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Jedna míle. Taková je její délka. Místní by ji 

nejraději nazvali Via De la rosa. Mám ale ten 

dojem, že dokud bude svět světem a křesťanství 

křesťanstvím, jméno Via Dolorosa – Cesta 

Bolesti – směřující ke Golgatě se nezmění. 

Cesta, po níž klopýtal Ježíš Kristus, spasitel 

světa, zmučen a utýrán, až k jejímu vrchu, 

zůstává jako bolestný šrám na srdci všech, jež se 

jakkoliv zasloužili o to, aby si tato úzká ulička 

ponechala své jméno i svou tragédii. 

Autor celý život zasvětil zvěstování oné dobré 

zprávy o Zachránci světa. Tato sbírka básní 

povstala jako sublimát dojmů z působení ve 

Svaté zemi a z období velkých osobních ztrát. 

V nich čerpal sílu skrze naději, která prýští právě 

z dění na Golgatě.

SAMUEL MARTASEK

/ VIA DOLOROSA

Via Dolorosa
Samuel Martasek

Tato sbírka básní patří mezi výjimeč-
né tituly našeho nakladatelství. Není 
mnoho knih, které vyvolávají tak hlu-
boké pohnutí nad cestou Ježíše Krista 
na kříž. Autor je nám na této cestě zku-
šeným průvodcem a zároveň zasvěce-
ným svědkem a vykladačem. Při svém 
misionářském působení v Jeruzalémě 
sám nesčetněkrát kráčel v Kristových 
šlépějích po Via Dolorosa až ke Golgo-
tě. A vždy velice toužil po tom, aby tato 
cesta se čtrnácti zastaveními nebyla 
pouhou atrakcí pro turisty, ale místem, 
na kterém by si uvědomili a procítili, že 
i za ně zmučený a obětující se Boží Syn 
podstoupil utrpení a potupnou vykupi-
telskou smrt. 

Osobní a hluboce duchovní vyzně-
ní básní dokreslují působivé ilustrace 
Jana Bárty.

11×20 cm, brožovaná, 120 stran



Tipy na dárek
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Detektiv Zack 
a ukradený artefakt

Jerry D. Thomas

Detektiv Zack 
a ukradený artefakt
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Prosím tu bude treba vytvorit nejaky text, ktorý 

uvedie knihu...... ďakujem    Prosím tu bude 
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Hroší příběhy
V této knize se děti seznámí s hro-
ší holčičkou Edynkou a jejím bra-
trem Hanýskem. Oba sourozenci 
zažijí mnoho legrace i nebezpeč-
ných dobrodružství, díky kterým 
se naučí, že lež má krátké nohy, jak 
cenné je přátelství, že se vyplatí po-
slouchat rodiče, ale i jak je důležité 
pravidelně si čistit zoubky.
23×27 cm, 88 stran, vázaná, 
238 Kč

7+7x7
Sedm příběhů, sedm témat na 
sedm týdnů. Dobrodružné příbě-
hy z různých koutů světa vyprávějí 
o odvaze lidí zcela obyčejných, ale 
i těch, kteří se zapsali do historie – 
ať už žili v dávné minulosti, či sou-
časnosti. 
13×21 cm, 248 stran, vázaná, 
250 Kč

Jonáš
Tato knížka – leporelo – předsta-
vuje příběh Jonáše, který má v sobě 
napětí, ale i jednoduchou aplikaci. 
Děti tak již od raného věku mohou 
vnímat, že se jich biblické příběhy 
přímo dotýkají. Jsou vedeny k po-
slušnosti, modlitbě a spoléhání se 
na Pána Boha. 
16×11 cm, 12 stran, leporelo, 
88 Kč

Medové příběhy
Tři nezbední sourozenci z velko-
města stráví zajímavé prázdniny 
na venkově u prarodičů, kde objeví 
krásu okolní přírody i venkovské-
ho života. Starý zkušený včelař na 
příkladech ze života v úlu vede svá 
vnoučata k vlastnostem, jako je 
spolupráce, soudržnost a píle. 
16×18 cm, 152 stran, vázaná, 
198 Kč

Detektiv Zack 
a ukradený artefakt
Zackova cesta po Blízkém výcho-
dě nabírá nečekaný směr. Zack 
s výpravou se dostane k hoře  Sinaj 
a do údolí, kde bojoval David s Go-
liášem. Přitom se společně s kama-
rádem Achmedem snaží dopadnout 
zloděje, který ukradl zlatou sošku 
z hrobky krále Tutanchamona.
11×17 cm, 136 stran, 
brožovaná, 108 Kč

Chceme vám nabíd-
nout několik tipů na 
hodnotné knižní dárky, 
které můžete darovat 
sestrám, bratrům, přáte-
lům i známým k různým 
příležitostem. Vybra-
li jsme knihy v různých 
cenových relacích pro 
čtenáře různého věku. 
Advent-Orion vydává 
nejen náročné a studij-
ně zaměřené knihy, ale 
také publikace, které 
přístupnou a čtivou for-
mou pobaví i obohatí.

Tipy na dárek
PrO nejMlAdší děti

PrO MAlé čtenáře PrO StArší děti

PrO PředškOlní děti

PrO MlAdé lidi



Tipy na dárek

Co by měl muž 
vědět o ženě
Muž v této knize může najít to 
nejdůležitější, co by mu jeho žena 
chtěla říct a co se pravděpodobně 
pokusila svojí ženskou řečí už více-
krát naznačit. Dozví se v ní, co od 
muže žena očekává, proč potřebuje 
tolik mluvit a jaké jsou její základní 
podmínky pro důvěrný vztah.
10×12 cm, 160 stran, vázaná, 
88 Kč

Co by měla žena 
vědět o muži
Žena se v této knížce může dozvě-
dět nejen mnoho o muži, jeho psy-
chických potřebách i sexuálních 
touhách, ale zároveň to, že pro rov-
nocenný vztah s mužem potřebuje 
zůstat sama sebou.
10×12 cm, 160 stran, vázaná, 
88 Kč

Dotkni se výšin 
(1. a 2. díl)

Po stopách slavných 
osobností
Encyklopedicky pojaté knihy před-
stavují osudy velkých postav his-
torie. Obsahují strhující děje a po-
pisy, fotografie i živé dialogy, které 
pomáhají poznat význačné histo-
rické postavy.
16×23 cm, 208 stran, vázaná, 
cena za jeden díl je 258 Kč

Jak zvládnout 
partnerskou 
komunikaci
Neuspokojivá komunikace je jed-
ním z nejběžnějších projevů na-
rušeného vztahu. Autorka Nancy 
van Peltová pomáhá nejen odhalit 
špatné komunikační návyky, ale zá-
roveň připomíná principy, které – 
pokud je přijmeme za své – do-
kážou zachránit či obnovit i slabý 
a poškozený vztah. 
10×12 cm, 160 stran, vázaná, 
88 Kč

Kohouti kokrhají 
všude stejně
Jan Bárta, ředitel humanitární or-
ganizace a ilustrátor, v knize vzpo-
míná na své mládí, přináší zají-
mavé postřehy ze současnosti, ale 
především píše o práci humanitár-
ní organizace ADRA a situaci lidí, 
kterým pomáhá. 
15×21 cm, 160 stran, vázaná, 
218 Kč

Jak být skvělým 
rodičem
Ještě nikdy nebyla rodina v tak váž-
ném ohrožení jako dnes. Polovina 
manželství končí rozvodem. Důle-
žitost mezilidských vztahů však zů-
stává stejná. Děti potřebují rodiče 
a rodiče děti. Tato kniha obsahuje 
důležité principy týkající se výcho-
vy dítěte.
10×12 cm, 160 stran, vázaná, 
88 Kč

PrO MlAdé lidi PrO dOSPělé PrO dOSPělé

PrO dOSPělé PrO dOSPělé PrO dOSPělé

Ještě nikdy nebyla rodina v tak vážném ohrožení 
jako dnes. Polovina manželství končí rozvodem. 
Důležitost mezilidských vztahů však zůstává stejná. 
Děti potřebují rodiče. Jejich úloha ve vytváření 
osobnosti dítěte je nezastupitelná. Kniha vyzdvihuje 
sebeúctu dítěte jako základní faktor ovlivňující 
jeho úspěšnou budoucnost. Seznamuje čtenáře 
se základy budování jeho osobnosti a s tím, jak 
vést v rodině efektivní komunikaci.

„Milovat své dítě nestačí. Vaše dítě musí cítit, 
že ho přijímáte jako osobnost. Musí cítit, že jste na něho 
hrdí, ať už v životě koná velké věci nebo ne. Láska není 
největším darem, který rodiče mohou dítěti dát. Největším 
darem je sebeúcta.“ JA
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Nancy van Peltová
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Nová kniha pro děti

Možnost objednání
Knihy a časopisy si můžete objednat těmito způsoby:

1. Přes sborového traktátníka
S katalogem jděte ke sborovému traktátníkovi a ukažte mu v něm knihy, které si chcete objednat. Trak-
tátník vyplní objednací list a zašle ho do nakladatelství nebo objednávku vyřídí e-mailem či telefonic-
ky. Knihy budou doručeny v příští distribuci knih ze skladu nakladatelství do Vašeho sboru. Hned po 
jejich doručení Vás traktátník bude kontaktovat. Cenu za knihy zaplatíte traktátníkovi. Poštovné a bal-
né v tomto případě hradí nakladatelství.

2. Osobní objednání
Knihy či časopisy si můžete osobně objednat na níže uvedených kontaktech nebo webové stránce. 
V případě osobního objednání počítejte s balným a poštovným 100 Kč.

Adresa: Roztocká 5, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 321 621, 603 553 628
E-mail: expedice@adventorion.cz
www.advent-orion.cz
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RENATA KAMINSKÁ
PEPA POPPER

V této poutavě ilustrované knížce 
se autíčko Šimon naučí překonávat 
svůj strach a hledat pomoc u ma-
minky a táty. Mašince Zuzance zase 
chybějí kamarádi. Ostatní děti se jí 
smějí a nechtějí si s ní hrát. Šimon 
všem ukáže, že i když vypadáme 
každý jinak, můžeme být těmi nej-
lepšími kamarády. 

Kniha pomáhá řešit časté problé-
my dětí v předškolním a raně škol-
ním věku.

Do školky za kamarády

23 × 27 cm, 64 stran, vázaná, 
cena 218 Kč


