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Nově vydané knihy

Každý konflikt v sobě skrývá určitá rizika. 
Spory mezi dvěma lidmi, kterým na sobě zále-
ží, by však neměly mít destruktivní charakter. 
Pokud si osvojíte umění řešit konflikty kon-
struktivním způsobem, nebudete se jim muset 
vyhýbat. Přes všechna nedorozumění budete 
mít jistotu, že si navzájem patříte. Konflikty už 
nebudou ohrožením vaší vzájemné důvěry, ale 
naopak cestou k hlubšímu vztahu a zralosti. 
10 ×12 cm, 160 stran, vázaná, 88 Kč

Skutečnou potřebou dneška je schopnost vrá-
tit do našich vztahů vášeň, radost a důvěrnost, 
které vytrvají. Hlubokou a naplňující sexualitu 
však můžeme prožívat jen tehdy, když porozu-
míme podstatě pravé lásky. Obnáší to naučit 
se přijímat jeden druhého, vnímat jedinečnost 
partnera, mít odvahu zbavit se obranných me-
chanismů, otevřeně si s partnerem povídat 
a porozumět zákonitostem erotické lásky.
10 ×12 cm, 160 stran, vázaná, 88 Kč

Vy muži to máte skutečně složité. Vaše žena je  
tajuplná jako vzdálená planeta v jiné galaxii.  
Každým dnem vás něčím překvapuje, a ať se snažíte 
sebevíc, pořád není vedle vás zcela spokojená.  
V této knížce najdete to nejdůležitější, co by vám  
vaše žena chtěla říct a co se vám pravděpodobně 
pokusila svojí ženskou řečí už vícekrát naznačit.  
Dozvíte se v ní, co od vás očekává, proč potřebuje  
tolik mluvit, jaké jsou její základní podmínky  
pro důvěrný vztah, co s ní dělá premenstruační 
syndrom i jaké je tajemství její sexuality.

„Pouze naslouchejte. Pokud jí dopřejete  
dostatek pozornosti, bude zažívat pocity intimity  
a blízkosti, které přesahují její nejodvážnější  
představy. Nebudete jen jejím milencem, budete  
i jejím nejdražším přítelem a společníkem.“ Ta
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Nancy van Peltová
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Doplňte si svou knihovnu

Nová setkání s Bohem
Jon Paulien

Bůh, se kterým se setkáváme v této knize, není netečný a vzdálený, ale 
zasahuje do života lidí. Můžeme se sami přesvědčit ve svém životě, že 
nám Bůh chce projevovat svou lásku a starostlivost. Nabízí nám zdar-
ma dokonalost svého Syna Ježíše Krista.  Pokud tento dar přijmeme, 
můžeme zažívat opravdový klid, bezpečí a jistotu. 
13 × 20 cm, brožovaná, 168 stran

Hledání identity
George R. Knight

Na stránkách knihy Hledání identity autor seznamuje čtenáře s vývo-
jem věrouky církve adventistů a odpovídá na otázky: Jak přišli adven-
tisté k víře, kterou dnes vyznávají? Jak se tato víra během let měnila? 
Otevřeně jsou popisovány debaty o sporných otázkách, přesto kniha 
poukazuje na to, že Bůh vedl a stále vede církev v hlubším poznávání 
jeho vůle. 
15 × 21 cm, brožovaná, 172 stran

Nakladatelství Advent-Orion připravilo pro 2. čtvrtletí roku 
2013 pokračování úspěšné akce Doplňte si svou knihovnu. 
Opět si můžete připomenout zajímavé tituly, vydané v nedáv-
né době, a vybrat si do balíčku s výhodnou cenou právě ty 
knihy, které vás zaujmou. Tentokrát jsme pro vás připravili 
nabídku opravdu hodnotných knih, nejdražší z nich prodává-
me samostatně za 226 Kč. V tomto čtvrtletí nabízíme  
balíček tří knih za jednotnou cenu 300 Kč.

Z nabízených šesti knih si vyberte jakékoli tři různé tituly 
a vytvořte svůj vlastní „balíček“. Ten si objednejte u svého 
traktátníka nejpozději do konce čtvrtletí.

Knihy k výběru do balíčku

Doplňte si 
svou knihovnu



Doplňte si svou knihovnu

Adventismus v proměnách času
George R. Knight

Kniha sleduje události velkého náboženského probuzení v USA z po-
čátku 19. století a seznamuje nás se vznikem a rozvojem Církve adven-
tistů sedmého dne. Autor popisuje úsek téměř dvou století: utváření 
mladé církve, hledání jejího vlastního poslání v měnícím se světě a ak-
tuální roli církve v současnosti.
13 × 20 cm, vázaná, 136 stran

Nedoceněný dar
Mark Finley

Autor této knihy připomíná, že jsme v pravidelném týdenním cyklu 
dostali výjimečný dar – den odpočinku, který byl oddělen od ostatních 
dnů týdne. Tento prostor v čase nám má pomoci znovu najít ztrace-
ný klid a vnitřní vyrovnanost. Je to čas, kdy můžeme všechno odložit 
a přemýšlet nad nejdůležitějšími vztahy v životě – nad naším vztahem 
s Bohem a našimi blízkými.
13 × 20 cm, vázaná, 168 stran

Co Bible říká o konci času
Jon Paulien

Dnešní doba se vyznačuje dramatickými událostmi, katastrofami a vý-
znamnými změnami. Jsou tyto události signálem, že se blíží konec svě-
ta? Co se bude dít těsně před druhým příchodem Ježíše Krista? Dává 
nám Bible nějaká spolehlivá vodítka, která nám mohou pomoci v ori-
entaci? Při hledání odpovědí na tyto otázky vychází Jon Paulien z bib-
lických textů, které věcně vykládá a přehledně zasazuje do souvislostí.
17 × 24 cm, brožovaná, 144 stran

Začalo to zklamáním… a končí nadějí: 
Když byli křesťané ještě sekta
Vlastimil Fürst

Jak a proč vlastně vzniklo křesťanství? Čemu věřili první členové mla-
dé křesťanské církve na počátku našeho letopočtu? Prostřednictvím 
této poutavé knihy můžete prožít dobrodružství průkopníků víry a ob-
divovat jejich odhodlání, víru a pokoru, s jakou předávali zvěst o Ježíši 
Kristu.
11,5 × 17 cm, brožovaná, 200 stran

Balíček tří různých vámi vybraných knih objednávejte 
za jednotnou cenu 300 Kč u svého traktátníka



Rok 2013 – rok zaměřený na vztahy a rodiny

Rok 2013 – rok zaměřený 
na vztahy a rodiny

V tomto roce se jako nakladatelství připojujeme k iniciati-
vě podpory vztahů a rodin, kterou navrhlo oddělení křes-
ťanského domova.

V časopise Advent budou na toto téma vycházet celý rok 
články a zamyšlení. Toto téma je obsaženo i v jitřence na 
tento rok, jež nese název …milost ve vztazích. V minulém 
roce jsme vydali čtyři malé knížky od Nancy van Peltové: 
Jak zvládnout partnerskou komunikaci, Jak být skvělým 
rodičem, Co by měl muž vědět o ženě a Co by měla žena 
vědět o muži. Ke konci roku vyšla také knížka Přes bolest 
k odpuštění, která na dvou příbězích ze života ukazuje, 
jak je možné řešit různé vztahové problémy a krize. Mno-
ho výborných rad a principů obsahuje kniha Výchova od 
Ellen Whiteové.

Chcete zlepšit své vztahy a udělat něco pro své 
rodiny? Znáte okolo sebe někoho, kdo prožívá ve 
vztahu krizi? Zkuste si přečíst knihy, které pro Vás 
připravujeme. Věříme, že v nich najdete mnoho 
rad a principů, které mohou pomoci. A pokud 
pro Vás budou inspirací, doporučte je či daruj-
te i těm ve Vašem okolí, kteří je potřebují.

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 či webové stránce. V pří-
padě 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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