DOPORUČUJEME

Spiritualita

Spiritualita
NOVINKA

Bruno Ferrero

Balzám pro duši
PŘEKLAD VERONIKA MATIÁŠKOVÁ

Nový soubor krátkých duchovních příběhů
a zamyšlení známého salesiánského autora dává opět
podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo
jen pro chvíle, kdy potřebujeme potěšit a povzbudit.
Moudrost a laskavost každého z povídání ocení
všichni, kteří hledají dotek vlídného duchovního
poučení a posily.

978-80-262-1384-0 | brož. | 88 s. | asi 149 Kč

Salesián
BRUNO FERRERO

Další knihy autora:

vydal v Portále řadu
knih pro potěchu duše,
naposledy např. Hvězdy
pro duši, Rosa pro duši,
Svítání pro duši nebo
Hostina pro duši.

b
ž | 88 s. | 149 Kč
brož.

b
ž | 88 s. | 149 Kč
brož.

brož.
b
ž | 88 s. | 135 Kč

brož.
b
ž | 96 s. | 149 Kč
obchod.portal.cz
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Spiritualita
NOVINKA

Pavel Vojtěch Kohut

Prvouka vnitřní modlitby
Jak probírat svůj život s Bohem podle
sv. Terezie z Ávily
Ti, kdo se věnují modlitbě, vědí, že často přicházejí
chvíle, kdy není možné meditovat úryvky z Písma
svatého. Jsme unavení, plni starostí a obav, ale
i radostí z toho, co se nám přihodilo nebo co nás
čeká. Co v takovém případě dělat? Autor nás
učí nejen vnímat svá vnitřní hnutí, ale i události
vlastního života, jak je ve vnitřní modlitbě
interpretovat a co na jejich základě dělat.
978-80-262-1397-0 | brož. | 144 s. | 225 Kč

K tématu:

brož.
b
ž | 144 s. | 229 Kč

VYJDE V LISTOPADU

brož.
b ž | 160 s. | 215 Kč

PAVEL VOJTĚCH
KOHUT

brož.
b
ž | 176 s. | 269 Kč
36
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b
brož.
ž | 144 s. | 249 Kč

je bosý karmelitán, teolog,
překladatel a autor duchovní
literatury. V letech 2002 až
2009 přednášel na KTF UK,
následně (2011–2017) byl
misionářem ve Středoafrické
republice. V současné době
působí v italském Arenzanu.
Je překladatelem spisů
sv. Terezie z Ávily a sv. Jana
od Kříže. V Portále vydal
knihu Slabikář vnitřní modlitby
(2016) a Čítanka vnitřní
modlitby (2017).
Prvouka navazuje na
autorovy knihy Slabikář
a Čítanka vnitřní modlitby
a objasňuje, jak je možné pod
Božím pohledem porozumět
vlastní minulosti, přítomnosti
i výhledům do budoucnosti,
jak odevzdat Pánu svůj život
a jak rozpoznat, co vede ke
sjednocení s Bohem.

Spiritualita
NOVINKA / E-KNIHA

Rami Shapiro

Umění milující
laskavosti
PŘEKLAD MONIKA KITTOVÁ

Shapiro probírá třináct biblických atributů
Boží milující laskavosti jako rámec pro kultivaci
dobrého života každého člověka, který je volán
k tomu, být Bohu podobný. Vede tak člověka
k objevení zdrojů jeho vlastní důstojnosti,
velkorysosti, laskavosti a dobroty.

978-80-262-1363-5 | brož. | 184 s. | 299 Kč

E-KNIHA
E
KNIHA

známý jako „Rabbi Rami“,
je oceňovaný autor, učitel
a přednášející, představitel
liberálního judaismu
se zájmem o současné
spirituality.

E-KNIHA / AUDIOKNIHA

K tématu:

RAMI M.
SHAPIRO,

Každý může rozšířit
své srdce, když:
b
ž | 152 s. | 229 Kč
brož.

b ž | 144 s. | 199 Kč
brož.

brož.
b
ž | 240 s. | 325 Kč

brož.
b
ž | 224 s. | 329 Kč

E-KNIHA

• je laskavý skrze
soucitnou upřímnost
• dělá si v srdci
místo pro realitu
• rozpoznává
Boží projevy
• obejme paradox
nevědění
• je přítomný
v daném okamžiku

obchod.portal.cz
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