Vzdělávání na dosah ruky
Kromě několika odkazů na všeobecně zaměřené digitální knihovny (např. Česká čítanka,
Literární salon, Palm knihy či Project Gutenberg) zde naleznete množství zdrojů zajímavé
křesťanské literatury:

Knihovna tiskového apoštolátu FATYMu
Zajímavá je např. nabídka Knihovny tiskového apoštolátu FATYMu zahrnující např.
pastorační příručky Ladislava Simajchla k nejrůznějším tématům křesťanského života, kázání
Jana Maria Vianeye - "faráře arského", část rozhovoru Ireny Kastnerové a Luboše Hrušky
http://www.fatym.com/taf/knihy/hzahrada.htmA přece jsem odpustil apod.
Zajímavá je také nabídka patristické literatury ze stejného serveru nazvaná Patrologie - spisy
církevních otců. Zde najdeme množství českých překladů starobylých křesťanských spisů,
včetně prvního pobiblického spisu Didaché a nádherného prvokřesťanského díla List
Diogentovi.

Knihovna křesťanské literatury
V digitální Knihovně křesťanské literatury si můžete pročítat mnohé s praktických
pastoračních pastoračních sešitků z produkce Pastoračního střediska při Arcibiskupství
pražském, jako např.:




Malá příručka pastorační péče o nemocné
Kterak ses stát svatým snadno a rychle
Malá společenství

Studijní server Catharina
Na studijním serveru Evangelické teologické fakulty Catharina.cz najdeme mnohé zajímavé
volně dostupné spisy z různých období křesťanských dějin, včetně Dalimilovy kroniky.

Církevní dokumenty
Důležitou stránkou je nabídka celé série katolických dokumentů ke stažení, včetně první
encykliky Benedikta XVI. Deus Caritas est.

Webová knihovna Abecedy víry
Velkou zásobu křesťanských textů, praktických pastoračních sešitků či ukázek z knih z
produkce Karmelitánského nakladatelství najdeme na Webové knihovně Abecedy víry na
internetu. Jen malá ochutnávka:



Jan Heller: Co je to Bible?
Aleš Opatrný: Credo




Michel de Verteuil: Lectio Divina
Henri J. M. Nouwen: Život milovaných dětí

Čtenářský koutek iKarmel
Další zajímavé ukázky z produkce Karmelitánského nakladatelství pak najdete na Čtenářském
koutku iKarmel.cz.

Internet Christian Library
Z cizojazyčných křesťanských knihoven je v našich odkazech zastoupana Internet Christian
Library, ohromná, tematicky členěná sbírka internetových pramenů křesťanské literatury.

Další zajímavosti a klasika
Z nabídky křesťanské literatury na všeobecně zaměřených digitálních knihovnách pak
nakonec stojí za zmínku např. historický tisk knihy Cvičení maličkých ve svatém náboženství
křesťansko-katolickém ponejvíce v prostonárodním rýmování od Peregrina Obdržálka (Brno,
1890), knihy Jana Amose Komenského, historicky důležitá díla O trojiem lidu či O cierkvi
svaté od Petra Chelčického, Božská komedie Dante Alighieriho, dílo Hésychasmus, čili
pravoslavná mystika od Simony Kotlárové či anonymní Žaloby na husity z roku 1417.
Samozřejmě, že zde stojí za to hledat i další prameny klasické literatury a zcela zdarma si
vychutnat např. díla F. M. Dostojevského, Franze Kafky, Jana Nerudy či Oscara Wilde,
Ezopovy Bajky, Twainova Dobrodružství Toma Sayera či jiné dětské, naučné či dokonce
biblické knihy.
Nejen pro studium duchovních souvislostí, ale i pro doplnění všeobecného přehledu může být
nakonec zajímavé se mrknout např. na Chvalozpěv krále Echnatona na Slunce, Epos o
Gilgamešovi, tibetskou Knihu mrtvých či Korán.

Technická poznámka:
Pro prameny ze serveru Palm knihy, který nabízí formáty pro použití v kapesních počítačích,
bude k jejich prohlížení na běžném stolním počítači nebo notebooku nejspíše třeba si stáhnout
a nainstalovat některý z čtecích programů (např. ZDE, komentář k různým formátům a
kódováním češtiny najdete ZDE ).

Farní knihovna

