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poznámka
Kniha je zaměřená především na dospívající.

Kniha je odbornější. Je určena těm, co pomáhají pozůstalým, ale
může pomoci i vzdělaným laikům, truchlícím.
Napsal rabín, kterému zemřel syn.
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Malá knížka o velkých starostech pro malé i velké
Jak mluvit s dětmi o smrti.
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Svědectví o zármutku

C.S.Lewis
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Známá spisovatelka, popisuje svou životní situaci po smrti manžela,
se kterým napsala několik známých knih o manželství (např. Dva
středy ale jeden kruh, Radost být ženou a další)
Jde o útlou knížku, osobních zkušeností vdovce, známého duchovního
spisovatele (např.Letopisy Narnie, Rady zkušeného ďábla atd.) bojujícího i s otázkou, zda Bůh je "dobrý"?
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Drobná knížka obsahuje úvahy o utrpení.
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Jde úvahy kněze o utrpení.
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vyd.serafín 2008 slovensky

V.Emanuel Frankl

Karmelitánské nakl. 2006

John Henry
Neumann

vyd. Cesta brno 1991

Život po životě
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O smrti a umírání
nebo Život a umírání

E.Kőbler Rossová

Signum unitatis 1991

úvahy o utrpení:
Proč nás dobrý Bůh
nechává trpět?
Zlo a utrpení
Útěcha v utrpení
Človek Jób hovorí
s Bohom
Jób a tajomstvo
utrpenia
A přesto říci životu
ano
Sen starého muže

Autor knihy zemřel v pověsti svatosti.

Propojují se zde Franklovy bezprostřední osobní zážitky
z nacistického tábora smrti s pomyslnou reflexí a dialogem tří filozofů,
kteří mu byli blízcí.
Jde o báseň světce, v níž zpracoval umírání a děj po smrti.

často čtené jsou:
Je možné číst k posílení naděje, ale zároveň i kriticky. Pozor, tentýž
autor napsal pak Život před životem a dovozoval reinkarnaci a později
se pustil do "vědeckého" zkoumání vyvolávání mrtvých a spiritismu.
Známá autorka, není pravověrně katolické, často používané v New
Age.

