
Příloha 1: Anotovaný seznam křesťanské literatury pro děti 

A-Alef 

Vydavatelství A-Alef bylo české křesťanské nakladatelství se sídlem v Ostravě. Bylo založeno roku 1990 

náboženskou společností Křesťanské sbory. Vedoucím vydavatelství byl Ján Ostrolucký. Vydávalo knihy 

a časopisy v češtině a slovenštině. Svou činnost ukončilo roku 2009. (cs.wikipedia.org)  

Henych, Daniel: Napůlpohádky 

HENYCH, Daniel. Napůlpohádky. 1. vyd. Ostrava: Vydavatelství Křesťanských sborů, 1992. 64 s. 

Devatero podobenství -- Bajky z dávných časů -- O Sněhurce, sedmihláskovi a sedmikvítku 

Henych, Daniel: O vlněné čepičce a hliněném Adámkovi 

HENYCH, Daniel. O vlněné čepičce; a O hliněném Adámkovi. Vyd. 1. Ostrava: A-Alef, 1995. 52 s. 

HENYCH, Daniel. O vlněné čepičce; a, O hliněném Adámkovi. Vyd. 2. Ostrava: A-Alef, 1999. 52 s.  

V prvním samostatném vyprávění putuje nedoceněný dárek mezi lidmi až k chlapci, kterému udělá radost, 

osudy hliněného panáčka ilustrují desatero přikázání. Knížka je určená především těm dětem mladšího 

školního věku, které se chtějí pomocí psaného textu poučit o dobrých vztazích mezi lidmi. Na úvod druhé 

části je citováno desatero Božích přikázání podle Druhé knihy Mojžíšovy. (www.mlp.cz) 

Henych, Daniel: O Vrkálkovi a Sivěnce 

HENYCH, Daniel. O Vrkálkovi a Sivěnce. Vyd. 1. Ostrava: A-Alef, 1999. 51 s. 

Holoubci se učí létat, chodí do školy, překonávají nepěkné vlastnosti, které jsou běžné i u dětí, plní úkoly 

poštovních holubů, založí vlastní hnízdo. Příběhy je možné využít jako podklad rozhovoru  

s předškolními dětmi. (www.databazeknih.cz) 

Advent-Orion 

Advent-Orion je křesťanské vydavatelství založené v roce 1993 Církví adventistů sedmého dne. Vydává 

dvojí typ publikací: pro širokou veřejnost a pro vnitrocírkevní potřeby. Vydáváme také vnitrocírkevní 

periodika a časopis Znamení doby, určený pro širokou veřejnost. Veškerá literatura má za cíl posílit 

všestranný rozvoj a růst osobnosti. (www.advent-orion.cz) 

Brož, Oldřich: Alík a jezevec  

BROŽ, Oldřich. Alík a jezevec. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2013. 65 s.  

Alík je malé štěňátko, které vyrůstá v hájovně a učí se od hajného lesní moudrosti a jak pomáhat lesním 

zvířátkům. Jednou, když je v lese sám, je však napaden a poraněn zatoulanými psy. Potřebuje rychlou 

pomoc. Některá zvířátka v lese s tím nechtějí nic mít, ale dobrý jezevec za pomoci statečného vlka 

nezištně a obětavě Alíka zachrání. Pohádka, volně inspirovaná biblickým příběhem o dobrém 

Samaritánovi, učí malé čtenáře, že je dobré pomáhat jeden druhému a nebát se čelit zlu… (www.mlp.cz) 



Daniel, Radek: Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky 1–3  
 

1. díl 

DANIEL, Radek. Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky. Praha: Advent-Orion, 2007. 63 

s. 

Kniha Neobyčejná dobrodružství vás zavede do světa malých hrdinů, kteří se stejně jako vy, kluci  

a holky, potýkají s nejrůznějšími problémy. Vašek, Ema, Martin, Lea, Věra a mnohé další děti se do jejich 

řešení vrhají s opravdovou vervou a odvahou. Bez rozmyslu se pouštějí do zápasu s vysavačem,  

s invalidním vozíkem cestují metrem a vlakem, pokoušejí se vysvobodit smutnou princeznu ze zakletí, 

zápasí se strašlivým Podpostelníkem, který po setmění vylézá ze svého úkrytu, a bez dovolení trhají  

u sousedů třešně. Pod jejich rukama se ze zdánlivě obyčejných situací stávají neobyčejná dobrodružství, 

jejichž součástí můžete být i vy. Proto neváhejte a pusťte se do čtení. Neobyčejná dobrodružství jsou tu 

pro vás, neobyčejné kluky a holky. (www.nkp.cz) 

2. díl 

DANIEL, Radek. Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky 2. Praha: Advent-Orion, 2008, 

71. s.  

Druhý díl knihy Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky vás opět zavede do víru 

vzrušujících událostí. Spolu s Romanem se vypravíte do pingpongového světa a zúčastníte se 

dramatického turnaje. S Lenkou a Veronikou prožijete hořký konec velkého přátelství. V jednom malém 

království se setkáte s králem Karlem, který vás bude ohrožovat plastovým kladívkem. S brankářem 

Jindrou proniknete do zákulisí hokejového klubu a zakusíte pachuť nespravedlnosti. A spolu s Jirkou  

a Monikou se pokusíte přemluvit mravence, aby vzali nohy na ramena, protože se k nim blíží zlověstný 

buldozer. (www.nkp.cz) 

3. díl 

DANIEL, Radek. Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky 3. Praha: Advent-Orion, 2008, 

60. s.  

Další kniha několika příběhů s mravním či životním ponaučením pro děti prvního stupně základních škol. 

V knize se vypráví několik neobyčejných příběhů, které v sobě nesou nějaké ponaučení buď mravní 

(přátelství, pozornost, cílevědomost, rozvážnost, pýcha, provokace, vztah ke starým lidem), nebo 

vyplývající z různých životních situací či nebezpečí (znalost přírody, schopnost postarat se o sebe i o jiné, 

ošetření zvířat, autohavárie, umění uznat chybu, splnění snu). (www.mlp.cz) 

Hrachovcová, Michaela: Kocourek se vrací  

HRACHOVCOVÁ, Michaela. Kocourek se vrací. Vyd. 1. Praha: Advent-Orion, 2010. 66 s.  

Kniha pro předškolní a mladší školní děti vypráví příběh kocourka, který neposlechl maminku a vydal se 

za dobrodružstvím. V lese se setkává s nebezpečím, ale potká také kamarády, kteří mu pomohou najít 

cestu domů. Kniha je metaforou lidského hledání. Ukazuje, že přestože člověk udělá chybu, která s sebou 

nese důsledky, existuje naděje na nalezení cesty zpět. (www.nkp.cz)  

  



Hrachovcová, Michaela: Zrzečka pod hvězdami 

HRACHOVCOVÁ, Michaela. Zrzečka pod hvězdami. Vydání první. Praha: Advent-Orion, spol. s.r.o., 

2016. 85 s. 

Zrzečku s Veveříkem čeká první zima v jejích vlastních pelíšcích. Dokážou se na ni připravit? Přežijí  

v mrazivých dnech, i když jim došly zásoby a jaro stále nepřichází? Příběh poukazuje na to, že ač se 

zvířecí i dětský svět jeví jako bezstarostný, všichni v něm musíme přijmout zodpovědnost, která k němu 

náleží. (www.mlp.cz) 

Kernová, Katarína: Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky 1–3  
 

1. díl 

KERNOVÁ, Katarína. Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky. Praha: Advent-Orion, 2014. 44 s. 

V příbězích se děti učí poznávat hodnotu života, kamarádství a hezkých vzájemných vztahů. Dozvědí se, 

že každý, bez ohledu na to, jak vypadá, má svoji výjimečnou hodnotu, a že naše štěstí závisí na 

nesobeckosti a ohleduplnosti k ostatním. Připomenou si, že život přináší nejen zábavu, ale také povinnosti 

a že je lépe je neodkládat. Seznámí se také s obětavým pejskem – zachráncem, který včas vycítil 

nebezpečí a přivolal potřebnou pomoc. (www.mlp.cz) 

2. díl 

KERNOVÁ, Katarína. Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky 2. Praha: Advent-Orion, 2015. 55 s. 

Na tom, co prožívají druzí, se mohou naše děti mnoho naučit. Bez mentorování, vesele, s chutí.  

V pokračování nevšedních příběhů se můžeme začíst do další řady dobrodružství, které děti inspirují  

k tomu, aby se dívaly na svět jiným pohledem. Vedou k odhodlání dělat každou práci co nejlépe  

a nezištně pomáhat nejen kamarádům, ale i všem, kdo pomoc zrovna potřebují. Ukazují, jak je dobré mít  

v životě řád a že si děti mají nejprve splnit své povinnosti a pak až mohou jít ven nebo si hrát. Učí děti 

skromnosti a hezkým mezilidským vztahům a na příkladu koně Hvězdy dokládají, že věrným přítelem 

nám může být i náš zvířecí kamarád. Společné čtení těchto příběhů s dětmi může být příjemným 

zakončením dne, ale také začátkem diskuse o těch nejdůležitějších hodnotách, které chceme dětem předat. 

(www.nkp.cz) 

3. díl 

KERNOVÁ, Katarína. Nevšední příběhy pro zvídavé kluky a holky 3. Praha: Advent-Orion, 2015. 55 s. 

V tomto dílu trojdílné série se děti naučí, že křivda bolí a je třeba ji vždy napravit. Zjistí, že více zmůžou 

laskavým jednáním než hádkami a bojem a že rodinu tvoří ti, kdo se mají rádi, ať už se do ní narodili, 

nebo se jejími členy stali později. Pochopí také, že je rodiče vychovávají pro jejich dobro a že je lepší se 

vzájemně chválit než se na sebe hněvat. Ať vás příběhy pobaví, potěší i poučí. (www.krestanskyzivot.cz) 

Karmelitánské nakladatelství 

Karmelitánské nakladatelství s.r.o. je katolicky orientované nakladatelství provozované karmelitány. 

Založeno bylo v roce 1991, sídlí v Kostelním Vydří (byť jeho vedení již přesídlilo do Prahy) a náleží  

k největším vydavatelům náboženské literatury v České republice. Provozuje síť vlastních knihkupectví a 

distribuci knih po území celé České republiky a dceřiné nakladatelství KNA.SK s distribučním střediskem 

a zásilkovou službou na Slovensku. (cs.wikipedia.org) 



Holasová, Zuzana: Strašidelné město 

HOLASOVÁ, Zuzana. Strašidelné město: o světle a temnotách. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 95 s.  

HOLASOVÁ, Zuzana. Strašidelné město: o světle a temnotách. 2., upr. vyd., v KNA 1. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2014. 86 s. 

Hračkánie, v níž leží Strašidelné město, je ponořená do temnoty. Jen v Zrcadlovém paláci jejího vládce 

Černého pána září světla uvězněná ve skleněných lampách. Kdysi patřila lidem, kteří je s pánem ztemnělé 

říše vyměnili za jeho podivuhodné hračky. Takovou hloupost provedl i malý Janek. Vlastně proč ne, 

vždyť do té doby ani nevěděl, že v něm nějaké světlo svítí. Ale teď by ho chtěl zpátky. Jenže Černý pán 

má vlastní plány a nestrpí, aby mu je hatil nějaký kluk. Janka čeká nejistá cesta a nebezpečné setkání  

s vládcem Hračkánie. Pomůže mu červené autíčko? Nebo jeho starší sestra Anna? Nebo je tu ještě někdo 

jiný, kdo ho vyvede z temnoty? Vždyť stačí tak málo a jeho světlo zhasne. (www.nkp.cz) 

Pinknerová, Hana: O dřevěném panáčkovi 

PINKNEROVÁ, Hana. O dřevěném panáčkovi. Doubek: Postilla, 2004. 28 s. 

PINKNEROVÁ, Hana. O dřevěném panáčkovi. Vyd. 2., v KNA 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2014. 26 s. 

Když si děti přestaly se starým dřevěným panáčkem hrát a také ostatní hračky už s ním nekamarádily, 

myslel si, že už nemá žádnou cenu. Jen nová dřevěná panenka si s ním povídala a pomohla mu pochopit,  

v čem spočívá jeho hodnota, v čem je jedinečný a jak je krásný. Poetický příběh s důležitým poselstvím 

pro malé i velké. (www.ikarmel.cz) 

Pinknerová, Hana: Vánoční přání 

PINKNEROVÁ, Hana. Vánoční přání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. 108 s.  

Holčička Karolínka miluje sníh a sáňkování. Vánoce jsou přede dveřmi, ale pořád nesněží. Může souviset 

loňská lež s letošním sněhem? Dá se s tím něco dělat? Kromě Vánoc se ještě blíží první vystoupení  

v hudební škole a je zapotřebí vyrobit vánočních dárky rodičům. (www.ikarmel.cz) 

Renč, Ivan: Pasáček Asaf  

RENČ, Ivan. Pasáček Asaf: pohádka z kopců nad Betlémem. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1995. 99 s. 

RENČ, Ivan. Pasáček Asaf: pohádka z kopců nad Betlémem. Vyd. 2., v KNA 1. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2006. 100 s.  

Kniha nás uvede mezi pastýře, pasoucí svá stáda na kopcích okolo městečka Betléma. Spolu s nimi 

prožijeme noc, ve které zářivá hvězda celému světu ohlásila narození Božího Syna a staneme se  

i svědky hledání a pronásledování malého Ježíše. Kouzelná olivová ratolest, kterou dostal malý pasáček 

Asaf od anděla, provede hrdinu našeho příběhu všemi nástrahami. (www.ikarmel.cz) 

Renč, Ivan: Šest kamenných džbánů 

RENČ, Ivan. Šest kamenných džbánů. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. 110 s. 

Šest laskavých a moudrých příběhů jedné rodiny z období počátku našeho letopočtu. Abíšaj a Finesa jsou 

prchliví rodiče, kteří nejdou daleko pro výčitku nebo zlé slovo. Ještě štěstí, že jim v předsíni stojí šest 

kamenných džbánů se zbytkem vína, které zůstalo z jejich svatby v Káně Galilejské. S vínem, které  

z vody proměnil Ježíš Kristus. Zázračné víno jim v horkých chvílích vždy pomůže prozřít a zachovat se 

správně. (www.mlp.cz) 



Renč, Ivan: Ušatý osel, nebeský posel 

RENČ, Ivan. Ušatý osel, nebeský posel: sedm vánočních příběhů s oslíkem v hlavní roli. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2004. 103 s. 

Vánoční příběhy o průvodci Svaté rodiny – malém oslíkovi – vypráví dětem zkušený spisovatel a filmový 

režisér Ivan Renč. Oslík přece stál u betlémských jesliček, oslík putoval s Josefem, Marií a Ježíškem do 

Egypta, když prchali před Herodem… Kolik asi různých rolí sehrálo toto věrné zvířátko… 

(www.ikarmel.cz) 

Renč, Ivan: Tajemství posledního večera  

RENČ, Ivan. Tajemství posledního večera: čtení pro malé i větší. Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2006. 102 s. 

Byly Velikonoce, a to se usedalo k slavnostní večeři. I Ježíš usedl se svými apoštoly k hostině. 

Následujícího dne se mělo stát mnoho událostí jak pro Ježíše, tak pro apoštoly i pro ostatní lidi. Ježíš vzal 

s sebou tři z apoštolů, aby se modlili s ním. Petr, Jakub a Jan se posadili do trávy a z ticha noci se jim pod 

víčky zrodily sny… Sny, které nás zavedou do doby dětství apoštolů. (www.ikarmel.cz) 

Renč, Ivan: Povídala ryba rybě 

RENČ, Ivan. Povídala rybě ryba. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 77 s. 

Dva hlavní příběhy, dva hrdinové – obyčejní galilejští chlapci. Jejich zážitky se úzce prolínají  

s evangelijními událostmi zázračného rozmnožení chlebů a ryb a uzdravení posedlého člověka. 

Přesvědčivé vyprávění a živé charaktery postav vnesou čtenáře do středu událostí a přivedou  

k zamyšlení nad dalšími souvislostmi obou příběhů. (www.ikarmel.cz) 

Renč, Ivan: Malý král 

RENČ, Ivan. Malý král. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2017. 126 s. 

Jsou v mém království dobří a poctiví lidé? Jsou hodní na děti? Starají se o ně pečlivě a mají je rádi nade 

všechno bohatství? Odpovědi na takové otázky hledá mladičký král při šesti výpravách po svém 

království. Na nich zažívá různá dobrodružství a zároveň poznává lidské vlastnosti, jakými jsou obětavost, 

vlídnost, pracovitost, ale i zloba, chamtivost a zlomyslnost. Kniha nabízí dětskému čtenáři zábavné čtení  

i poznání, co je pro dobré vztahy mezi lidmi podstatné a nezbytné. (www.ikarmel.cz) 

Selucký, Oldřich: Strážce ohně  

SELUCKÝ, Oldřich. Strážce ohně: dobrodružný příběh z doby Konstantina a Metoděje. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2012. 293 s.  

Dobrodružný příběh chlapce Vojmíra se odehrává na pozadí válečných střetů Velkomoravské  

a Východofranské říše. Na pozvání knížete Rastislava přicházejí soluňští bratři Konstantin a Metoděj na 

Velkou Moravu, aby tu založili školu. A právě do této školy se dostává za dramatických okolností chlapec 

Vojmír. Prožívá zde své lidské i duchovní zrání, poznává nové přátele, ale rovněž své schopnosti  

i slabosti. Objevuje přitom vyspělou byzantskou kulturu a světlo křesťanské víry. Nejlepším učitelem  

a rádcem je pro něj hlavně ve chvílích beznaděje a opuštěnosti otec Konstantin. Jak se Vojmír rozhodne  

v téměř bezvýchodných situacích? A jaké životní poslání mu Bůh připravil? (www.mlp.cz) 

  



Selucký, Oldřich: Vojmírova cesta  

SELUCKÝ, Oldřich. Vojmírova cesta. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. 341 s.  

Hodiny Velkomoravské říše odbíjejí jednu z rozhodujících chvil. Biskupa Metoděje s jeho družinou 

přepadne na hranicích jednotka franských vojáků a odváží je neznámo kam. Kníže Rastislav se dlouho 

očekávaných zpráv nedočká… Mezi zajatci je i mladý Vojmír. Před sedmi lety byl ještě chlapec a prožíval 

dobrodružství, o kterých vypráví kniha Strážce ohně. Teď je odhodlán podniknout vše, co je v jeho silách, 

aby osvobodil Metoděje, kterého těžce zkoušená vlast tolik potřebuje. Netuší, kolika nebezpečími bude 

muset projít. Hodně toho pozná o životě rytířů, učenců a mnichů, než dozraje v muže a najde svou vlastní 

cestu životem. Mladí čtenáři a milovníci dobrodružství každého věku budou číst knihu jedním dechem –  

a zároveň se dozví mnohé o dějinách naší země. (www.nkp.cz) 

Selucký, Oldřich: Vzpoura v Assisi 
SELUCKÝ, Oldřich. Vzpoura v Assisi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014. 435 s. 

Po dvojdílném úspěšném románu z doby Konstantina a Metoděje přichází Oldřich Selucký  

s dobrodružným příběhem o nejznámější osobnosti křesťanských dějin – svatém Františkovi. Vzpoura  

v Assisi je knihou pro ty, kdo chtějí žít a uskutečnit svůj velký sen. Její hrdinové se účastní vzpoury města 

Assisi proti vládnoucí šlechtě i dramatické čtvrté křížové výpravy. Syna bohatého kupce Franceska láká 

ideál rytířství až do dne, kdy se vzbouří proti moci peněz. Sny a touhy mládí, vzpoury a dramatické střety 

– to vše se dává do pohybu onoho dne, kdy zlatá mládež v Assisi pořádá svou velkou slavnost jara. 

(www.nkp.cz) 

Selucký, Oldřich: Bitva na řece Pádu: Dobrodružný román ze století páry 

SELUCKÝ, Oldřich. Bitva na řece Pádu: dobrodružný román ze století páry. Vydání první. Praha: Portál, 

2015. 257 s. 

Námětem románu je válka dvou chlapeckých gangů na předměstí italského Turína. Odehrává se na pozadí 

euforie pro technické vynálezy „věku páry“ a současně tvrdých sociálních a politických střetů Itálie 

poloviny 19. století. Do rušných událostí zasáhne i postava Dona Boska, působícího mezi opuštěnými 

chlapci. Kniha upoutá mladé čtenáře ve věku 8–13 let dobrodružným dějem, skrze který nejen okusí něco 

z atmosféry předminulého století, ale porozumí i osobnosti zakladatele salesiánské kongregace. 

(www.nkp.cz) 

Selucký, Oldřich: Bratr Dominik 
SELUCKÝ, Oldřich. Bratr Dominik. [Kostelní Vydří]: Karmelitánské nakladatelství, 2016. 397 s. 

Už čtvrtým rokem probíhá v jihofrancouzském kraji rytířů a trubadúrů křížová výprava proti albigenským. 

Pan Bertrand z Boncò je zraněn v rozhodující bitvě u Muretu. Jeho syn Jan vede tou dobou v Paříži veselý 

studentský život. Rychle se musí vrátit domů a bránit rodný hrad. V boji proti katarské sektě však platí jen 

udatnost ducha – a tou vyniká jediný rytíř: bratr Dominik. (www.nkp.cz) 

Kartuziánské nakladatelství 

Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství v Brně nese název po zrušeném Kartuziánském klášteře 

v Brně – Králově Poli. Bylo založeno v roce 1994 v Brně. Začínalo vydáváním pohlednic a poutních 

obrázků, později drobných katechetických pomůcek pro děti. Od r. 2002 se vydavatelství zaměřilo na 

vydávání pracovních listů a metodik pro výuku náboženství na základních školách, schválené Českou 



biskupskou konferencí. Postupně rozšířilo svoji činnost i na vydávání knih s křesťanskou tematikou.  

V posledních letech vydává také knihy historické, dětské, překladové a nově také tituly s tematikou 

holocaustu a gulagů. V nabídce najdete kromě katechetických materiálů a knih také omalovánky, pexesa, 

novény a dětské modlitební knížečky. Majitelem Kartuziánského nakladatelství a vydavatelství je Jiří 

Brauner, původním povoláním reprodukční grafik a fotograf. 

(www.kartuzianbrno.cz) 

Talafantová, Česlava: O koze v Betlémě  
TALAFANTOVÁ, Česlava. O koze v Betlémě. 1. vyd. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2003. [12] s. 

Vánoční příběh. (fk.faslavicin.cz) 

Talafantová, Česlava: O lakomé rybě  

TALAFANTOVÁ, Česlava. O lakomé rybě. 1. vyd. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2003. [12] s. 

Talafantová, Česlava: O moudré kočce  

TALAFANTOVÁ, Česlava. O moudré kočce. Vyd. 1. Brno: Kartuziánské nakladatelství ve spolupráci se 

sestrami Dominikánkami v Brně, 2010. [12] s. 

O kočce, jejíž zásluhou se její pán, farizej, seznámí s Ježíšem. (LV) 

Talafantová, Česlava: O klevetivé žábě  

TALAFANTOVÁ, Česlava. O klevetivé žábě. Vyd. 1. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2013. [12] s. 

Svatba v Káně galilejské z pohledu žáby, ukrývající se v jednom z kamenných džbánů na víno. (LV) 

Talafantová, Česlava: O smutném trní 

nedostupné 

Příběh o trní, které od počátku světa žilo v opovržení, až se nakonec stalo nejslavnější a nejuctívanější 

královskou korunou. (fk.faslavicin.cz) 

Křesťanský život 

České křesťanské nakladatelství patřící Apoštolské církvi. Hlavní činnost nakladatelství spočívá ve 

vydávání církevního časopisu Život v Kristu a knih s křesťanskou tematikou. Knihy jsou nejrůznějšího 

zaměření: beletrie, knihy pro děti, věroučné knihy, atd. V neposlední řadě to jsou i audio a video 

nahrávky. (cs.wikipedia.org; apostolskacirkev.cz) 

Bubiková, Eva: Liliánkovo dobrodružství  

BUBIKOVÁ, Eva. Liliánkovo dobrodružství. Albrechtice: Křesťanský život, 2003. 32 s.  

Bohatě ilustrovaná kniha nejen pro malé děti. Poselství evangelia formou pohádkového příběhu. 

(www.gimel.cz) 

  



Dolejší, Eva a Pavel: Kristýnčina postýlka 

DOLEJŠÍ, Eva a DOLEJŠÍ, Pavel. Kristýnčina postýlka, aneb, Kniha pro celou rodinu. Albrechtice: 

Křesťanský život, 2006. 158 s. 

Dvanáct příběhů o rozhodování se mezi dobrem a zlem, moudrostí a svévolí. Kniha je určena dětem, ale 

má co říci i dospělým. (www.usvit.cz) 

Katušťáková, Hana: Pohádky z Lesního království 

KATUŠŤÁKOVÁ, Hana. Pohádky z Lesního království. Albrechtice: Křesťanský život, 1995. 87 s. 

Pohádky z Lesního království patří k těm vzácným knihám, které dokážou zpřístupnit velké pravdy Bible 

nejmenším čtenářům. Na příbězích, které prožívají lesní zvířátka, se dětem otvírají hluboké pravdy Božího 

království. Poznají, že nenaslouchají prostým pohádkám, a mohou se radovat ze skutečné Boží lásky  

a spravedlnosti. Kniha vznikla spontánně tím, že autorka napsala pohádky pro nedělní besídku. Její 

rukopis svědčí o velké lásce k Bohu a dětem. (www.databazeknih.cz) 

Katušťáková, Hana: O skrytých pokladech 

KATUŠŤÁKOVÁ, Hana. O skrytých pokladech. Albrechtice: Křesťanský život, 2000. 59 s. 

Pět pohádek křesťanské autorky plné laskavosti a moudrosti. V knize naleznete tyto pohádky:  

O skrytých pokladech, O mrtvém moři, O běláskovi a otakárkovi, O třech trnech a O moudrém otci buku. 

(www.databazeknih.cz) 

Navrátilová, Dana: Povídanky pro malé děti (3 díly) 

NAVRÁTILOVÁ, Dana. Povídanky pro malé děti: drobné příběhy pro malé děti s biblickou zvěstí. 

Albrechtice: Křesťanský život, 2003. 39 s.  

NAVRÁTILOVÁ, Dana. Povídanky. 2. díl, Dobrodružství na každý den. Albrechtice: Křesťanský život, 

2004. 44 s.  

NAVRÁTILOVÁ, Dana. Povídanky. 3. díl, Pro hajánky. Albrechtice: Křesťanský život, 2009. 44 s. 

Krátké příběhy pro nejmenší děti. 

Rosůlková, Kamila: Přítel z dávných časů 

ROSŮLKOVÁ, Kamila. Přítel z dávných časů. Albrechtice: Křesťanský život, 2015. 136 s.  

Který kluk neobdivuje hrdinství? Který kluk se sám nechce stát hrdinou? Kdo z nás netouží po přátelství? 

Opravdovém, které nezklame, které však zároveň nesnese žádný podvod nebo neupřímnost? Třeťák 

Marek svého hrdinu našel, tam, kde by jej nikdy nečekal. A jeho hrdina mu ukázal přítele, který nikdy 

nezklame. Tento přítel čeká i na tebe. Knížka pro děti a pro kluky zvlášť. (www.usvit.cz) 

Matice cyrilometodějská 

Matice cyrilometodějská je moravský zapsaný spolek provozující vydavatelství a nakladatelství  

s ručením omezeným, specializující se na křesťanskou literaturu, katolickou výchovu a související 

literaturu faktu. Byla založena ThDr. Augustinem Štanclem v roce 1900 v Olomouci původně jako 

katolický školský spolek, který sdružoval více než 100 církevních škol. Fungovala téměř nepřetržitě  

i během obou světových válek až do roku 1950, kdy byla tehdejším komunistickým režimem i přes 

veškeré snahy jejího tehdejšího tajemníka Vlčka zrušena. K jejímu obnovení došlo až po roce 1989 pod 

čestným předsednictvím kardinála Františka Tomáška. Jeho předsedou pak byl od roku 1990 až do své 



smrti v roce 2015 Josef Vlček. V roce 1993 bylo obnoveno stejnojmenné nakladatelství, které dodnes sídlí 

v Olomouci a navazuje na předchozí činnost zmiňovaného školského spolku. Matice dnes mj. vydává 

mariánský a konzervativně orientovaný katolický týdeník Světlo, zpravodaj Mariánského kněžského 

hnutí, homiletický občasník Fermentum a další katolické knihy a tiskoviny. (cs.wikipedia.org) 

Janšta, Josef: Hledání lásky 
JANŠTA, Josef. Hledání lásky: Katechetické povídky pro děti od 8–14 let. 1. vyd. Olomouc: 

Arcibiskupství olomoucké, 1991. 89 s. 

Janšta, Josef: Tomášek 

JANŠTA, Josef. Tomášek: [příběhy chlapce Tomáška, jeho rodiny, kamarádů a kamarádek]. Olomouc: 

Matice cyrilometodějská, 1992. 

JANŠTA, Josef. Tomášek: Příběhy chlapce Tomáška, jeho rodiny, kamarádů a kamarádek: Vhodné pro 

děti od 8 do 13 let. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1993. 395 s. 

JANŠTA, Josef. Tomášek. I. a II. díl. V MCM 2., přeprac. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1997. 

222 s. 

Příběhy malého Tomáška -- Tomášek se připravuje na první svaté přijímání 

Janšta, Josef: Záhadný nápis 

JANŠTA, Josef. Záhadný nápis: Příběh Štěpána, Jany, Tomáše a jeho mladých přátel v jedné farnosti: 

Pro děti [od] 9–14 let a jejich vychovatele. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992. 127 s. 

Janšta, Josef: Děti Otce Jiřího 

JANŠTA, Josef. Děti Otce Jiřího: Dramatické příběhy děvčat a chlapců, jejichž oporou je P. Jiří: Vhodné 

pro děti od 9 do 15 let. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 259 s. 

Didaktické vyprávění pro děti o chlapci, kterého láskyplná péče kněze přivede k víře v boží spravedlnost. 

(www.mlp.cz) 

Janšta, Josef: Růženec 

JANŠTA, Josef. Růženec: Příběh o tom, co dokázala víra v Boha a v Pannu Marii v nevěřícím okolí: 

Vhodné pro děti od 10 do 15 let. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994. 157 s. 

JANŠTA, Josef. Růženec: příběh o tom, co dokázala víra v Boha a v Pannu Marii v nevěřícím okolí: 7. 

rok Desetiletí: Práce a společenská zodpovědnost. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 

1998. 146 s. 

Janšta, Josef: Evička 

JANŠTA, Josef. Evička: příběhy Evičky a její rodiny doma, ve škole i o prázdninách. Vyd. 1. Olomouc: 

Matice cyrilometodějská, 1997. 143 s. 

V příběhu pro děti od 5 do 10 let se setkáváme s obyčejnou rodinou, prožíváme s ní všední i sváteční 

události. Jsme vtaženi do jejich problémů, poznáváme sílu žitého křesťanství, které se otevírá okolí  

a přijímá ty, kterým doma chybí láska. (www.databazeknih.cz) 

  



Janšta, Josef: Odpuštění  

JANŠTA, Josef. Odpuštění: příběh o vnitřně zraněných dětech, které nacházejí lék v usmíření. Vyd. 1. 

Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1997. 166 s. 

Janšta, Josef: Nejsme zlí  

JANŠTA, Josef. Nejsme zlí: příběh chlapců a děvčat, kteří svedli boj s pomluvou a nenávistí. Vyd. 1. 

Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1998, 159 s. 

Příběh rodiny, jejíž otec zavinil při autohavárii smrt dvou lidí a celá rodina je za to v okolí odsouzena. 

(www.mlp.cz) 

Janšta, Josef: Noví kamarádi 

JANŠTA, Josef. Noví kamarádi: příběhy a rozhovory pro děti školního věku vysílané na vlnách Radia 

Proglas. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1998. 206 s. 

Třicet dramatických příběhů z dětského světa našich dnů. Stálým průvodcem malého čtenáře je křesťanská 

rodina s dětmi Veronikou, Táňou, Jakubem a Honzou. Autor nechává po skončení příběhu tuto rodinu děj 

vyprávění rozebrat, hledat východisko a model pro eticky hodnotné jednání. Dílo „Noví kamarádi“ bylo 

jako soubor scénářů vysíláno v Radiu Proglas. (www.databazeknih.cz) 

Janšta, Josef: Záhada úsměvu a jiné příběhy 
JANŠTA, Josef. Záhada úsměvu a jiné příběhy. Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1998. 180 s. 

Časté ubližování stíhá hlavní postavy příběhů, ty se brání, avšak neoplácejí, ale otevírají tomu, kdo jim 

ubližoval, cestu smíru a zásadně odpovídají nabídkou dobra a lásky. Knížka je určena dětem školního 

věku. (www.databazeknih.cz) 

Janšta, Josef: Poklad na hradě 

JANŠTA, Josef. Poklad na hradě: příběh, ve kterém se neúplná rodina opírá o nebeského Otce.  

Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1999. 158 s. 

Janšta, Josef: Pohádky bratra Pavla 
JANŠTA, Josef. Pohádky bratra Pavla: příběhy dětí ze sídliště, kterých se ujímá menší bratr Pavel. Vyd. 

1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2000. 188 s. 

Terezka, Andrea, Michal, Lukáš a Marcel jsou malé děti, ale po příchodu ze školy nemají na ně rodiče čas. 

Proto se potulují po sídlišti a stávají se terčem šikanování starších kluků. Seznamují se s mladým 

řeholníkem Pavlem, který je nejenom ochrání před výrostky, ale každý den se dětem věnuje. Při těchto 

setkáních jim povídá pohádky o poutníku Kryštofovi. Takto učí děti nejenom etickému jednání, ale radí ve 

stávajících životních situacích. (www.databazeknih.cz) 

Janšta, Josef: Dvojčata 

JANŠTA, Josef. Dvojčata: čtení na celý školní rok pro rodiny s dětmi do deseti let. Vyd. 1. Olomouc: 

Matice cyrilometodějská, 2005. 247 s.  

Rodina Novákova prožívá s dvojčaty Josífkem a Maruškou jejich první rok školní docházky. Čtenáři se 

mohou připojit a být s nimi nejenom ve škole, ale poznají i jejich rodinu a farnost, ve které žijí. Vydají se 

s nimi na výlety, mezi jejich kamarády, poznají krásu žitého křesťanství ve všedním životě i při 



liturgických slavnostech. V rámci edice Večerní čtení není tento sedmý svazek zaměřen pouze na určité 

období, ale děj se rozprostře takřka na celý liturgický rok. (www.databazeknih.cz) 

Janšta, Josef: Můj tatínek 

JANŠTA, Josef. Můj tatínek: čtení pro celé rodiny. Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2007. 213 

s. 

Rodina Černých s desetiletým Vaškem prožívá přípravu na první svaté přijímání. Okruh čekatelů se 

přitom rozšiřuje, neboť dramatické události otevírají a prohlubují náboženský život v rodině. Příběhy 

Vaška, jeho tatínka a maminky, sourozenců, kamarádů i jejich pana faráře strhávají také čtenáře  

k hlubšímu životu modlitby, k prožívání vztahu k Eucharistii. A jaký význam přitom mají těžkosti, nemoci 

a jiná utrpení? Hledání odpovědi na tuto otázku prostupuje celou knížkou od první do poslední kapitoly. 

(www.databazeknih.cz) 

Různé 

Ferstová, Renata: O Kmínkovi, Lupínkovi a Rozmarýnce 
FERSTOVÁ, Renata. O Kmínkovi, Lupínkovi a Rozmarýnce. Praha: Logos, 1991. 46 s.  

Hrdiny křesťansky zaměřených pohádek jsou tři děti, které samy žijí v lese, musí se o sebe postarat,  

a tak se učí správnému jednání. (www.databazeknih.cz) 

Holasová, Zuzana: Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští 

HOLASOVÁ, Zuzana. Popoupo, aneb, Podivuhodná pouť pouští. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. 191. 

HOLASOVÁ, Zuzana. Popoupo, aneb, Podivuhodná pouť pouští. 2. vyd. Praha: Paulínky, 2013. 175 s. 

Alegorický příběh čtyř dětí a jejich dobrodružného putování za poznáním sebe samých. Pro starší děti. 

Čtyři kamarádi se nečekaně ocitnou ve hře, jejíž pravidla si, někdy nerozvážně, sami vymysleli. Způsob 

myšlení a jednání dětí se v této hře ihned mění ve skutečnost a děti okamžitě pocítí následky svého 

dobrého či špatného rozhodnutí. Během cesty napříč pouští se setkávají se Stínem i s Pastýřem a slupkou 

dobrodružného příběhu velmi výrazně prosvítá hlubší duchovní, konkrétně křesťanský podtext. 

(www.mlp.cz) 

Houkal, Jan: O Radostníčcích 

HOUKAL, Jan. O Radostníčcích. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. 53 s. 

Co je v životě nejdůležitější? Zlatý náhrdelník nebo buchty, které se jen rozplývají na jazyku? Mít ten 

nejkrásnější květinový domeček? Dělat si, co se mi zlíbí, a nepřemýšlet o tom, jestli to někomu prospěje, 

nebo ne? Odpověď není nijak složitá, ale možná docela jiná, než by se zdálo. Tři půvabné pohádky – 

podobenství o poutníku Teodorovi, který po celý život hledá jeho smysl, o malém Radostníčkovi, který se 

dokázal vzdát vlastního úspěchu pro radost kamarádky, a o třech do sebe zahleděných sestrách, kterým až 

Boží zrcadlo ukázalo skutečnost, vybízejí k hlubšímu zamyšlení nad dnešním životem v uspěchaném, 

konzumním světě a nabízejí možnost rozpoznat, co má v lidském životě skutečně trvalou hodnotu. 

(www.mlp.cz) 

  



Jungová, Manuela: S Bodlinkou od jara do zimy 

JUNGOVÁ, Manuela. S Bodlinkou od jara do zimy. Praha: Tim 2,2, 2007. 34 s. 

Bodlinka je malý ježeček (paní ježková :-), kterého doprovázíme přes čtyři roční období a objevujeme 

různé zajímavosti z jeho života, ale především jak krásně Bůh všechno zařídil a jak se stará i o nás. 

(www.databazeknih.cz)  

Lehocká, Maria: Babí léto s Mícinkou 

LEHOCKÁ, Maria. První den je neděle. Kniha první, Babí léto s Mícinkou. 1. vyd. Praha: Evangelická 

církev metodistická, 1996. 100 s.  

Autorkou bohatě ilustrovaná kniha příběhů ze života jedné rodiny. Obsahuje srozumitelně vysvětlené 

evangelium. Vhodné pro nejmenší děti do 8 let. (www.usvit.cz) 

Muroňová, Eva: O zemi, kde vyšlo slunce 

MUROŇOVÁ, Eva. O zemi, kde vyšlo slunce. České Budějovice: Pro Společnost pro celistvou na smysl 

zaměřenou pedagogiku Franze Ketta vydalo Petrinum, 2012. [27] s. 

Obrázková kniha pro předškolní a mladší školní děti s příběhem a písněmi o poutníkovi, který přinesl 

lidem světlo. Příběh je podobenstvím Ježíšovy přítomnosti mezi lidmi. (www.ikarmel.cz) 

Šenovská, Magda: O tom jak Pom, Třeš, Ci a Cit a Jahů bydleli v jednom domečku 

vydavatel: Ethics; nedostupný titul 

Pohádka pro nejmenší děti ze života pěti kamarádů, bydlících ve zvláštním domečku. (www.gimel.cz) 

Špidlík, Tomáš: Profesor Ulipispirus a jiné pohádky 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Profesor Ulipispirus a jiné pohádky. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2000. 82 s. 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Profesor Ulipispirus a jiné pohádky. 2. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 

2004. 82 s. 

ŠPIDLÍK, Tomáš. Profesor Ulipispirus a jiné pohádky. 3. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 

2010. 82 s. 

Krátké pohádkové příběhy určené pro čtení rodičů s dětmi vyprávějí o dobru, lásce, naději, lítosti nad 

zlem, nutnosti poznat sebe sama i o tom, jak je důležité umět se na svět kolem sebe správně dívat. 

V patnácti příbězích se představují nejen lidé, ale i nejrůznější zvířátka, pohádkové bytosti a i lidské duše. 

Přinášejí poselství o tom, že kdyby lidé dokázali žít v pokoře, rozpoznat zlo, dívat se ostatním do duše, byl 

by svět krásný a všeho by bylo hojně. (www.mlp.cz) 



Příloha 2: Deštník s barevnou symbolikou 

 

 

Zdroj: LEHOCKÁ, Maria. První den je neděle. Kniha první, Babí léto s Mícinkou. 1. vyd. Praha: 

Evangelická církev metodistická, 1996, s. 96.  

  

 

 


