanské. Výjimkou nejsou ani církevní školy, protože jen menší
ēást jejich studentƽ bývá vĢƎící. RovnĢž domácí

prostƎedí mladých lidí zdaleka vždy nebývá kƎesƛanské, a i když je, je to ostrƽvek kƎesƛanského života v jiném svĢtĢ, ve kterém se má mladý ēlovĢk
pohybovat tak, aby svou víru nejen neztraƟl, ale
ve svém životním úkolu také realizoval.
O biƎmování, www.pastorace.cz

DALŠÍ KNIHY AUTORA:

První svaté pƎijímání
Pomáhá dĢtem nejen pochopit význam svátosƟ smíƎení a prvního pƎijímání
v jejich kƎesƛanském životĢ, ale vytvoƎit si k nim i správný vztah, z nĢhož pak
mohou ēerpat duchovní posilu. Knihu využijí také faráƎi, katecheté ēi rodiēe,
kteƎí dĢƟ ke svátostem pƎipravují nebo mƽže sloužit jako dárek.
váz. | 128 s. | 189൶Kē

Co se dĢje v kostele?
Kniha je zacílena jak prakƟcky pro ministranty a ministrantky, tak pro všechny, kteƎí se mše svaté úēastní a chtĢjí jí rozumĢt. Uvádí proto do smyslu svátosơ a znamení obecnĢ ēi do podoby posvátného prostoru, jejím tĢžištĢm
je nicménĢ struktura mše a její výklad vē. popisu používaných pƎedmĢtƽ.
váz. | 144 s. | 195൶Kē
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