Počas pôstu
s našou ponukou
Doprajte si čas. Načerpajte.
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Všetky naše tituly a širšiu ponuku nájdete na našom e-shope www.donbosco.sk alebo nám zavolajte na číslo

0911 780 296, prípadne napíšte na email marek.peciar@donbosco.sk. My sa už o všetko postaráme.

Tituly pre starších
S Kristom po Via Dolorosa

Žiarivá temnota noci

Originálne spracovanie krížovej cesty nielen
na Pôstne obdobie.

Pomáha veriacemu prežiť Ježišovu historickú
bolestnú cestu a zároveň čitateľa pozýva
pripojiť sa k pútnikom a prejsť v duchu či
spomienke súčasnou jeruzalemskou Via
Dolorosa. Jej atmosféru približujú autentické
fotografie.

Príbeh je napísaný živým, poetickým jazykom.
Autorka veľavravne a presvedčivo opisuje
svoje stretnutia s Otcom, Duchom a Synom
presne tak, ako jej boli postupne dané.
Neotrasiteľná ateistka Sally Readová
konvertovala na katolícku vieru v priebehu
deviatich mesiacov.

Cena: 4,80 €

Cena: 12,90 €

Žasnime

Čaro jednoduchého života

Naše šťastie sa živí žasnutím. Táto cesta je
celkom jednoduchá, a predsa nesmierne
obohacuje.

Uprostred života, uprostred všedného dňa
môžeme vidieť zázraky. Musíme sa len naučiť
hľadieť naň novými očami. Obyčajné veci
skrývajú veľký význam. „Kniha plná životnej
múdrosti. Čítajte pátra Anselma! Aj keď
neveríte v Boha.“

Dojímavé spomienky jednoduchej pastierky
oviec Marie de Brebis už očarili nespočetné
množstvo čitateľov. Dva roky pred svojou
smrťou nadiktovala príbeh svojho dlhého
života úspešnému francúzskemu autorovi
Christianovi Signolovi – tak vznikol
podmanivý portrét ženy, ktorá rozpráva o čare
jednoduchých vecí.

Cena: 12,90 €

Cena: 12,90 €

Duša Kristova

Odovzdaný

Poznáte modlitbu Duša Kristova? Krásna
nadčasová modlitba vychádza zo stredovekej
kresťanskej tradície a najčastejšie sa ju
modlíme po svätom prijímaní. Osvecuje totiž
výnimočný okamih osobného poďakovania po
prijatí eucharistického Krista a v tejto vzácnej
chvíli ponúka vhodné slová, ktoré majú silný
citový náboj a teologickú hĺbku. Táto kniha
vám pomôže odkryť bohatstvo modlitby Duša
Kristova a vďaka nej prehĺbiť osobné
priateľstvo s Ježišom.

Talentovaný kazateľ a strhujúci rečník,
jezuitský kňaz Larry Richards nadväzuje na
svoju úspešnú knihu Buď mužom! Načrtáva
konkrétne kroky, ktoré máme urobiť, aby sme
dosiahli vnútorný pokoj. Otec Richards je
sprievodca, akého každý z nás potrebuje po
svojom boku.
Cena: 10,90 €

Cena: 7,90 €

Sila odpustenia

Naučme deti modliť sa

Strhujúci román ovenčený literárnymi cenami.
Trinásťročný Frank Drum, pastorov syn, sa

počas leta až príliš často stretával so smrťou
v mnohých podobách. Raz za uhorský rok
vám na stole pristane kniha, ktorá priam volá,
aby ste si ju prečítali. Vezmete ju do ruky,
prečítate prvú stranu, potom druhú

a nemôžete sa od nej odtrhnúť.

Pre kresťanských rodičov a vychovávateľov

aby stretnutie s Bohom malo byť tou
najdôležitejšou chvíľou dňa. Modlitba by
postupne mala obsiahnuť celý deň. Božou
vôľou je byť s nami. V tejto knihe o modlitbe
ponúkame inšpirácie, ktoré môžu rodičom

a vychovávateľom pomôcť znovuobjaviť krásu
modlitby a života s Ježišom.

Cena: 13,90 €

Cena: 6,90 €
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Tituly so zľavou 40 %
Kde je Boh vo svete koronavírusu
Konečne knižka, ktorá môže byť v dnešnej

Krížová cesta s Jánom Pavlom

Via Crucis

II.

x

situácii povzbudením. Konečne niečo, čo nás

Te ty meditácie o štrnástich zastaveniach

neubíja dennými štatistikami, číslami, grafmi,

napísal

ale ponad to všetko ponúka veľmi hlboký


Ján Pavol II. v roku 1984 pre tradičnú
„Via Crucis“ – Krížovú cestu v Koloseu. Každá

a vzácny pohľad uznávaného autora na

meditácia je bohatá na citácie biblických

súčasnú dobu.

te tov, ktoré sa vzťahujú na dané zastavenie.

Pôvodná cena: 3,50 €

Pôvodná cena: 0,

Cena po zľave: 2,10 €

Cena po zľave: 0,5

Ja, svedok – krížová cesta

V čo verí ten, kto neverí?

x

Tragédia, ktorá v sebe prináša vykúpenie
každého človeka a celého vesmíru. Ruka

v ruke s tebou vykročíme do procesu


90 €
4€

Na začiatku roka 1995 navrhol časopis
Liberal kardinálovi Martinimu a Umbertovi
Ecovi, aby spolu začali viesť dialóg. Táto

1996 priniesla listy,

s jediným rozsudkom: rozhodli sa, že ho


knižočka následne v roku

zabijú (Mt 26,3).

ktoré si títo dvaja velikáni napísali, a bola
preložená do šestnástich jazykov.

Pôvodná cena: 1,35 €
Cena po zľave: 0,81 €

Pôvodná cena:

6,49 €
9€

Cena po zľave: 3,8

Vojna bohov
Sľuby dnešných falošných bohov, ktorí nás
vábia vidinou útechy, peňazí i šťastia, sú
lákavejšie, než lákadlá všetkých ich

Vyrovnať sa s modlami je
I keď pre nás nemusí byť vždy

predchodcov.
zložité.

jednoduché zistiť, koho alebo čo

ňujeme pred Bohom, dennodenne
Vojna bohov vám pomôže zosadiť
idoly, ktoré vám bránia žiť život,

ku ktorému vás Boh povoláva.

uprednost

to robíme.

90 €
6,54 €

Pôvodná cena: 10,
Cena po zľave:

Tituly pre mladších
Dobrovníček

Tri dni s Ježišom – vystrihovačka

sprevádza dieťa pri jeho večernej modlitbe

Pán Ježiš dal za nás seba samého, umrel,

ale na tretí deň vstal z mŕ tvych a stále žije

počas piatich dní. Úvodná a záverečná

naveky. Toto veľké tajomstvo si deti môžu

modlitba je spoločná pre všetky dni. Formát

pripomenúť aj pomocou vystrihovačky, ktorú

A3 – vystrihovačka a zloženie podľa nákresu.

môže mať rodina na stole počas spoločnej

Motivačný materiál vo forme zložených rúk

večernej modlitby.
Cena: 0,50 €

Vystrihovačka je doplnená
Vzkriesenia,

obrázkom vyjadrujúcim radosť zo
ktorý si deti rady vyfarbia.

Cena: 0,50 €

Povedzže mi... moje spovedné

Na krížovej ceste s tebou

zrkadlo
Krížová cesta obsahuje krátke zamyslenie,
Kresťanské čnosti nám pomáhajú formovať

modlitbu i výzvu na drobnú aktivitu. Modliť sa

náš charakter.

ju môžete doma s rodičmi, súrodencami č

Ukazujú nám, ako sa nám darí
napredovať v láske k Bohu. Preto nám môžu

i


s kamarátmi, ale aj v kostole či na niektorej

byť pomocníkom aj pri spytovaní svedomia.

kalvárii.

Cena: 0,50 €

Cena: 1,10 €
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Týždeň plný milosrdenstva

Od popolca k Aleluja

Boh je náš láskavý a milosrdný Otec. Chce,

Maľovanky, hlavolamy, doplňovačky

aby sme sa od neho učili milosrdenstvu

k sebe navzájom. Pri rozhodovaní komu a ako

Cena: 1,20 €

prejaviť milosrdenstvo, pomôže deťom
ponúkaný materiál prinášajúci podnety, ako
byť milosrdný voči mame, otcovi, súrodencom
či kamarátom…
Cena: 0,20 €

Verím

Ježiš stále klope na tvoje srdce

Pre rodičov a katechétov je Krédo jednou


Pracovný zošit pre deti od

z najväčších výziev: ako hovoriť s deťmi


im pomôže objaviť krásu modlitby pomocou

o Božích tajomstvách? Akými slovami? Táto

hry, kreslenia, pozorovania a zamyslení. Tento

knižka predstavuje deťom vyznanie viery


pracovný zošit čerpá inšpirácie z knihy

v dvanástich častiach. Vďaka príbehom

a jednoduchým zhrnutiam môže dieťa a s ním
aj dospelý spoznávať bohatstvo viery


3 do 7 rokov, ktorý

Naučme deti modliť sa.
Cena:

5,90 €

a vstúpiť do Božích tajomstiev.
Cena: 4,90 €

Pre milovníkov e-kníh

Keď nás hryzie svedomie /e-kniha
Čo je to svedomie? Ako funguje? A čo robiť,

Pôst neznamená len nejesť mäso
/e-kniha

keď nemáme pochybnosti o svojom konaní?


Má ešte dnes zmysel postiť sa? A vieme, ako

Ponúkame Vám návod na formovanie

na to? nšpirujme sa pri výbere osobného

svedomia, ale aj odpovede na aktuálne

predsavzatia a nepremeškajme príležitosť,

otázky.


ktorú nám ponúka pôstny čas.

I

Vnútri nájdete tiež námety na spytovanie
Cena: 1,20 €

svedomia.
Cena: 1,20 €

Spoveď, cesta k šťastiu /e-kniha
Máte strach zo spovede?

Neviete, či sa dobre

spovedáte? A prečo sa vôbec spovedať?

Spoveď nemusí byť pre nás strašiakom.


Sväté na zavolanie /e-kniha
Táto knižka je určená každej mame, ktorá sa
od rána do večera nezastaví. Obsahuje vyše
päťdesiat úvah, ktoré sú tematicky rozdelené,

Ak pochopíme jej skutočný význam, prinesie

aby bolo možné rýchlo a ľahko nájsť sväticu

nám do života pokoj a šťastie.

podľa aktuálnej situácie a potreby, oboznámiť

Cena: 1,20 €

sa s jej životom, poučiť sa z jej príkladu

a nechať sa ňou viesť v modlitbe.
Cena:

7,90 €
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