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Jan Houkal

Mé všechno volá
k Bohu
Známý katolický kněz a autor úspěšných duchovních knih
pro děti Jan Houkal se tentokrát obrací k dospělému
čtenáři. Ve své knize otevírá a přibližuje základní
témata člověka, jako je bytí, poznávání, rozhodování,
láska, ale i hřích a utrpení, a vykládá je z křesťanského
úhlu pohledu. Provází tak člověka na jeho cestě od
základního vědomí sebe samého až k touze po životě
navzdory nevyhnutelné smrti a předkládá to, co v těchto
existenciálních momentech nabízí křesťanství.
978-80-262-1315-4 | brož. | 176 s. | asi 269 Kč

JAN HOUKAL

Knihy autora:

je kněz a teolog,
v současné době působí
u Nejsvětějšího Srdce Páně
na pražských Vinohradech
a přednáší na KTF UK.
V Portále vydal knihy Co se
děje v kostele, První svaté
přijímání a Biřmování.
Už antičtí ﬁlozofové,
když se zabývali
otázkou, jak může být člověk
schopen „nahlédnout“ (tedy
racionálně vnímat a poznávat)
své vlastní bytí a co pro to
musí ze své strany udělat,
si dobře uvědomovali, že
se musí jeho mysl i srdce
nejprve oprostit od všeho
nadbytečného, banálního
a rušivého. Jen tak má naději,
že opravdu pozná sebe
samého.

váz.
á | 128 s. | 189 Kč

váz.
á | 136 s. | 195 Kč

váz.
á | 144 s. | 195 Kč
obchod.portal.cz
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Zdeněk Jančařík

Plátno z Turína
Meditace o historii a spiritualitě
Zdeněk
Zde
Zd
e
Jančařík, autor úspěšné knihy Přeskočit horu,
se cchápe tématu Turínského plátna jak v jeho faktické,
se
historické
rovině, tak té spirituální. Nad plátnem
hi
h
is
rozvíjí současnou, a přesto nadčasovou meditaci
ro
o zásadních aspektech křesťanské víry. Dává tak klíč
jjak k duchovnímu vnímání plátna v jeho historické
perspektivě, tak k rozvoji osobní spirituality každého
člověka.
978-80-262-1325-3 | brož. | 176 s. | asi 255 Kč

Knihy k rozjímání:

ZDENĚK
JANČAŘÍK

je salesián, překladatel
z němčiny (např. sebrané
spisy Edity Steinové),
autor knihy Přeskočit horu.
V současné době vede
salesiánskou komunitu
v Brně-Žabovřeskách.

b
brož.
ž | 192 s. | 299 Kč

brož.
b
ž | 88 s. | 159 Kč

b
brož.
ž | 152 s. | 225 Kč

E-KNIHA

brož.
b
ž | 160 s. | 215 Kč

34

obchod.portal.cz

Turínské plátno patří
mezi nejpodivuhodnější
křesťanské relikvie. Ačkoli je
jeho pravost stále nejasná,
jeho spirituální působnost je
nezpochybnitelná. V češtině
přesto neexistuje žádná kniha,
která by tento duchovní rozměr
Turínského plátna rozvíjela
a moderně reﬂektovala.
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Guy Gilbert

Rodina
Poklad naší doby
PŘEKLAD JAROSLAVA FEJKOVÁ

Guy Gilberta reﬂektuje aktuální situaci pohledu na
rodinu, jak ji podnítil svými projevy a iniciativami papež
František. Gilbertovy názory na rodinu jsou prosyceny
realismem a zkušeností toho, o jak komplikovanou věc
jde. Zamýšlí se nad otázkou partnerství dvou lidí, kteří
by měli být základem rodiny; rodičovstvím a vztahem
k dětem; rolí prarodičů v rodině; otázkou homosexuálů
a jejich soužití; problémem předávání víry v rodině.
978-80-262-1330-7 | brož. | 96 s. | asi 149 Kč

GUY GILBERT

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,
Partnerství, Štěstí aj.
Pro Gilberta je
charakteristický moudrý
nadhled a nekonvenční
přímočarost. Varuje před
unáhlenými svatbami za
každou cenu, připouští
přijímání eucharistie
u některých rozvedených
a znovu sezdaných,
uznává společný život
homosexuálních párů atd.
Rodina je pro něj pokladnicí,
z níž je možné čerpat mnoho
zásadní síly pro život, ale
o kterou je třeba se také
pečlivě starat.

brož.
b
ž | 88 s. | 159 Kč

brož.
b
ž | 88 s. | 149 Kč

brož.
b
ž | 112 s. | 149 Kč

brož.
b
ž | 96 s. | 149 Kč
obchod.portal.cz
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Sherre Hirsch

Lidé plánují,
B
ů se směje
Bůh
Kdy se život nevyvíjí podle
Když
vašich představ
vaš
PŘEKLAD ANNA VRBOVÁ

Newyorská rabínka v deseti kapitolách velmi dojemně,
N
p
přesvědčivě a s humorem vypráví o vlastní cestě k Bohu,
k pokoře a přijetí všech stránek života. Řešením je
nalezení „božské jiskry“, tj. Božího úmyslu v sobě,
a její udržování.
978-80-262-1314-7 | brož. | 144 s. | asi 249 Kč

Inspirace judaismem:
E-KNIHA

SHERRE
HIRSCH

b
brož.
ž | 152 s. | 229 Kč

váz.
á | 320 s. | 285 Kč

váz.
á | 176 s. | 259 Kč

AUDIOKNIHA

brož.
b
ž | 144 s. | 197 Kč
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obchod.portal.cz

je americká rabínka,
spisovatelka a spirituální
koučka, mediálně velmi
známá. Napsala ještě další
knihu Jak se vypořádat
s životními změnami a žít
bez strachu a výčitek
svědomí (2015).
Kniha je zajímavá
i autentickým zachycením
prostředí, v němž žijí newyorští
Židé, a krátkými, zábavnými
příběhy o chasidských mudrcích.
Deset kapitol se zabývá
vnitřním vývojem člověka
zasaženého nepředvídanými
životními událostmi, jeho
posunem k pravdivému životu,
uzavřením „partnerství“ s Bohem,
nacházením obecného smyslu
v životních událostech a s tím
spojenými pochybnostmi.

