Knihy odporúčané pre birmovancov, šk. rok 2016/2017
Knihu nájdeš
tu (ale nielen tu)
Ako dnes mladí ľudia vnímajú pojem priateľ/ priateľka? V zmysle vzťahu k opačnému pohlaviu sa to chápe http://www.chri
stbook.sk/preskôr ako partner/partnerka pre život, ale cesta manželstva je ešte mierne zahalená.
Pojem priateľ/priateľka ukrýva v sebe šírku vzťahu, v ktorom si obaja vystačia, a to vedie k postoju, že si mladych/354dakujem-zemajú navzájom napĺňať všetky potreby...
si.html

Názov

Autor Niečo o knihe

1. Ďakujem, že si

Pavol
Hudák

2. Robiť ťažké veci Harris
Alex,

Harris
Brett

3. Ahoj, Ježiš,
môžeme sa
porozprávať ?

Elias
Vella

Viem, že mladým ľuďom treba odovzdať skutočnosť o ľudskej láske v ich reči, aby si mohli vo chvíľach
skúšky uvedomiť nesprávne smerovanie vzťahu, prípadne nájsť si taký vzťah, ktorý im neprinesie sklamanie.
Preto by som vám v tejto knihe chcel odovzdať to, čo mi cez množstvo životných príbehov umožnil
spoznať Boh. Autor.
Chceš robiť ťažké veci. Ale nevieš, ako začať. Meníš svet okolo seba. Ale už si unavený a vyhorený. Cítiš http://www.zac
volanie robiť neobyčajné veci pre Boha. Ale cítiš sa zaseknutý v obyčajnosti. Kniha Robiť ťažké veci hej.sk/produkt/
1302/robitinšpirovala tisícky mladých ľudí na svete, aby z tínedžerských rokov vyťažili čo najviac.
tazkeveci/?gclid=CN
„Táto kniha má v sebe obrovskú dynamiku zmeniť životy nielen tínedžerov, ale aj všetkých, ktorí sa ju iCodhodlajú otvoriť a čítať. Je naozaj čas na zmenu.“ — JÁN BUC, kňaz pracujúci s mládežou a riaditeľ TV rODsroCFfMPt
AodOzIApw
LUX

Slovenský čitateľ je navyknutý, že ako autor sa páter Vella vždy zameriava vo svojich prácach na jednu http://www.don
tematickú oblasť, ktorú analyzuje do hĺbky. V tejto knihe však prekvapivo sústreďuje svoju pozornosť bosco.sk/tovar/
ahoj-jezisna množstvo aktuálnych problémov mládeže.
mozeme-saV nenútenom rozhovore piatich študentov s Ježišom sa rozoberajú pálčivé a znepokojujúce osobnostné porozpravat
i spoločenské otázky, rôzne trápenia typické pre dnešný odcudzený svet- napríklad nenávisť k sebe,
komplexy menejcennosti, depresia, skľúčenosť a túžba po smrti, neschopnosť cítiť lásku, strata viery v Boha,
ale aj satanizmus, okultizmus, kriminalita a trest smrti, rodová revolúcia, rôzne závislosti…
Nech je táto kniha pre všetkých čitateľov nielen žriedlom informácií, ale aj oporou a útechou vo vedomí, že
nie ste s podobnými problémami sami a že odpoveď vám dáva či už priamo alebo sprostredkovane ten
najlepší radca – Ježiš Kristus.

4. S nikým
nechodím
a nejsem cvok

Joshua
Harris

O budovaní vzťahov on a ona, chodenie spolu, čistota
Jak vypadá opravdová láska? Jaká jsou nebezpečí nezávazného chození? Omlouvá zamilovanost všechno? Je
možné, aby byli muž a žena přáteli? K čemu je dobré být svobodný? Co je to skutečná čistota? Jak se
zodpovědně připravit na manželství, které obstojí? Co mám dělat, aby se můj život líbil Bohu?

5. Zbohom lásky

Joshua
Harris

Slovenský preklad úspešnej knihy - v češtine pod názvom S nikým nechodím a nejsem cvok. Chodíte s http://www.ver.
niekým? Pustil vás k vode? Čakáte na telefonát, ktorý neprichádza? Pocítili ste bolesť prameniacu z rozchodu sk/Zbohomči dokonca z niekoľkých rozchodov? Premýšľali ste, či existuje lepšia cesta? Zbohom lásky ukazuje, čo lasky-_p-3115
znamená zveriť svoj ľúbostný život Bohu. Joshua Harrias rozpráva svoj príbeh o tom, ako sa vzdal
ľúbostných dobrodružstiev a objavil, že Boh ponúka niečo omnoho lepšie - život plný úprimnej lásky,
skutočnej čistoty a slobody, život, ktorý má svoj cieľ.

6. Ani ň

Joshua
Harris

Ako chrániť svoje srdce pred zmyselnosťou? V českom jazyku - úspešný 3. diel knihy 'S nikým nechodím a http://www.ver.
sk/Ani-n-_pnejsem cvok'.
2929

7. Teológia jeho/jej Jason
Evert
tela

http://www.zac
hej.sk/produkt/
7179/s-nikymnechodim-anejsemKniha Joshuy Harrise odpovídá na tyto otázky s neobvyklou otevřeností, upřímností a odvahou. Po svém cvok/?gclid=C
vydání se okamžitě se stala bestsellerem mezi teenagery a mladými dospělými a byla dosud přeložena do OT8jujujroCFc
fJtAodWSwAz
dvanácti jazyků.
Q

Objavovanie krásy a tajomstva ženskosti/Objavovanie sily a mužskosti Kniha je určená najmä tínedžerom,
ale aj ich rodičom, kňazom, učiteľom, animátorom… Všetkým, ktorí chcú mladým porozumieť a ktorí chcú s
nimi diskutovať aj na takú intímnu tému akou je sexualita. Ján Pavol II. sa v 129 príhovoroch rozhodol
predstaviť krásu Božieho plánu ľudskej lásky – teda aj sexuálnej – a radosti z nej. Tento nový pohľad na
sexualitu, lásku a ľudskú osobu nazval Teológiou tela. Samotné príhovory sú akademické. Potrebujú byť
akoby rozlúsknuté, aby boli prístupné a užitočné pre bežného čitateľa. Ale to nie je všetko. Prekladanie
teológie tela do jazyka zrozumiteľného bežnému čitateľovi nestačí. Rôzne témy z príhovorov Jána Pavla II. je
potrebné vniesť do konkrétnych situácií našich životov. A to sa práve podarilo Jasonovi Evertovi v tejto
knihe. Kniha je z jednej strany určená pre dievčatá a z druhej strany pre chlapcov.

ako e-kniha:
http://www.don
bosco.sk/tovar/t
eologia-jej-telae-kniha
http://www.don
bosco.sk/tovar/t
eologia-jehotela-e-kniha

8. I darebák má
duši

Carré
MarieAngel

Bratr Marie-Angel patří k těm, kdo si umí udělat čas na službu druhým, ale také na modlitbu, čas na
naslouchání Bohu. Proto ho považuji za úžasného člověka. Ve své knize vypráví s láskou o lidech, které i já
moc dobře znám, o mladých, těch nejubožejších, kteří žijí na ulici. Jeho svědectví vás zasáhne, tak jako
zasáhlo
mě.
(Guy Gilbert)
Kniha vypráví dramatický životní příběh dvanáctiletého chlapce Gabriela, dítěte ulice, jehož se v
devadesátých letech ujal bratr Marie-Angel, tehdy ještě pracovník Červeného kříže. Popisuje jeho nouzi
bezdomovce, nebezpečí pařížského podsvětí, které ho obklopovalo, hluboké deprese, ale také Gabrielovu
cestu ke konverzi i nesnáze, které prožíval už po přijetí křtu. Mezi řádky se dozvídáme, jak toto setkávání
proměňovalo smýšlení obou zúčastněných. Dnes už dospělý Gabriel napsal ke knize svůj krátký úvod.

http://www.ver.
sk/I-darebakma-dusi-_p11423

9. SEXY styl krásná nebo
vyzývavá

Hayley
Di
Marcová

O štýle dievčat, o obliekaní
 knížka začíná testem, jestli jsi krásná nebo vyzývavá
 Dozvíš se, jak si utváříš svoje image - třeba i nevědomky
 Dostaneš nahlédnout do toho, jak uvažuje tvoje cílová skupina: kluci
 Kolik máš triček, která ti zakryjou i pupek?
 Tetování, piercing, líčení...
 co jde Bohu ve tvém životě?
 Příležitost se rozhodnout: krásná nebo vyzývavá?

http://www.eth
os.cz/knihasexy-stylkrasna-nebovyzyvava.php

10. Daj šancu láske

Gabriele Autorka „bez servítky“ pomenúva ťažkosti dnešných mladých ľudí. Zvlášť sa venuje osobnostným a
Kuby
vzťahovým problémom, sexualite.
Nejde o moralizovanie, hovorí: „Presne taký, aký teraz si, začni prosiť, hľadať a klopať. Áno, to je potrebné:
taký, aký si!“ Kniha obsahuje dôležité posolstvo pre každého mladého človeka: Máš možnosť dať láske
šancu v každom okamihu svojho života. Ako? – dozviete sa z tejto útlej, no obsahom hutnej publikácie.
Gabriele Kuby je matka troch detí, pracuje ako publicistka. Píše štýlom vhodným pre tínedžerov. Vychádza
z vlastnej skúsenosti: „Prosila som, hoci som ešte nemala ani tušenie, či ma niekto počuje. Hľadala som, keď
bola všade tma…“

http://www.zac
hej.sk/produkt/
1301/daj-laskesancu/?gclid=C
IrCpcDYjroCF
YyWtAodh2cA
tA

11. Nekompromisná Farvero **Srdce získané radikálnou láskou **
vá
Hannah

http://www.ku
Táto kniha vo mne vzbudzuje hlad a úžas. Už od samého začiatku mieri hlboko do ženského srdca a odkrýva mran.sk/nekom
jeho pravú krásu a identitu. To, za čo ženy svet často odsudzuje – ich vášnivosť, divokosť a nezastaviteľné promisna-pnadšenie – vyzdvihuje ako základné hybné sily ženského srdca, vsadené doň samotným Stvoriteľom, ktoré 17183.html
majú byť odrazom jeho samého. Nekompromisná deklaruje, že žena je stvorená pre väčšie veci ako trápenia a
bolesti, je stvorená pre divokosť a nadšenie, ktorými má oslavovať Boha. A presne takáto divokosť vedie
často k rozhodnutiam, ktoré sú v očiach ľudí bláznivé a šialené. Lenže poslanie ženy je dôležitejšie ako život.
Boli sme stvorené pre poslanie. Divokosť v nás má svoj dôvod. Nájdeš dôvod, aby si žila život s jasným
cieľom.
Mladá autorka odvážne otvára veľké množstvo tém blízkych dievčenskému srdcu. Krása, láska, feminizmus,
ženskosť, poruchy príjmu potravy, úloha ženy v spoločnosti, vzťahy s chlapcami i praktické záležitosti ako
móda, líčenie, starostlivosť o domácnosť. Nebojí sa klásť otázky, na ktoré sama nepozná odpovede. Rozbíja
pokrivenú predstavu dnešného sveta o dievčati a žene a prináša úplne iný pohľad. Pohľad Stvoriteľa krásy,
Otca, Ženícha. Pohľad radikálnej Lásky, ktorá si chce získať i tvoje srdce. Tak vezmi a čítaj.
Pochopiť význam pojmu láska v dnešnom svete nie je vôbec jednoduché. Preto najmä mladí ľudia majú vo http://www.chri
vzťahoch zmätky. Autorovi sa podarilo vynikajúco vysvetliť podstatu lásky. Pravdivo vystihuje myšlienkový stbook.sk/prevývoj a vnútorné zápasy mladého človeka a ponúka mu na prahu dospelosti možnosť zoznámiť sa s láskou, mladych/390rozpravaj-mi-onaučiť sa milovať a pripraviť sa na život v nerozlučnej dvojici.
laske-.html

12. Rozprávaj mi
o láske

Michel
Quoist

13. Keď mi viera
lezie na nervy

Tonino Rovnako ako v Taliansku aj u nás sa v hlavách dospievajúcich rodia otázky, pochybnosti, výčitky ba aj
Lasconi vzbury adresované Bohu, Cirkvi i rodičom. Nie vždy nahlas. Zatlačiť ich v sebe do tmavého kúta a rázne
umlčať? Alebo sa im postaviť tvárou v tvár a trpezlivo hľadať odpovede? Ak súhlasíte s druhou možnosťou,
v tomto vám chce pomôcť táto kniha. Aj viera potrebuje rásť a neostať v pamperskách.

http://www.chri
stbook.sk/premladych/362ked-mi-vieralezie-na-nervy.html

14. Harry Potter
očami kresťana

15. Si viac,
než koľko vážiš

Martin
Žitňanský

Harry Potter – sprvu neznáme meno, neskôr „pojem“. Roky bol všade – nielen v kníhkupectvách, kinách http://www.chri
alebo hračkárstvach, ale i na školských potrebách všetkého druhu, potravinách, spotrebnom tovare stbook.sk/premladych/357a odevoch. Boli obdobia, keď sa takmer nedalo vyhnúť každodennému stretnutiu s týmto menom.
harry-potterMálokto sa však vyhnúť naozaj chcel. Veď išlo o sympatického chlapca čarodejníka, pútavý príbeh,
ocamirozprávku ako každá iná… len ešte úspešnejšiu a lepšie marketingovo podporovanú. krestana.html
Neskôr sa však objavili určité pochybnosti o samom príbehu. Prečo vznikli? Existujú nejaké riziká spojené
s touto čarodejníckou sériou? Alebo je to len prílišné nafúknutie problému?

Lisa
Odhalené lží a život v pravde
Bevero- Nauč sa aj ty, ako si udržať ideálnu hmotnosť. Objav pravdy obsiahnuté v Božom slove, ktoré majú moc
vá
oslobodiť ťa. Nahraď svoj imidž nájdením svojej hodnoty v Bohu. Vymaň sa z ničivého kolobehu chudnutia
a chop sa pravej slobody.

http://www.chri
stbook.sk/premladych/391si-viac-nezkolko-vazisToto nie je len ďalšia kniha o tom, ako schudnúť. Táto kniha od celosvetovo známej autorky patrí medzi lisa-beverovanajúspešnejšie kresťanské ženské tituly.
.html

Prijmite pozvanie na objavnú cestu za poznaním vlastného tela nielen z anatomického, ale najmä
Lasconi z estetického hľadiska. Poďte obdivovať jeho krásu, počúvať jeho rytmus, túžby, a najmä objavovať
tajomstvo sexuality, ktorá podmieňuje celý náš život. Autor vám chce pomôcť rozlúštiť, čo hovorí naša tvár,
oči, ruky – „slová bez hlasu“, ktoré často prenášajú jasné sexuálne posolstvá. Niet pochýb, že táto kniha by
nemala chýbať v rukách adolescentov ani ich vychovávateľov.

16. Tajomná reč tela Tonino

http://www.chri
stbook.sk/premladych/395tajomna-rectela-.html

17. Zlaté ruky

Ben
Carson
&
Cecil
Murphey

18. Širšie súvislosti Ben
Carson
a
Gregg
Lewis

19. Umíš v tom
chodit ?

Kateřina
Šťastná

http://www.adv
Skutočný príbeh.
Na začiatku je to Ben Carson – chlapec bez perspektívy, ktorý nevie, či nájde v živote zmysluplné uplatnenie. entorion.sk/?go
=8&kat=2&inf
Na konci je to tiež Ben Carson – ale už ako známa kapacita v odbore neurochirurgia, muž
o=29
z novinových titulkov, ktorý prináša nádej mnohým svojim pacientom a ich blízkym. Zlaté ruky, to je príbeh
chlapca, ktorý má mnoho snov, ale ešte viac problémov – so školou, spolužiakmi, so svojím okolím, sám so
sebou. Zároveň je to tiež príbeh muža, u ktorého sa odvaha snúbi s vytrvalosťou, skromnosťou a súcitom.
Čitateľ sa spolu s autorom dostáva nielen do svojrázneho chlapčenského a neskôr i študentského sveta, ale
sčasti aj do prostredia významnej neurochirurgickej kliniky – Hopkinsovho centra – kde v tichu operačných sál
ožívajú mnohé stratené nádeje. Carsonovo životopisné rozprávanie poskytuje aj priestor na uvažovanie
a inšpiráciu zvlášť mladým ľuďom. MUDr. Ben Carson je absolventom Yalskej a Michiganskej univerzity.
V súčasnosti pôsobí ako primár detskej neurochirurgie v Univerzitnej nemocnici Johna Hopkinsa
v americkom Baltimore. V roku 1987 vstúpil do histórie medicíny ako vedúci operačného tímu, ktorý po prvý
raz oddelil siamské dvojčatá spojené temenom hlavy. Cecil Murphey napísal viac ako 40 kníh
a s mnohými významnými osobnosťami spolupracoval pri tvorbe ich autobiografií.
Som len chirurg, ktorý sa špecializuje na operácie mozgu. Nemôžem vedieť všetko. Som rád, že ani nemusím, http://www.adv
pretože som pochopil niečo z múdrosti kráľa Šalamúna, ktorý napísal: "Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a entorion.sk/?go
=8&kat=2&inf
nespoliehaj sa na svoj rozum. na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky."
o=137
(Príslovia 3,5.6)
Inak povedané, musíme si uvedomiť, že Boh má situáciu pod kontrolou. Na nás je, aby sme sa snažili
poznávať jeho vôľu a chápať jeho pohľad na veci tým, že budeme rozvíjať vzťah s ním a poznávať ho
prostredníctvom jeho Slova. Nakoľko sa nám podarí uvidieť svet jeho očami lásky a súcitu, natoľko uvidíme
seba v správnom svetle a pochopíme, že v jeho plánoch máme svoje miesto. Potom, jedine potom budeme
schopní skutočne vnímať ŠIRŠIE SÚVISLOSTI.

Autorka mluví o tématech, která zajímají každou "náctiletou" dívku, s přitažlivou lehkostí a otevřeností. ako e-kniha:
http://www.pau
Zároveň však představuje životní styl, jenž neodpovídá dnešním "trendům", a zve mladé lidi na náročnou
linky.cz/obchod
cestu, která sice vyžaduje odpovědnost a odvahu, ale jako jediná vede k pravé radosti ze života.
/detail/Umis-vtom-chodit-ekniha

20. Máš na víc

Jan Balík Mládí je životní etapa, ve které se dělají zásadní rozhodnutí pro kvalitu celého života. Je to období, kdy se ako e-kniha:
http://www.pau
orientujeme sami v sobě. Jak se vyznat v citech a v nejrůznějších myšlenkách, které se honí v hlavě? Jak
linky.cz/obchod
sebevýchovou dozrát k dospělosti? Jak se naučit svobodně volit skutečné dobro? O tom se píše v knize, kterou /detail/Mas-navic-e-kniha
psala nejen zkušenost, ale i láska k mladým.

21. Päť levelov
sexuality

Gasparino Sexuálna výchova? Samozrejme, my kresťania sme za. Ale v takom kvalitnom a širokom rozmere a takým http://www.don
bosco.sk/tovar/
Andrea
spôsobom, ako si to vzácny dar sexuality zaslúži.“ Táto brožúrka z pera kňaza, ktorý pôsobí medzi mladými,
pat-levelovjasne a zrozumiteľne reaguje na aktuálnu problematiku.
sexuality

22. Mať tak krídla Rivest,

http://www.ku
Kniha
o
čistote
plná
optimizmu,
vrúcnosti
a
radosti.
Niečo,
na
čo
slobodní
na
celom
svete
čakajú.
mran.sk/matMadeleiMadeleine
Rivest
je
učiteľka
pochádzajúca
z
Kanady,
ktorá
žije
v
Európe.
Prednáša
na
tému
sexualita,
láska
a
tak-kridla-pne
čistota, venuje sa otázkam dospievajúcich a mladých dospelých, kdekoľvek sa pýtajú, „Prečo nemôžem mať 7209.html
sexuálny vzťah kedy chcem?“ „A či antikoncepcia? Čo je zlé na potrate? Kto som a kam idem? Prečo sú
rodičia takí, akí sú?“ Jej prístup je otvorený, úprimný, priamy a humorný. To, čo vyniká, je jej
nespochybniteľná láska k publiku, presvedčenie prameniace z osobnej skúsenosti, že je možné žiť šťastným
kresťanským životom v tomto zmätenom modernom svete.

Rôzne životopisy
svätých
podľa výberu

Knihy o svätých si môžete požičať u našich sestier Božského Vykupiteľa v ich kláštore po telefonickom dohovore so sr.
Blandínou (tel. 0918-587-088)
Tak isto pri výbere birmovného mena môžete prísť poradiť sa so sestričkami a vybrať si niečo
na prečítanie o svätcovi.

Poznámka:
Toto je základný zoznam odporúčaných kníh, ale môže byť aj iná vhodná kniha podľa vášho výberu – kniha s pozitívnymi ľudskými a kresťanskými
hodnotami, ktorú po prečítaní birmovanec predstaví katechétovi.
Niektoré knihy si možno vypožičať u riaditeľky CCVČ Ivety Haburajovej alebo v ZKSM – u Jána Dubjaka a Barbory Čopovej.

