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přes život s Ježíšem, jeho ukřižování až do jeho 
nanebevstoupení.

V MCM s. r. o. 2. vydání 
Váz., 148x239 mm, 566 str., 498 Kč

Svazek IV. • Korunování – pojednává o životě 
Panny Marie v období od seslání Ducha Svatého, 
působení Panny Marie v rodící se církvi až do na-
nebevzetí a korunování Boží Matky v nebi.

V MCM s. r. o. 1. vydání
Váz., 148x239 mm, 488 str., 378 Kč

Všechno, co žijeme s láskou • Sborník smu-
tečních písní
Uspořádal a redakčně připravil Mgr. Jan Kupka 
Překlady a textové úpravy zpracoval Mons. Josef 
Hrdlička • Úvodní slovo Jan Graubner, arcibis-
kup olomoucký, metropolita moravský
Tento soubor skladeb určených pro pohřební litur-
gii obsahuje díla různých slohových období i ob-
sazení. Vedle upravených děl slavných klasických 
autorů (např. F. Schubert, F. Mendelson-Bartholdy, 
J. S. Bach, A. Dvořák. B. Smetana) obsahuje i díla 
současných autorů (např. Z. Pololáník, F. Macek, 
V. Tugendlieb, M. Altrichter, P. Eben, V. Bleša). Je 
určen jak pro sbory, tak i pro sólisty. Sborník smu-
tečních písní tedy slouží jako pomůcka k pozved-
nutí liturgické úrovně pohřebních obřadů.

Brož., A4, 116 str., 269 Kč

Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista
Anna Kateřina Emmerichová • Podle vidění au-
gustiniánky z Dülmenu zapsal a nástinem jejího 
života doplnil Clemens Brentano • Doslov Arnold 
Guillet • Z němčiny přeložil Petr Janšta • Ilustra-
ce – rytiny G. Doré
Předlohou pro toto nejnovější vydání díla A. K. Em-
merichové, blahoslavené v r. 2004, byla nová 
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Vážení čtenáři Světla,
rádi bychom Vám dali dárek formou 20% slevy z cen knih našeho nakladatel-
ství (další tituly najdete na našich webových stránkách). Stačí poslat vyplněný 
objednávkový list z této nabídky, a to do 30. 4. 2019. Budete-li objednávat knihy 
e-mailem, napište do předmětu zprávy: ve19mcm. Při telefonickém objedná-
ní sdělte, že se jedná o tuto nabídku. Jen tak Vám budeme moci poskytnout 
nabízenou slevu. Nabídka platí do vyprodání zásob. Poštovné účtujeme dle 
platných sazeb České pošty + balné 10 Kč za listovní zásilku, 20 Kč za balík.

Mystické město Boží
Svazek I. • Početí
První ze čtyřsvazkového mystického a teologické-
ho díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystic-
ké město Boží obsahuje podrobný životopis Pan-
ny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie 
od Ježíše (1602–1665), představené kláštera Ne-
poskvrněného početí, řádu sv. Františka Serafín-
ského ve španělském městě Agreda. První svazek 
s názvem Početí představuje svatá tajemství usku-
tečněná Bohem v Panně Marii od okamžiku jejího 
početí až po zasnoubení sv. Josefovi. Neposkvr-
něné početí Panny Marie je zde popsáno 200 let 
před tím, než katolická církev tento fakt vyhlási-
la jako dogma. Kniha první tohoto svazku pojed-
nává o božském předurčení Krista a jeho Matky 
jako nejvyššího ideálu celého stvoření; o stvoření 
a vzpouře andělů; o stvoření lidí; o rodokmenech 
spravedlivých mužů; o konečných důsledcích po-
četí a zrození Královny nebe a o jejím životě až 
do jejích tří let. Dále je zde výklad 12. kapitoly 
knihy Zjevení. Kniha druhá pojednává o obětování 
Panny Marie v chrámě; o milostech, které obdržela 
z Boží ruky; o vysoké dokonalosti, se kterou dodr-
žovala chrámová pravidla; o nebeské vznešenosti 
jejích hrdinských ctností a vizí; o zasnoubení se 
sv. Josefem. Následuje výklad 31. kapitoly knihy 
Šalomounových Přísloví.

V MCM s. r. o. 1. vydání
Váz., A5, 480 str., 538 Kč

Svazek II. • Vtělení – popisuje události od sezná-
mení Panny Marie s tajemstvím Vtělení až po ná-
vrat Svaté rodiny z Egypta do Nazareta. 

V MCM s. r. o. 1. vydání
Váz., 148x239 mm, 444 str., 498 Kč

Svazek III. • Probodení – představuje svatá ta-
jemství ze života Panny Marie od návratu z Egypta 

edice nakladatelství Christiana-Verlag, Stein am 
Rhein. Vidění stigmatizované mystičky, její obě-
ti, utrpení a nad to vše nejmocnější obraz Krista 
Vykupitele se hluboce dotknou každého lidské-
ho srdce.

Váz., 135x205 mm, 432 str., 395 Kč

Umučení
Catalina Rivas • Z angličtiny přeložila Mgr. Rad-
mila Válková
Bolívijská mystička Catalina Rivas byla v první 
polovině 90. let 20. století vyvolena samotným 
Ježíšem, aby skrze ni předával světu svá poselství 
lásky a milosrdenství. Nazývá ji „svou sekretář-
kou“ a ona zapisuje to, co jí Ježíš diktuje. V krátké 
době 15 dnů napsala Catalina tři rozsáhlé deníky 
velké duchovní hloubky, ačkoliv nemá ani stře-
doškolské, ani teologické vzdělání. Všechny její 
zápisky byly shromážděny do osmi knih, které 
obdržely 2. dubna 1998 imprimatur arcibiskupa 
v Cochabambě, Mons. Reného Fernandeze Apazy. 
Od roku 1994 je Catalina Rivas nositelkou stig-
mat, která se otevírají vždy na Velký pátek. Bro-
žura obsahuje Ježíšovo poselství o jeho výkupném 
utrpení od poslední večeře až po zmrtvýchvstání. 
Následuje krátké vyznání, diktované Bohem Ot-
cem, o nekonečné Lásce k Synu. Na závěr jsou 
připojena slova Svaté Matky, ve kterých je vylí-
čeno utrpení Panny Marie.

2. vydání • Brož., A5, 64 str., 67 Kč

Boží milosrdenství • Rozjímání se sv. Faus-
tynou
Andrea Odstrčilíková • Fotografie archiv Kongre-
gace sester Matky Božího milosrdenství v Krakově
a ve Dvoře Králové
Každý světec je světlem pro své okolí. Plně pod-
řízen Boží vůli se stává pokorným nástrojem v ru-
kou Pána. Neklade žádný odpor, proto Bůh skrze 
takovou duši osvěcuje svou láskou ostatní. Tak 
se odevzdala i sestra Faustyna, skrze niž sám Je-
žíš připomenul milosrdnou Boží lásku k lidem 
a předal nové formy úcty Božího milosrdenství. 
Rozjímání uvedená v této knize vznikala průběžně 
v letech 2005–2015. Oslavují svátostného Krista 
a prohlubují úctu k Božímu milosrdenství. Cito-
vané texty pocházejí z Písma svatého, z Deníčku 
sv. Faustyny, z litanií a z Denní modlitby církve.

Brož., A5, 190 str., 169 Kč

Křížová cesta pro vdovy
Mgr. Alenka Panáková • Ilustrace Mgr. Lucie Mrtvá
Lidská samota je pro každého člověka těžkým sta-
vem. V dnešním složitém světě ji prožívá mno-
ho lidí kolem nás, mezi nimi velký zástup vdov 
a vdovců. Mezi těmi, kteří nás učí důstojně obstát 
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v tomto nelehkém období, stále stojí na prvním 
místě sám Boží Syn. Zvláštním způsobem pro-
mlouvají k osamocenému lidskému srdci zasta-
vení křížové cesty. A tato křížová cesta je určena 
právě vdovám a vdovcům, ke každému zastavení 
je připojena ilustrace. Spojení s trpícím Kristem 
může ovdovělým pomoci najít nové duchovní bo-
hatství v jejich osamoceném životě.
Brož., 120x190 mm, křídový papír, 42 str., 49 Kč

Ave Crux, Spes Unica • Zamyšlení na křížové cestě
Petr Piťha • Předmluva Mons. Josef Hrdlička
Petr Piťha vede člověka našich dnů k intimnímu 
setkání s Kristem ve vrcholném utrpení. Skrze jeho 
kříž nachází Krista v našich utrpeních. Zamýšlí se 
také nad vznikem pobožnosti křížové cesty. Kniha 
je doplněna černobílými ilustracemi. Vyšlo s cír-
kevním schválením.

Studio Gabreta spol. s r. o. • 2. vydání
Váz., 170x240 mm, 152 str., 200 Kč

Ježíši, důvěřuji Ti!
Zpracovala s. M. Elżbieta Siepak • Z polštiny pře-
ložil Jiří Hrdý
Výbor modliteb sestry Faustyny, apoštolky Boží-
ho milosrdenství. Vyšlo s církevním schválením.

4. vydání, v MCM s. r. o. 3. vydání
Brož., A6, 64 str., 43 Kč

Tajemství spásy • Pobožnost sv. Brigity
Patnáct modliteb k umučení a všem ranám Krista, 
které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kos-
tele sv. Pavla v Římě.

V MCM 3. vydání • Brož., A6, 32 str., 19 Kč
Brožurka je také ve formátu A5.

Pobožnost ke cti Ježíšovy přečisté krve
Těm, kdo se po 12 roků denně pomodlí sedmkrát Otče 
náš a Zdrávas, Maria ke cti Ježíšovy přečisté krve, slí-
bil Božský Spasitel udělit veliké milosti. Toto zaslíbe-
ní, které obdržela sv. Brigita, bylo potvrzeno papežem 
Inocencem X. Modlitby Otče náš a Zdrávas, Maria 
jsou v pobožnosti doplněny sedmi krátkými modlit-
bami. Pobožnost schválila Svatá kongregace Sacro 
Collegio de propaganda fide a papež Klement XII.

2. vydání • Brož., A6, 16 str., 19 Kč

Hodiny utrpení našeho Pána Ježíše Krista
Luisa Piccarreta • Z italštiny přeložil 
P. ThLic. Filip M. Antonín Stajner
Luisa Piccarreta (1865–1947), dobrovolná 
oběť na smír s Bohem, pod poslušnos-
tí v 36 svazcích zaznamenala své mystické 
zážitky a napsala dvě knihy: Panna Maria 
v království Boží Vůle a Hodiny utrpení na-
šeho Pána Ježíše Krista. Cílem této druhé 
knihy je „podat zadostiučinění: spojit do-
hromady různé body utrpení Páně s rozma-
nitostí tolika urážek a spolu s Ježíšem za ně 
konat hodné zadostiučinění“. V událostech 
jednotlivých hodin od rozloučení s Matkou 
až po pohřbení mystička vstupuje do tělesné-
ho i vnitřního utrpení až intimními akty účas-
ti. V závěru každé kapitoly vede duše v Za-
myšleních a zbožných cvičeních k duchovní 
aktivitě – odpovědi na láskyplné Kristovo 
sebedarování.
Brož., 124x189 mm, 262 str., 197 Kč – 99 Kč

Rozjímání o utrpení a smrti Pána Ježíše
Michal Kretschmer • V knize byly použity fo-
tokopie rytin Gustava Paula Dorého
Předkládaná rozjímání byla sepsána v 60. až 
70. letech 20. století a šířena jako samizdat. 
Místy jsou mírně poznamenána politickou 
atmosférou té doby. Jsou však stále aktuální, 
vždyť Ježíšovo utrpení a smrt se týkají ce-
lých dějin spásy. Kniha představuje rozjímání 
o jednotlivých zastaveních křížové cesty do-
plněné o další scény z posledních Ježíšových 
dnů. Jednotlivá rozjímání jsou poměrně dlou-
há, zvláště některá z nich, a proto je vhodné 
konat je po částech. Jsou však výborným vo-
dítkem, jak směřovat svůj život k hlubšímu 
vztahu a lásce ke Kristu. V závěru každého 
rozjímání je modlitba vycházející z rozjíma-
ného textu.

Brož., A5, 136 str., 136 Kč – 68 Kč

Křížová cesta se služebníkem Božím P. An-
tonínem Šuránkem
Uspořádal P. Mgr. Pavel Caha SDB • Ilustra-
ce Ludmila Jandová
Tato ilustrovaná křížová cesta je sestavena 
z veršů, které služebník Boží P. Antonín Šu-
ránek napsal v internačním táboře v Želivě 
v únoru roku 1952. Jednotlivá rozjímání jsou 
doplněna z křížové cesty v době jeho působení 
v Blatničce a citacemi z publikací Dějiny mého 
povolání 4 a Novozákonní rozjímání 1 a 3.

Brož., 120x200 mm, 48 str., 58 Kč – 29 Kč

List přátelům Kříže
Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu
Vroucí a dojemný okružní list apoštola Kří-
že a mariánské úcty je výbornou příručkou 
pro každého, kdo chce být věrný Ježíši Kristu 
a bojovat za rozšíření jeho Království. Každý, 
kdo bude číst tuto knížku, si má zvolit: buď být 
přítelem Kříže, nebo nepřítelem Kříže. Podle 
svatého Ludvíka je přítel Kříže člověkem omi-
lostněným, neboť je povznesen nad pouhý ro-
zum a je obrněný proti smyslům, protože žije 
ve světle čisté víry a vroucí lásky ke Kříži. 
Přítel Kříže vítězí nad satanem, světem a tě-
lem. Těmito a podobnými myšlenkami vede 
sv. Ludvík Maria Grignion čtenáře k přijetí 
tajemství Kříže.

Brož., 120x189 mm, 56 str., 63 Kč – 32 Kč

Sestra Marie Marta Chambonová a pobož-
nost k sv. ranám Pána našeho Ježíše Krista
Překlad Školské sestry OSF
Životní poselství francouzské mystičky 19. sto-
letí. Sám Kristus sestru Marii Martu pově-
řil, aby šířila pobožnost k jeho sv. ranám 
a aby tuto pobožnost obětovala za záchra-
nu duší.

2. vydání, v MCM vydání 1., dotisk.
Brož., A6, 80 str., 73 Kč – 37 Kč
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