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Nově vydaná kniha

Je obrácení nutné? 
Slovo „obrátit se“ ztratilo v běžném vý-
znamu svůj duchovní rozměr. Obracíme 
palačinky na pánvičce. Obracíme hlavu, 
když zaslechneme volání. Věci se obracejí 
snadno. Obtížnější je obrácení pro lidské 
bytosti, zvláště pokud jde o adventisty tře-
tí nebo čtvrté generace. 
Duchovní obrácení je zázrakem Ducha 
svatého a vede k pravému vztahu s Bo-
hem. Obrácení je nutné pro hodné, zlé 
i lhostejné. Bez něj dobří nejsou dost dob-
ří. Zlí jsou příliš zlí, než aby se polepšili. 
Lhostejným je všechno jedno. Proto v Je-
žíšově kázání opakovaně zaznívá naléhavá 
výzva: „Musíte se znovu narodit“. 
Morris Venden v této knize používá texty 
nejen své, ale i dalších autorů, aby vysvět-
lil, co znamená obrácení a znovuzrození.

Zázrak obrácení
Morris Venden

12 ×17 cm, 198 stran, předpokládaná cena 145 Kč



Jitřenky

Evangelium podle Matouše

Vlastimil Fürst
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... dobrá zpráva  
 pro každý den

— 365 biblických textů, úvah a příběhů o vztazích
— inspirace pro partnery, rodiče, prarodiče a přátele
— duchovní zamyšlení nad různými etapami vztahů v rodině i mimo ni
—  Přes sto autorů — kazatelů, křesťanských spisovatelů, poradců  

a dalších přispěvatelů

Přes stále stoupající počet těch, kdo žijí „single“, je pro většinu lidí 
manželství a rodina největší hodnotou života. Mnozí se však v první řadě 
starají o to, aby byli milováni, místo toho, aby se učili milovat.  
Cesta k hluboké lásce je obtížná, ale zároveň krásná a život proměňující. 
Kdo miluje a je sám milován, nalézá onen životní prostor, který jej 
naplňuje štěstím, dává mu radost ze života a odvahu zdolávat všechno,  
co přinese budoucnost.

Kniha denních úvah Vás chce nasměrovat k Tomu, kdo do nás vložil 
touhu po vztazích — k Bohu. Dobrým partnerem totiž budeme pouze 
s pokorným srdcem člověka odhodlaného žít pro druhé, odpouštět 
a bezpodmínečně milovat. Sílu k takovému vztahu můžeme získat jedině 
od Boha, zdroje veškeré lásky a zastánce všech manželství.

Jak vzácná milost…
William G. Johnsson

„Jak vzácná milost, Pane můj, že s tebou mohu jít…“ Tuto píseň (Amazing Grace) zpívají pě-
vecké sbory a věřící v kostelích, je hrána na varhany či jiné hudební nástroje, interpretují ji 
současné popové hvězdy. Je to jedna z nejoblíbenějších písní všech dob. Vypráví překrásný 
příběh o milosti. O milosti, která zachraňuje. O milosti, která proměňuje.
Budete-li den co den otevírat knihu těchto duchovních zamyšlení, poznáte, že u Boha nejsou 
žádné hranice, žádná omezení, která by vás mohla oddělit od Jeho milosti. On nás nikdy ne-
opustí. Tato skutečnost je naší jedinou nadějí. Kéž by každý z nás jednoho dne mohl zpívat na 
křišťálovém moři jedinečnou píseň o své spáse z milosti.
12 × 22 cm, 376 stran, vázaná, 168 Kč

S Božím slovem na každý den

kolektiv autorů     
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... milost ve vztazích

— 365 biblických textů, úvah a příběhů o vztazích
— inspirace pro partnery, rodiče, prarodiče a přátele
— duchovní zamyšlení nad různými etapami vztahů v rodině i mimo ni
—  Přes sto autorů — kazatelů, křesťanských spisovatelů, poradců  

a dalších přispěvatelů

Přes stále stoupající počet těch, kdo žijí „single“, je pro většinu lidí 
manželství a rodina největší hodnotou života. Mnozí se však v první řadě 
starají o to, aby byli milováni, místo toho, aby se učili milovat.  
Cesta k hluboké lásce je obtížná, ale zároveň krásná a život proměňující. 
Kdo miluje a je sám milován, nalézá onen životní prostor, který jej 
naplňuje štěstím, dává mu radost ze života a odvahu zdolávat všechno,  
co přinese budoucnost.

Kniha denních úvah Vás chce nasměrovat k Tomu, kdo do nás vložil 
touhu po vztazích — k Bohu. Dobrým partnerem totiž budeme pouze 
s pokorným srdcem člověka odhodlaného žít pro druhé, odpouštět 
a bezpodmínečně milovat. Sílu k takovému vztahu můžeme získat jedině 
od Boha, zdroje veškeré lásky a zastánce všech manželství.

...milost ve vztazích
Kolektiv autorů

S Božím slovem na každý den aneb 366 drobných úvah na téma mezilidských vztahů. 
Téměř každý člověk touží po fungující rodině a milujícím partnerovi. Dobré vztahy 
jsou pro nás velmi důležité. Nejen v nejbližší rodině, ale i v širším společenství. Reali-
ta je však jiná: osamělost, nenaplněná touha po blízkém člověku, spory, rodinné krize, 
rozpady manželství, rozvody... 
Tato jitřenka se zabývá tématy partnerství, rodiny, ale i příběhů lidí kolem nás. Pár 
minut každý den může pomoci ozdravit vztahy a přivést k zamyšlení nad hodnotou 
života.
14 ×22 cm, 328 stran,  brožovaná, 168 Kč

Evangelium podle Matouše

…dobrá zpráva 
pro každý den
Vlastimil Fürst

Denní zamyšlení pro rok 2014 přinášejí inspi-
rativní pohled na první novozákonní knihu 
Bible. Výklad evangelia je doprovázen příběhy 
z autorova života, které ilustrují vliv Ježíšo-
vých slov a činů na současného člověka žijící-
ho v soudobém světě. Jsou to situace, v nichž 
se můžete ocitnout i vy. Evangelijní text, který 
vznikl v odlišné kultuře v prvním století na-
šeho letopočtu, promlouvá i dnes ke každému 
z nás, aby nás naučil důvěřovat nebeskému 
Otci a připravil nás pro Boží království.

14 × 22 cm, cca 330 stran, brožovaná, 
168 Kč



Knihy pro děti

 Do školky 
za kamarády

 D
o

 š
k

o
lk

y
 z

a
 k

a
m

a
rá

d
y

RENATA KAMINSKÁ
PEPA POPPER

Smysly zvířat – 
sluch, čich
V prvním díle knihy jsou předsta-
veny dva smysly – sluch a čich – 
a jejich obdivuhodná funkce ve 
světě zvířat. Součástí knihy je arch 
s obrázky zvířat, které děti jako od-
pověď na hádanky dolepují na ta 
správná místa.
Kniha je určena pro předškolní 
a mladší školní věk.
16 ×18 cm, 68 stran, vázaná, 
158 Kč

Zázraky stvoření/
Smysly zvířat – 
zrak, hmat, chuť
Druhý díl knihy se zaměřuje na 
zbývající smysly zvířat, jejichž je-
dinečnost a funkčnost nepřestává 
udivovat děti i dospělé. Na zákla-
dě úžasné rozmanitosti smyslů ve 
světě zvířat si malí čtenáři mohou 
uvědomit zázrak toho, že dokážou 
vidět, cítit a chutnat, a učí se podě-
kovat za to svému Tvůrci. Ilustrace 
vytvořila Alice Danielovská. 
16 ×18 cm, 68 stran, vázaná, 
158 Kč

Alík je štěňátko, které vyrůstá v hájovně a učí se od hajného, jak 
pomáhat lesním zvířátkům. Jednou, když je v lese sám, je však na-
paden a poraněn zatoulanými psy. Potřebuje rychlou pomoc. Ně-
která zvířátka v lese s tím nechtějí nic mít, ale dobrý jezevec s po-
mocí statečného vlka ho nezištně a obětavě zachrání. Pohádka, 
volně inspirovaná biblickým příběhem o milosrdném Samařanu, 
učí malé čtenáře, že je dobré pomáhat jeden druhému a nebát se 
čelit zlu. (Tato kniha bude vydána také v angličtině.)
16 ×18 cm, 68 stran, vázaná,  
předpokládaná cena 158 Kč

Šimon je malé modré autíčko, které se chystá poprvé do Doprav-
ní školičky. Uvědomuje si, že se bojí, ale nechce se nikomu svě-
řit,  protože si myslí, že by se mu všichni smáli. Nakonec přece jen 
všechno tatínkovi poví. Jak příběh pokračuje a jestli tatínek Šimo-
novi pomůže, to se dozvíte v prvním příběhu této krásně ilustro-
vané knihy.
Kniha je určena pro předškolní děti – zážitky hraček je budou ba-
vit a zároveň se mohou s autíčkem Šimonem připravit na to, jak je 
možné řešit některé situace ve školce. 
23 ×27 cm, 64 stran, vázaná, 218 Kč

Do školky 
za kamarády
Renata Kaminská, 
Pepa Popper

Alík 
a jezevec
Oldřich Brož, 
 Dominika Matis



Která periodika pro vás připravujeme?

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

Časopis Advent
Desetkrát za rok vychází Advent – časopis Církve adventistů sedmé-
ho dne. Součástí je i jedenácté výjimečné číslo, v němž jsou přednáš-
ky pro modlitební týden (Advent č. 9).

Průvodce studiem Bible
Průvodce studiem Bible jsou tištěné pomocné materiály pro so-
botní školu (dříve Biblické úkoly). Vychází čtyřikrát za rok. Téma 
každé lekce doplňuje také televizní pořad Bible pro dnešek na  
www.HopeTv.cz.

Brožury z edice Znamení doby
Misijní brožury z edice Znamení doby jsou tematicky  zaměřeny. 
Je možné je použít ke studiu Bible či jako pomocné materiály 
k  různým evangelizačním akcím. Dosud vyšla tato témata: 
A co když je to pravda? 
Dobrá zpráva o zlu 
Můžeme nahlédnout do budoucnosti?
Nebudu se v nebi nudit?
Někdo tě má rád
Můžeme komunikovat s Bohem?

Časopis Za obzorem
V minulém roce vyšlo první číslo misijního 
časopisu Za obzorem. V roce 2013 jsou plá-
nována další dvě čísla. Časopis je určen pro 
evangelizační účely.


