DARY OD NEZISKOVÉ ORGANIZACE A.M.I.M.S.
Co je A.M.I.M.S.?
A.M.I.M.S. je nové označení pro tzv. Tiskový apoštlát FATYMu,
který existoval od roku 1998. Jde nyní o neziskovou organizaci občanské sdružení, jehož cílem je zejména tisk a šíření textů,
které srozumitelným způsobem představují křesťanské hodnoty
a život v jejich duchu a to jak lidem věřícím, tak nevěřícím.
http://www.fatym.com/

www.amims.net

A já jsem s vámi i za železnou oponou
Charakteristika knihy: Příběhy křesťanů ze zemí ovládaných
komunismem. Velmi poutavé beletristické zpracování celkem
devatenácti příběhů z Polska, Maďarska, Ruska, Číny...

Dunda, Marek: Stalo se I., III.
Skutečné

příběhy

psané

lidmi

převážně ze Znojemska o tom, co
zajímavého zažili s Bohem na vlastní
kůži...

Dunda, Marek: Ze života pro život
Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se!
Charakteristika knihy: Výběr nejzajímavějších příběhů z prvních
dvaceti čísel časopisu Milujte se!

Polc, Jaroslav V.: Jan Hus v představách šesti století a ve skutečnosti
Přednáška profesora Polce (1929–2004) nenabízí
záplavu dat a jmen, ale ukazuje důležité souvislosti,
širší veřejnosti často zcela neznámé. První část textu
ukazuje, jak si jednotlivé generace od 15. až do 20.
století vytvářely svůj vlastní pohled na Husa – často dle
zásady „přání je otcem myšlenky“. Nejen že popisuje
různá klišé v pohledu na osobnost mistra Jana Husa,
ale zasazuje jejich vznik do zajímavých historických
souvislostí. Druhá část pak poskytuje fakta, podle
kterých si čtenář sám může porovnat, nakolik tyto
obrazy odpovídají – anebo velmi často neodpovídají –
tomu, kým byl Jan Hus ve skutečnosti. Profesor Polc se
zde snaží o rekonstrukci „ideologicky nepodmíněného
obrazu“ Jana Husa, přičemž nezamlčuje jeho klady a přínosy, ale ani zápory. Přílohu
této knížky tvoří ukázka z erbovníku kostnického koncilu, list z Malostranského
graduálu z let 1569–1572 a stručný časový přehled zasahující
období Husova života.

Zahradníček, Pavel: Comicsy pro zábavu i k zamyšlení

Zerhau, Leo: Pověsti a příběhy z Podyjí
Celkem 28 pověstí a starých příběhů z oblasti, kterou spravuje
FATYM (tedy z předměstí Znojma - Přímětic a dále na západ
podél Národního parku Podyjí až po okolí Vranovské přehrady).
Zajímavé čtení z minulosti našeho kraje pro každého. Tištěná
verse publikace je ilustrována bratrem Tomášem.

