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Guy Gilbert

Víra
Jak ji najít, žít a zachovat
PŘEKLAD JAROSLAVA FEJKOVÁ

Další z řady Gilbertových knížek malých rozměry,
ale velkých obsahem. V krátkých kapitolkách
píše velmi intenzivně o svém pohledu na to, co
je skutečně víra. Mluví o okouzlení světem jako
prvním kroku kontemplace, o každodenní svatosti,
o lásce jako základním vyjádření víry. Otevřeně
ale mluví i o pochybnostech, o temných nocích
duše a utrpení.
978-80-262-1483-0 | brož. | 104 str. | asi 159 Kč

GUY GILBERT

Další knihy autora:

je známý francouzský kněz
a vychovatel delikventní
mládeže. Z knih vydaných
nakladatelstvím Portál
jmenujme např. Bratr
vyvržených, Evangelium
svatého lotra, Srdce v ohni,
Ať se ti život povede!,
Partnerství, Štěstí, Čas žít,
Rodina aj.
b
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Zdeněk Jančařík

Miláček Páně
Měl evangelista Jan, Miláček Páně, výsadní
postavení mezi apoštoly? Známý salesiánský autor
píše o „Miláčkovi Páně“ na pozadí svých reﬂexí
o současném křesťanství a roli kněží a „apoštolů“
v dnešním světě. Snaží se pochopit, proč být milován
znamená zároveň schopnost lásku předávat a být
pro druhé „Miláčkem“. Ze své kněžské praxe píše
o situacích, kdy role „Miláčka“ nebyla naplněna,
nebo se obrátila ve svůj opak.

978-80-262-1447-2 | brož. | 144 s. | 199 Kč

Moderní rozjímání:
E-KNIHA / AUDIOKNIHA

ZDENĚK
JANČAŘÍK
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je salesián, překladatel
z němčiny (např. sebrané
spisy Edity Steinové), autor
knihy Přeskočit horu a Plátno
z Turína. V současné době
působí v salesiánské komunitě
v Brně-Žabovřeskách.

brož.
b
ž | 144 s. | 199 Kč

brož.
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ž | 152 s. | 225 Kč

brož.
b
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b
brož.
ž | 176 s. | 269 Kč

obchod.portal.cz

Při poslední večeři „ležel
na Pánových prsou“, stál
jako jediný z apoštolů pod křížem
a Ježíšem mu z kříže svěřil svou
matku. I evangelium svatého Jana
se dívá na Ježíše očima toho,
kdo byl milován a zároveň přináší
hlubinné ponory do situací, které
ostatní evangelisté přecházejí
jen několika slovy nebo náznaky
(rozmnožení chlebů, umývání
nohou), nebo je nezmiňují vůbec
(svatba v Káně, vzkříšení Lazara).
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Sherre Hirsch

Ani Bůh prý není
neomylný
Jak procházet osudovými změnami
PŘEKLAD ANNA VRBOVÁ

Na obtížná životní období lze nahlížet různým
způsobem. Autorka je považuje nikoli za překážky,
ale za „prahy“. Přirovnává život k přebývání v domě
s mnoha místnostmi, do nichž můžeme vkročit teprve
po překonání a zpracování příslušného prahu, tj. životní
křižovatky. Kniha plná laskavého humoru a nadhledu.
978-80-262-1430-4 | brož. | 200 s. | 299 Kč

Spirituální proměna:

K překonání složitých
milníků je podle
autorky důležitý instinkt,
omezit perfekcionismus, mít
odstup a nadhled - změnu
je nutné přijmout, nikoli ji
popírat. Podobně jako u titulu
Lidé plánují, Bůh se směje nás
potěší příběhy z newyorského
židovského prostředí, zdánlivě
jednoduchá zamyšlení
překvapující svým dosahem
i odkazy na nejnovější
psychologický výzkum.

E-KNIHA
brož.
b
ž | 144 s. | 249 Kč

brož.
b
ž | 160 s. | 265 Kč

brož.
b
ž | 120 s. | 199 Kč

brož.
b
ž | 184 s. | 299 Kč

E-KNIHA

je americká rabínka,
spisovatelka a spirituální
koučka. V Portále vyšla její
kniha Lidé plánují, Bůh se
směje.

AUDIOKNIHA

SHERRE HIRSCH

obchod.portal.cz
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