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Cloud Henry, Townsed John • Návrat Domov 

Jak vychovat báječné díte 

Kniha Jak vychovat bájecné deti vám otvorí oči - vaše deti nikdy nebudú dokonalé, 

ale určite budú skvelé. 

 

 

Schooler E. Jayne • Návrat Domov 

Adopcia - vzťah založený na sľube 

Všetko, co potrebujete vediet o adopcii 

 

Campbell Ross • Návrat Domov 

Ako milovať svoje dieťa 

Sme dobrí rodicia? Dávame detom to, co najviac potrebujú? Sú deti presvedcené, že ich skutocne 

milujeme? 

 

 

Dobson James • Návrat Domov 

Být sám sebou 

Můžeme našim dětem pomoci s komplexy méněcennosti? Co můžeme udělat pro to, aby z nich 

vyrostly zdravé osobnosti? 

 

http://www.porta.sk/pc-24-5-jak-vychovat-bajecne-dite.aspx
http://www.porta.sk/pc-207-5-adopcia-vztah-zalozeny-na-slube.aspx
http://www.porta.sk/pc-37-5-ako-milovat-svoje-dieta.aspx
http://www.porta.sk/pc-246-5-byt-sam-sebou.aspx
http://www.porta.sk/pc-24-5-jak-vychovat-bajecne-dite.aspx
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Nystrom Carolyn • Návrat Domov 

Dedo, vyzdravieš? 

Janka trávi leto so svojím dedom. Pomáha mu v stolárskej dielni s vŕtaním, šmirgľovaním, 

pílením... S dedom má skvelý vzťah, chodia spolu na zmrzlinu a veľa sa rozprávajú – napríklad 

aj o tom, aké to je byť starý. 

 

 

Cloud Henry, Townsed John • Návrat Domov 

Děti a hranice 

Kniha navazuje na úspěšný titul HRANICE, rozšiřuje a aplikuje myšlenky zdravých hranic na 

vztahy s našimi dětmi. 

 

 

Chapman Gary, Campbell Ross • Návrat Domov 

Děti a pět jazyků lásky 

Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti manželského a rodinného poradenství G. 

Chapmana a R. Campbella je určena především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému 

dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku. 

 

 

Teyber Edward • Návrat Domov 

Děti a rozvod 

Bez ohledu na to, kdo rozvod inicioval, většinu rodičů vyvede mnohem více z míry, než 

očekávali. K jejich osobním těžkostem se navíc přidává i pocit viny za tento stav a také pocit 

neschopnosti, protože nevědí, jak svým dětem pomoci. 

http://www.porta.sk/pc-44-5-dedo-vyzdravies.aspx
http://www.porta.sk/pc-260-5-deti-a-hranice.aspx
http://www.porta.sk/pc-203-5-deti-a-pet-jazyku-lasky.aspx
http://www.porta.sk/pc-232-5-deti-a-rozvod.aspx
http://www.porta.sk/pc-260-5-deti-a-hranice.aspx
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Nystrom Carolyn • Návrat Domov 

Dovidenia, teta Anka 

 

S tetou Ankou bola vždy zábava. Vedela vyliezť na stĺp a opraviť elektrické vedenie. Ale teraz 

nemôže. Musela ísť k lekárovi a potom do nemocnice. 

 

 

Agnes a kolektív • Návrat Domov 

Eva Evě 

Mám věřit tomu, co mi o sexu říká mé okolí? Co je pravda a co je lež? Jak to myslel se sexem 

Bůh, jeho stvořitel? Dá se dnes čekat se sexem až do svatebního dne? 

 

 

Winnerová Lauren F. • Návrat Domov 

(Holá) pravda o sexe 

Sex je dnes v móde. Hovorí sa o ňom všade. Vidíme ho všade. Nájdeme ho na stránkach 

časopisov, na billboardoch, na obrazovkách, kamkoľvek sa pozrieme. Prečo teda cirkev hovorí o 

zdržanlivosti a cudnosti? Prečo by sme mali „vydržať až do svadby“? 

 

 

Cloud Henry, Townsed John • Návrat Domov 

Hranice v chodzení - jak správne hledat životního partnera 

Najít spolehlivého a oddaného celoživotního partnera je skutečně nelehké. 

http://www.porta.sk/pc-43-5-dovidenia-teta-anka.aspx
http://www.porta.sk/pc-80-5-eva-eve.aspx
http://www.porta.sk/pc-262-5-hola-pravda-o-sexe.aspx
http://www.porta.sk/pc-20-5-hranice-v-chodzeni-jak-spravne-hledat-zivotniho-partnera.aspx
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Nichols P. Michael PH. D. • Návrat Domov 

Jak se přestat hádat s dětmi 

Jednou z prícin frustrácie dnešných rodicov je, že ked boli detmi, urobili vždy to, co im dospelí 

povedali. Tak to jednoducho bolo. Terez sa dostali do konfliktov s detmi, pre ktoré to nie je 

samozrejmé. 

 

 

Cloud Henry, Townsed John • Návrat Domov 

Jak vychovat báječné díte 

Kniha Jak vychovat bájecné deti vám otvorí oči - vaše deti nikdy nebudú dokonalé, ale určite 

budú skvelé. 

 

 

Doherty J. William • Návrat Domov 

Kdo koho vychovává? 

V novej detskej kultúre sú deti považované za spotrebitelov rodicovských služieb. 

 

 

Nystrom Carolyn • Návrat Domov 

Mám ťa rád, ocko 

Miško žije vo velkom hnedom dome s mamou a ockom, s bratom Julkom, psom Alexom a 

mackou Ariou. Jedného dna sa ale nieco stane nieco strašné. Mama s ockom sa rozvádzajú. 

Miškovi víria v hlave rôzne otázky:  

 

http://www.porta.sk/pc-198-5-jak-se-prestat-hadat-s-detmi.aspx
http://www.porta.sk/pc-24-5-jak-vychovat-bajecne-dite.aspx
http://www.porta.sk/pc-191-5-kdo-koho-vychovava.aspx
http://www.porta.sk/pc-46-5-mam-ta-rad-ocko.aspx
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Bentonová Ann • Návrat Domov 

Nie sú úžasné? Keď spia... 

Neponúkam vám žiadne zaručené návody na úspešné rodičovstvo. Ak čakáte zázračnú formulku 

‘abraka-dabra’ a z vášho Jožka sa stane ukážkové dieťa, obávam sa, že vás hlboko sklamem.” 

 

 

 

Henslin Earl R. • Návrat Domov 

Otec a syn - Tajemství silného pouta mezi otcem a synem 

 

 

 

 

Tripp Tedd • Návrat Domov 

Pastýřem dětského srdce 

 

 

 

 

Chapman Gary • Návrat Domov 

Pět jazyků lásky 

Manželský poradce přináší zcela nový pohled na manželské soužití: chcete-li prožít harmonický 

vztah, pak se potřebujete naučit hovořit jazykem lásky svého partnera. 

 

 

 

http://www.porta.sk/pc-42-5-nie-su-uzasne-ked-spia.aspx
http://www.porta.sk/pc-41-5-otec-a-syn-tajemstvi-silneho-pouta-mezi-otcem-a-synem.aspx
http://www.porta.sk/pc-128-5-pastyrem-detskeho-srdce.aspx
http://www.porta.sk/pc-220-5-pet-jazyku-lasky.aspx
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Chapman Gary • Návrat Domov 

Pět znaků láskyplné rodiny 

Dospěl jsem k závěru, že existuje pět základních znaků láskyplné rodiny; pět prvků, které při 

správném uspořádání tvoří dynamiku zdravé rodiny. 

 

Nystrom Carolyn • Návrat Domov 

Pošlete ma preč? 

 

 

 

Ferguson B. Sinclair • Návrat Domov 

Prvé kroky s Bohom - Veľká kniha nápadov a hier (2-3r.) 

Mnohí rodičia, učiteliadetských besiedok sa pýtajú: Kedy začať s výchovou detí k viere? Kedy 

má význam hovoriť deťom biblické príbehy, kedy dokážu chápať základné skutočnosti viery? 

Odpoveď je jednoduchá od narodenia. Matka sa modlí za svoje dieťa nad jeho postieľkou, učí ho 

odmalička poďakovať za Božie dary pred jedlom. 

 

 

Campbell Ross • Návrat Domov 

Tvoje dieťa a drogy 

"Túto knihu som napísal s cieľom pomôcť vám i vášmu dieťaťu skoncovať alebo predísť tragédii 

drogovej závisti" 

 

 

http://www.porta.sk/pc-259-5-pet-znaku-laskyplne-rodiny.aspx
http://www.porta.sk/pc-45-5-poslete-ma-prec.aspx
http://www.porta.sk/pc-49-5-prve-kroky-s-bohom-velka-kniha-napadov-a-hier-2-3r.aspx
http://www.porta.sk/pc-38-5-tvoje-dieta-a-drogy.aspx
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Ferguson B. Sinclair • Návrat Domov 

Veľká kniha nápadov a hier - Narodenie Ježiša a Jeho zázraky (3-9r.) 

Zaujimavé nápady a aktivity pre rozvoj poznania a tvorivosti detí, učenie detí základným 

kresťanským pravdám pomocou hier a zábavných činností ... 

 

 

Ferguson B. Sinclair • Návrat Domov 

Veľká kniha otázok a odpovedí o Bohu 

Veľká kniha otázok a odpovedí o Bohu je rodinným sprievodcom kresťanskou vierou.Obsahuje 

mnoho aktivít, krátkych modlitieb a biblických veršov.Cieľom tejto knihy je aj zbližovanie 

rodičov a detí spoločným učením sa o kresťanskej viere. 

 

 

Ferguson B. Sinclair • Návrat Domov 

Veľká kniha otázok a odpovedí o Ježišovi 

Deti majú stále mnoho otázok. Aký bol Ježiš? Čo robil, keď bol malý? A čo robí teraz? Veľká 

kniha otázok a odpovedí o Ježišovi je rodinným sprievodcom kresťanskou vierou. Je to krásne 

keď deti i dospelí poznávajú Boha spoločne. Budete prekvapení, koľko toho objavíte! 

 

 

Dobson James • Návrat Domov 

Výchova chlapcov 

„Väčšina odborníkov verí, že u chlapcov je tendencia riskovať, byť asertívny, bojovať a súťažiť, 

hádať sa a vychvaľovať, vynikať v istých zručnostiach, ako napríklad v riešení problémov v 

http://www.porta.sk/pc-50-5-velka-kniha-napadov-a-hier-narodenie-jezisa-a-jeho-zazraky-3-9r.aspx
http://www.porta.sk/pc-47-5-velka-kniha-otazok-a-odpovedi-o-bohu.aspx
http://www.porta.sk/pc-48-5-velka-kniha-otazok-a-odpovedi-o-jezisovi.aspx
http://www.porta.sk/pc-40-5-vychova-chlapcov.aspx
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matematike alebo prírodovede, priamo závislá od usporiadania mozgu a prítomnosti 

testosterónu." 

 

 

Campbell Ross • Návrat Domov 

Znáte mě vůbec ? 

Autoři se ve své práci zaměřují na přirozené způsoby, kterými rodiče mohou svým dětem předat 

svou víru a žebříček hodnot, jimiž sami věří. 

 

www.martinus.sk 
 

 
Láska musí být neústupná 

James Dobson · Návrat domů 
Rozpad rodiny je pasca nastražená na rodičov aj ich deti. Nesmierne deprimujúci je pohľad na 

malé deti, ktoré sa zúfalo pokúšajú zvládnuť chaos spojený s touto smutnou udalosťou v období, kedy by 
ich hlavnou úlohou mal byť telesný a duševný rast. 

 

 
Bezpečný domov pro dítě 

Radmila Gálová · ERA group, 2007 
Je alarmující, jak velké procento úrazů dětí se děje v přítomnosti jejich rodičů. Ne všem se dá 

samozřejmě zabránit. Někdy ani sebelepší vůle nestačí ochránit to nejcennější, co máme – ne nadarmo se 
říká, že děti jsou "živé stříbro"... 

 
Návod na manželstvo 

Gustáv Murín · Ikar, 2007 
Najnovšia knižka známeho spisovateľa a publicistu vám poradí, ako vydržať vo vzťahu po celý 
život... 

 

 

http://www.porta.sk/pc-39-5-znate-me-vubec-.aspx
http://www.martinus.sk/?uItem=329
http://www.martinus.sk/?uItem=39302
http://www.martinus.sk/?uItem=38431
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Dôverní spojenci 

Dan B. Allender, Tremper Longman III · Porta Libri, 2006 
Kniha je určená manželským párom, pastorom, kňazom, manželským poradcom, 
psychológom, snúbencom a všetkým, ktorých manželská téma zaujíma... 

 

 
Manželstvo 

Martin Baxendale · Fragment, 2005 
Chcete mať dlhoročné bezproblémové manželstvo? Preštudujte si našu vtipnú príručku a ľahko zvládnete 
spolužitie s opačným pohlavím... 

 

www.kumran.sk 

 

Názov titulu: Láska a manželstvo 
Autor: Bruce a Carol Britten Vydavateľstvo: EVS 
Kniha „Láska a manželstvo” je napísaná najmä pre mladých ľudí, ktorí chcú prežiť 
krásnu a radostnú mladosť a požehnaný život v manželstve. Autori, manželia 
Brittenovci, podávajú biblický pohľad na manželstvo, predmanželský život a na riešenie 
rôznych konkrétnych životných príbehov. Najlepším základom manželstva a zárukou 

šťastného manželského života je živá viera oboch partnerov v Pána Ježiša… 

 

Názov titulu: Pre harmonické manželstvo 
Autor: Zavarská, H., Ďurikovič, V. Vydavateľstvo:  
Štúdium so Svätým písmom o manželstve a rodine 
 
Úmyslom tejto študijnej knihy jeposkytnúť partnerom priestor na uvažovanie o tom, ako sa dá lepšie 
pochopiť a budovať manželský vzťah z hľadiska Božej perspektívy. 

http://www.martinus.sk/?uItem=25141
http://www.martinus.sk/?uItem=28126
http://www.kumran.sk/product_info.php?products_id=731&osCsid=c3650547e66b5cbca6f5335b5f0815fe
http://www.kumran.sk/advanced_search_result.php?autor=Bruce%20a%20Carol%20Britten&osCsid=c3650547e66b5cbca6f5335b5f0815fe
http://www.kumran.sk/index.php?manufacturers_id=62&osCsid=c3650547e66b5cbca6f5335b5f0815fe
http://www.kumran.sk/product_info.php?products_id=1151&osCsid=c3650547e66b5cbca6f5335b5f0815fe
http://www.kumran.sk/advanced_search_result.php?autor=Zavarsk%C3%A1,%20H.,%20%C4%8Eurikovi%C4%8D,%20V.&osCsid=c3650547e66b5cbca6f5335b5f0815fe
http://www.kumran.sk/product_info.php?products_id=1151&osCsid=c3650547e66b5cbca6f5335b5f0815fe
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Názov titulu: Učíme sa spolu radostne žiť 
Autor: Bruce a Carol Britten 

 

 

www.knihkupectvi.biz 

 

   

Čtyři období manželství  
Gary D. Chapman 
 
Partnerské vztahy prochází neustálou proměnou. Mění se postoje i emoce a vzájemné chování 
partnerů neustále osciluje mezi vyjadřováním větší a menší míry lásky. Některé změny nemusíme 
ovlivnit a jiné vytváříme my sami. 

 

 

 

  Manželství, po jakém jste vždycky toužili  
Gary D. Chapman 
 
Autor, zkušený manželský poradce, ve své práci shrnuje řadu poznatků, které získal během své dosavadní poradenské 
praxe. Zamýšlí se nad tím, proč „manželské štěstí nepřichází automaticky“, a všímá si nervových bodů partnerského 
soužití: nerealistická... 

 

 

 

http://www.kumran.sk/product_info.php?products_id=1314&osCsid=c3650547e66b5cbca6f5335b5f0815fe
http://www.kumran.sk/product_info.php?products_id=1314&osCsid=c3650547e66b5cbca6f5335b5f0815fe
http://www.kumran.sk/product_info.php?products_id=1314&osCsid=c3650547e66b5cbca6f5335b5f0815fe
http://www.kumran.sk/advanced_search_result.php?autor=Bruce%20a%20Carol%20Britten&osCsid=c3650547e66b5cbca6f5335b5f0815fe
http://www.knihkupectvi.biz/product_info.php?products_id=576&osCsid=c301186da18a72f661224d76733cc860
http://www.knihkupectvi.biz/product_info.php?products_id=383&osCsid=c301186da18a72f661224d76733cc860
http://www.knihkupectvi.biz/product_info.php?products_id=383&osCsid=c301186da18a72f661224d76733cc860
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Rozvoj manželství  
Don Smith 
 
Studijní skriptum. V každém manželství se po čase nahromadí problémy jako je špatná 
komunikace, nedůvěra, problémy s penězi a využíváním času, atd., které vytvářejí zeď mezi 

manžely. Často vidíme tyto problémy jako základní. Když se ...   

 

 

   

Zachraňte své manželství - jak předcházet zbytečným krizím  
Les Parrot, Leslie Parrotová 
 
Poslední století otřáslo snad všemi tradičními hodnotami a stranou neponechalo ani manželství. Ve 
30. letech minulého století skončilo rozvodem jedno manželství ze sedmi, v 60. letech to už bylo 
jedno ze čtyř, v dnešní době se rozpadá každé druhé ... 

 

 

www.gimel.cz 
 

 
 

 

  

Vydavatel: Nový život  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cílem série Stavitelé domova je posílit manželství a rozvíjet vztahy s jinými manželskými páry. 

Ať už jste manželé dlouho, nebo máte čerstvě po svatbě, studia vám pomohou objevit principy 

z Bible, které můžete ve svém manželství využít. A není snad lepší způsob, jak manželství 

budovat, než v přátelském prostředí skupinky dalších manželských párů. 

V sérii vyšly tyto tituly: Jednota v manželství, Manželství a komunikace, Manželství a 

konflikty, Manželství a peníze, Výchova dětí A5, kroužková vazba, 92 str.  

http://www.knihkupectvi.biz/product_info.php?products_id=478&osCsid=c301186da18a72f661224d76733cc860
http://www.knihkupectvi.biz/product_info.php?products_id=593&osCsid=c301186da18a72f661224d76733cc860
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Vydavatel: Nový život  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Cílem série Stavitelé domova je posílit manželství a rozvíjet vztahy s jinými manželskými páry. 

Ať už jste manželé dlouho, nebo máte čerstvě po svatbě, studia vám pomohou objevit principy 

z Bible, které můžete ve svém manželství využít. A není snad lepší způsob, jak manželství 

budovat, než v přátelském prostředí skupinky dalších manželských párů. 

V sérii vyšly tyto tituly: Jednota v manželství, Manželství a komunikace, Manželství a 

konflikty, Manželství a peníze, Výchova dětí, A5, kroužková vazba, 84 str.  

 

 

 
 

 

  

Vydavatel: Nový život  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Cílem série Stavitelé domova je posílit manželství a rozvíjet vztahy s jinými manželskými páry. 

Ať už jste manželé dlouho, nebo máte čerstvě po svatbě, studia vám pomohou objevit principy 

z Bible, které můžete ve svém manželství využít. A není snad lepší způsob, jak manželství 

budovat, než v přátelském prostředí skupinky dalších manželských párů. 

V sérii vyšly tyto tituly: Jednota v manželství, Manželství a komunikace, Manželství a 

konflikty, Manželství a peníze, Výchova dětí, A5, kroužková vazba, 80 str.  
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Vydavatel: Nový život  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Cílem série Stavitelé domova je posílit manželství a rozvíjet vztahy s jinými manželskými 

páry. Ať už jste manželé dlouho, nebo máte čerstvě po svatbě, studia vám pomohou objevit 

principy z Bible, které můžete ve svém manželství využít. A není snad lepší způsob, jak 

manželství budovat, než v přátelském prostředí skupinky dalších manželských párů. 

V sérii vyšly tyto tituly: Jednota v manželství, Manželství a komunikace, Manželství a 

konflikty, Manželství a peníze, Výchova dětí 

A5, kroužková vazba, 96 str.  

 

 
 

 

kniha 
  

Vydavatel: Nový život  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Cílem série Stavitelé domova je posílit manželství a rozvíjet vztahy s jinými manželskými 

páry. Ať už jste manželé dlouho, nebo máte čerstvě po svatbě, studia vám pomohou 

objevit principy z Bible, které můžete ve svém manželství využít. A není snad lepší 

způsob, jak manželství budovat, než v přátelském prostředí skupinky dalších manželských 

párů. 

V sérii vyšly tyto tituly: Jednota v manželství, Manželství a komunikace, Manželství a 

konflikty, Manželství a peníze, Výchova dětí, A5, kroužková vazba, 102 str. 
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Vydavatel: Křesťanský život  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Posláním této praktické příručky je připravit snoubence pro vstup do manželství. Zhruba 

polovina této knihy se věnuje odborné přípravě poradce, či manželského páru, který vede 

snoubenecká setkání. Druhou část pak tvoří šest lekcí, námětů na šest setkání, jež mladý 

pár před vstupem do manželství absolvuje: 

 Podstata křesťanského manželství. Boží vůle pro muže a ženy.  

 Očekávání vůči manželství i partnerovi a důvody vstupu do manželství.  

 Vzájemné potřeby a jejich uspokojování. Rozdíly týkající se osobnosti a pohlaví.  

 Vliv rodinného domu na naše názory a chování snoubenců. Otázka oddělení, 

budoucí vztahy s rodiči.  

 Biblický pohled na finance a sex.  

 Umění domluvit se a řešit konflikty. Brož., 144 str. 

 

 
 

 

  

Vydavatel: Samuel  

  
 

 

 

   

  - Jak můžeme svým vztahem oslavit Boha? 

- Jak spojit lásku s moudrostí? 

- K čemu se dají v milostném vztahu nejlépe využít rty? 

- Co je to vlastně "vážná známost"? 

- Jaká je souvislost mezi předmanželskou čistotou a sexem v manželství?  

- Jak se připravit na "navždy"?  

Joshua Harris ve své romantické a zároveň provokativní knize ukazuje mladým křesťanům, 
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kteří se rozhodli pro vážný vztah, jak nejlépe využít dobu před manželstvím. Zdůrazňuje, že 

pro toto období je potřeba mít jasný cíl - poznat se tak, abychom věděli, zda do manželství 

chceme skutečně vstoupit. Nebojí se při tom být velmi otevřený a na vlastním milostném 

příběhu, který prožil se svou ženou Shannon, i na příbězích mnoha dalších párů přibližuje, 

jak zásadní je důvěřovat v "srdečních záležitostech" Bohu.  Brož., 176 str. 

 
 

 
 

 

  

Vydavatel: Křesťanský život  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Tento recept vede oba partnery k praktickému jednání, které je jednoduché a zároveň účinné. 

Obsahuje čtyři pozitivní prvky. Nezkoušejte je po jednom - jedná se o čtveřici opatření, jež se 

mají uplatňovat současně. V krajním případě je může realizovat každý partner sám. Mnohdy 

bude muset jeden z vás udělat první krok bez jakéhokoliv příslibu spolupráce ze strany 

druhého. Toužíte-li tedy prožít se svým protějškem co nejlepší manželství:  

* žehnejte 

* vzdělávejte se, 

* sdílejte se 

* dotýkejte se 

Autoři píší: „Byli bychom rádi, kdyby vám tato kniha pomohla nejen udržet vaše manželství 

pohromadě, ale také vás vedla k rozvíjení jednoty ve vašem vztahu s partnerem, abyste byli 

jako milenci, jejichž vzájemná láska se prohlubuje, je živá a romantická, rok od roku krásnější 

a způsobuje, že můžete prožívat líbánky po celý život." Brož., 224 str. 
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Vydavatel: Slovo života  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Když Bůh ustanovil manželství, chtěl pro nás to nejlepší, což znamená společný život s někým, 

koho milujeme nade všechny ostatní a s kým budeme sdílet celý život. Dobrou přípravou, 

správným pohledem na to, co manželský život obnáší, a odhodláním učit se vzájemnému 

porozumění si můžete společně prorazit cestu tou nejsilnější bouří a zdolat i ten nejvyšší 

vrcholek. Tato knížka má pomoci  tobě a tvé/mu nastávající/mu pracovat na důležitých 

oblastech dříve, než se vezmete.  Brož., 64 str. 

 

 
 

 

  

Vydavatel: Návrat domů  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Autor, manželský poradce a lektor, rozebírá: proč se každé manželství čas od času dostává do 

potíží; jakou roli hraje ve vašem manželství pořadí narození ve vašich původních rodinách; že 

se vám sice nepodaří změnit druhého člověka, ale můžete celkem úspěšně pracovat na vlastní 

změně; jak se vypořádat s hněvem a zklamáním; proč se vyhnout nebezpečným a destruktivním 

vztahovým "manželským hrám"; jak porozumět sexualitě a potřebám svého partnera. 

Publikace Sex začíná v kuchyni je čtivě napsanou knihou, která se s jemným humorem a přesto 

velice citlivě dotýká těch nejintimnějších zákoutí našich myšlenek. 
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Vydavatel: Samuel  

  
 

 

 

   

  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? Kniha Joshuy Harrise odpovídá na tyto otázky s neobvyklou 

otevřeností, upřímností a odvahou. Po svém vydání se okamžitě se stala bestsellerem mezi 

teenagery a mladými dospělými a byla dosud přeložena do dvanácti jazyků. Brož., 171 str. 

 

 

 
 

 

VHS 
  

Vydavatel: World Wide Pictures 

Distributor pro ČR: Rosa Video  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  Zkouška víry jediného člověka, pokušení i věrnost, to vše má hluboký vliv na celou rodinu. "V 

DOBRÉM I ZLÉM" je dojímavý příběh Johna a Ellen Brightonových. Společně se potýkají s 

nemilosrdnou nemocí, jež buďto posílí jejich lásku anebo zničí jejich manželství. (český 

dabing, délka 83 min.) 
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Vydavatel: Samuel  

  
 

 

 

   

  Muži dobře vědí, jak důležitá je sexuální čistota. Potřebovali by však, aby jim někdo ukázal, 

jak jí dosáhnout. Nastal čas, aby uprostřed kultury, kde se z každého kouta ozývá „sex“, někdo 

otevřeně promluvil ke křesťanským mužům o tom, jak zvládat svou žádost a dosáhnout 

svatostí, po které touží. Bill Perkins detailně popisuje plán na dosažení sexuální integrity – 

takový, který opravdu funguje. Ukazuje mužům, jak docílit svatosti, která zajistí posvěcení pro 

jejich manželství a bezpečí pro jejich rodiny, vnese život do jejich vztahu s Bohem a sílu pro 

jejich vztahy s bratry v Kristu. Perkins popisuje tři části plánu, který může dovést muže k 

vítězství. Každá kapitola, zakončená otázkami k diskusi a konkrétními strategickými kroky, je 

navržena tak, aby muže přiblížila k čistotě. „Pokušení přichází na všechny – i na dobré muže. 

Tato kniha vám pomůže ,podívat se pokušení na zoubek‘. Prostřednictvím kroků, které vás 

mohou přivést k vítězství, pak Bill Perkins praktickým a realistickým způsobem dodává naději 

a povzbuzení. Je to povinná četba pro všechny muže, kteří chtějí žít dobrý život.“ — David 

Arp, spoluzakladatel seminářů Marriage Alive Seminars „Bill Perkins píše upřímné, otevřeně a 

nesmírně moudře. Tuto knihu by si měl přečíst každý muž.“ — Dr. Les Parrott III, spoluautor 

knihy Saving Your Marriage Before It Starts Bill Perkins je pastorem sboru South Hills 

Community Church v Portlandu v americkém státě Oregon. Napsal několik knih, včetně 

Give’Em the Pickle (Jen ať si to vypijí), na které se podílel spolu s Robertem E. Farrellem. Je 

spoluautorem Zondervan Bible. Společně s Judsonem Polingem je autorem The Journey 

(Cesta), přispěl též ke vzniku Promise Keepers Měn1 s Study Bible. Perkins vede po celých 

Spojených státech semináře o podnikání a principech vedení. Operace mobilizace, A5, 140 str. 
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Vydavatel: Návrat domů  

  
 

 

 

   

  Kniha přináší alternativní řešení pro ty, jejichž manželství se ocitlo v krizi. Pomáhá pochopit 

příčiny vzniku partnerských konfliktů, do kterých se manželé mohou dostat; hledá přiměřené 

kroky při řešení krize a navrhuje způsoby jakými lze netečného partnera přitáhnout zpět k jeho 

závazkům. 224 strany 

 

 
 

 

  

Vydavatel: Samuel  

  
 

 

 

   

  Kniha pro dospívající mládež mluví o Božím plánu pro vztahy mezi chlapcem a dívkou, 

manželství a sexuální život. Upozorňuje na nebezpečí a přináší rady, jak žít čistým životem 

sebeovládání v očekávání Božího jednání. A5, 44 str. 
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www.usvit.cz 
 

Kdyby jen muž věděl, co žena prožívá   

Gary Smalley 

Počet stran: 140 

Vydavatel: Návrat domů 

Rok vydání: 2002 

Kategorie: Manželství a chození  

Komunikace, sex a peníze  

E.L.Cole 

Třetí vydání úspěšné knihy pro muže, pojednávající o třech nejběžnějších 

překážkách ve vztazích mezi muži a ženami. 

Počet stran: 208 

Vydavatel: Postilla 

Kategorie: Manželství a chození  

Láska, která vytrvá   

Gary Smalley 

Jak budovat pevný manželský vztah? "Teoretických knížek o manželství je 

mnoho, Gary Smalley nás však cílevědomě krůček za krůčkem vede k 

uskutečňování poznaného. Tento přístup se nám obzvlášť líbí, je totiž velice 

konkrétní - zmapování stavu, otázky, testy, vyhodnocení, návody, rady, 

zásady, které vedou ke změně. Je to neustálé povzbuzování: zkus to, jde to, 

vyviň úsilí, stojí to za to.." 

Počet stran: 272 

Vydavatel: Samuel 

Rok vydání: 2004 

http://www.usvit.cz/index2.php?co=main&variable=selected_group&value=10&session_id=6daf5b2d9
http://www.usvit.cz/index2.php?co=main&variable=selected_group&value=10&session_id=6daf5b2d9
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Malá škola lásky  

Marie Frydrychová 

Autorka se ve svých dílech zabývá především problemtaikou žen, dívek, dětí a 

rodiny. Nejinak je tomu v této knize. Promlouvá především k ženám, mladým 

párům, snoubencům, manželům, babičkám a dědečkům. Obstojí rodina v 

jednadvacátém století? Přežije manželství jako nerozlučný vztah muže a ženy? 

Má smysl rodit děti? Hrají v dnešním světě nějakou roli babičky a dědečkové? 

Není to všechno staromódní balast, zralý k likvidaci? 

Počet stran: 183 

Vydavatel: Luxpress 

Rok vydání: 2007 

Milovat proti všem předpokladům   

Rob Parsons 

Podstatou kvalitního vztahu je bezpodmínečná láska, kterou je pro mnohé z nás 

obtížné poskytovat. Jsme zvyklí milovat ty, kteří naplňují naše potřeby, nebo ty, 

kteří přemýšlí stejným způsobem jako my, anebo ty, kteří naplňují nějakou 

vnitřní potřebu našeho ega. Jen málo lidí někdy zakusilo lásku, která si neklade žádné podmínky 

a nic nepožaduje. Ve své knize bych vám rád ukázal ony staré tahy, které znovu působí rozpad 

manželských svazků, a kroky, jimiž je možné lásku posílit. Právě zde se skrývá tajemství. 

Nepřátelé lásky jsou velmi staří ale její přátelé rovněž (R. Parsons)  

Počet stran: 188 

Vydavatel: Návrat domů 

Rok vydání: 2004 

 
Muž a žena   

Crabb Larry 

V úsilí o dobré manželství se nedostaneme příliš daleko, jestliže nepochopíme, 

že tím nejdůležitějším není náprava poškozeného vědomí naší identity a 

uzdravení ran v našem srdci, nýbrž že je nutné zabývat se rafinovanou a 

tvrdošíjnou oddaností našim vlastním zájmům. Skutečným ničitelem manželství 

a lásky je náš egocentrismus. 

Počet stran: 170 

Vydavatel: Návrat domů 
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Rok vydání: 1997 

 

Romantická láska  

James Dobson 

Je tohle láska? Jak si dát pozor na impulzivní rozhodnutí? Kniha od známého 

autora o tom, jak používat hlavu v záležitostech srdce. 

Počet stran: 80 

Vydavatel: Postilla 

Rok vydání: 
 

 

Velké tajemství - manželství jako umělecké dílo 

Ladislav Kubíček 

Tato publikace není vyčerpávající odbornou prací. Je to spíše zamyšlení. 

Neobrací se na ateisty, matrimology anebo teologické kritiky. Je určeno 

především věřícím, kteří chtějí plnohodnotně prožít svůj pozemský život, 

manželství nevyjímaje. Autor je nejen knězem, ale má také dlouholetou 

zkušenost z lékařské praxe. 

Počet stran: 51 

Vydavatel: Matice Cyrilometodějská 

Rok vydání: 2001 

 

 Žena si přeje, aby jí muž rozuměl 

James Dobson 

Počet stran: 183 

Vydavatel: Návrat domů 

Rok vydání: 1998 

 


