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Úvodní kniha ze série nazvané Vyhraj život 
nás vede k tomu, abychom si ujasnili své 
priority a uměli vyvážit práci a odpočinek, 
čas pro blízké i míru povinností, které nám 
život přináší. Jednotlivé kapitoly se zabý-
vají cvičením, výživou, slunečním zářením, 
působením vitaminu D, různými způsoby 
našeho myšlení, vlivem naděje, odpuštění 
a lásky, překonáváním krizí a hodnotou ro-
dinných vztahů. Tato kniha spojuje klinic-
ké studie Dr. Wese Youngberga se vzděláva-
cími zkušenostmi jeho rodičů, Drs. Johna 
a Millie Youngbergových, autorů, lektorů 
a dlouholetých univerzitních profesorů.

V knize najdeme nejen mnoho příběhů, 
informací, výzkumů a inspirativních myš-
lenek, ale také i čtení, které vede k úvahám 
nad tím, co skutečná cesta ke zdraví zna-
mená pro spokojenost v našem životě.

Vyhraj život! Start

16 × 24 cm, brožovaná, 144 stran, cena 148 Kč

Na cestě Ke zdraví a uzdraveNí
John B. Youngberg, Millie Youngbergová, Wes Youngberg



Knihy pro děti

Nevšední příběhy
Katarína Kernová 
Všech sedm příběhů v dítěti 
upevní touhu po životě naplně-
ném přátelstvím a opravdovostí. 
Ukazují, že i zdánlivě běžné si-
tua ce mohou dovést zvídavé děti 
k neobyčejnému poznání. Připo-
menou, že každý, bez ohledu na 
to, jak vypadá, má svoji výjimeč-
nou hodnotu.
16,5 × 18 cm, 48 stran, 
vázaná, 128 Kč

Nevšední příběhy 2
Katarína Kernová 
Společné čtení těchto příběhů 
s dětmi může být příjemným za-
končením dne, ale také začátkem 
diskuse o těch nejdůležitějších 
hodnotách, které chceme dětem 
předat. Knihu opět krásně ilu-
strovala Lenka Procházková.
Připravujeme i třetí pokračování 
s novými příběhy. 
16,5 × 18 cm, 48 stran, 
vázaná, 128 Kč

U nás doma
angélique Hornis van der Horst
V knize najdete příhody, kte-
ré zažívali sourozenci během 
roku ve škole i ve sborové rodi-
ně v jednom menším městečku 
v Čechách. Z každého prožitého 
dne si děti odnášejí poznání Boží 
lásky a hlubší porozumění někte-
rým biblickým veršům. 
17 × 18,5 cm, 128 stran, 
vázaná, 188 Kč

Podívej se okolo – 
Jaro
Katarína urbanová 
Příběhy z jarní přírody, informa-
ce o životě zvířat, naučení, která 
můžeme získat pozorováním pří-
rody. To vše najdeme třeba v ka-
pitolách Domeček pro mravence 
nebo Hlídací kvočna. V knize je 
i jednoduchý návod, jak si vyro-
bit hezkou památku na jaro.
14,5 × 19 cm, 90 stran, 
brožovaná, 98 Kč

Podívej se okolo – 
léto
Katarína urbanová 
Co můžeme vědět o bylinkách, 
povídání a příběhy o kočičkách 
a pejscích, veselé básničky, há-
danky a pexeso nás čekají v kni-
ze tentokrát zaměřené na letní 
dobrodružství. Potěší nás i vý-
stižné obrázky, které doplňují 
vyprávění. 
14,5 × 19 cm, 72 stran, 
brožovaná, 98 Kč

Podívej se okolo – 
Zima
Katarína urbanová 
Pozorování přírody, příběhy 
o dětech a zvířátkách, básničky 
i krásné ilustrace Niny Urbano-
vé – to vše nás i naše děti učí lépe 
poznávat nebeského Otce.
Poslední knihu tohoto cyklu – 
Podzim – vydáváme v září 2015. 
14,5 × 19 cm, 72 stran, 
brožovaná, 98 Kč



Misijní brožury

a co když je to pravda?
Bible je knihou, ve které můžeme 
nalézt odpověď na základní otáz-
ky: Odkud přicházíme, proč žije-
me, kam jdeme.

Dobrá zpráva o zlu
Kde se vzalo zlo? Jak se může Bůh 
na to všechno dívat? Je-li Láska, 
jak tvrdí Bible, proč už zlo dávno 
nezničil? Bude tu zlo věčně?

Můžeme nahlédnout 
do budoucnosti?
Jaký bude konec světa? Bible 
obsahuje texty předpovídají-
cí budoucnost. Jejich naplnění 
je přesvědčivým důkazem o její 
pravdivosti.

Nebudu se v nebi nudit?
Už od pradávna se lidé snažili na-
jít smysl lidského života v před-
stavách o tom, co čeká člověka po 
jeho smrti. Jaké to bude v nebi?

Někdo tě má rád
Bible nám přináší ujištění, že ni-
kdo z nás nemusí být sám. Je tu 
Bůh, který nás má rád a chce nás 
naučit, jak milovat sebe i jak mi-
lovat druhé.

Můžeme komunikovat 
s Bohem?
Snad odjakživa se lidé pokoušeli 
komunikovat s Bohem. Je to mož-
né? Proč Bůh vlastně chce, aby-
chom se modlili? 

Peníze a dluhy 
V této brožurce najdeme rady vy-
cházející z dávných židovských 
moudrostí, jejichž přijetí nás na-
učí hospodařit s prostředky, které 
máme k dispozici.

Když se narodil Bůh
Vánoce jsou časem, na který se 
těší děti i dospělí. Lidé během 
nich vyslovují Ježíšovo jméno, 
a přitom mnozí ani nevědí, kdo 
to byl.

Srdce má rozum, 
kterému rozum 
nerozumí!
Je vůbec možné mít v dnešní době 
hezké manželství? Podle Bible je 
manželství darem Toho, kdo nás 
stvořil a kdo do nás zakódoval 
touhu po lásce a štěstí. 

Jak se zbavit kostlivců
Umíme odpustit sobě i druhým? 
Velikonoční události nás přesvěd-
čují, že díky Ježíši máme možnost 
začínat znovu, s čistým štítem.

Když zklame Bůh
Bůh se v historii, ale i v našem ži-
votě chová jinak, než si přejeme 
a čekáme. Není to tím, že by zkla-
mal On, spíš my musíme měnit 
své představy.

S čerty nejsou žerty
Boj mezi dobrem a zlem stále po-
kračuje a každý z nás si musí vy-
brat. Pravdu nebo lež, světlo nebo 
tmu, život nebo smrt.

Skrytá touha po věčnosti
S realitou smrti se setkává každý 
z nás. A přesto v sobě cítíme tou-
hu po životě, který nekončí.

Příliš drahá svoboda
Dnes si můžeme svobodně vybrat 
mnoho věcí, také i víru. Nebylo 
tomu tak vždy a ani dnes nema-
jí svobodu rozhodování všich-
ni lidé.

Edice Znamení doby
Každý sešit z edice Znamení doby se věnuje jednomu tématu z našeho všedního života, tématu, které zají-
má nás i lidi okolo. Manželství, peníze, osamělost, existence zla… Při přemýšlení nad každou takovou ob-
lastí života si autor – Vlastík Fürst – pokládá otázku: Co o tom říká Bible? Moderním a srozumitelným jazy-
kem pak čtenáři tlumočí to nejdůležitější, co Bible radí. 
Tištěné brožury najdete u svého traktátníka, v elektronické podobě ke stažení na stránkách 
http://znamenidoby.advent-orion.cz. 
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Příliš drahá svoboda

Dosud vydaná témata:



Kudy do nebe

Cesta života, Cesta lásky – Kudy do nebe 1
První díl je tematicky zaměřen na cestu života a cestu lásky. Láskyplné 
vztahy, stejně jako štěstí, radost, smysl, dobře vyplněný čas a prožívání 
zkušeností s Bohem patří k bohatě a spokojeně prožitému životu. 

Cesta pokory, Cesta odpuštění – Kudy do nebe 2
Druhá knížka z edice Kudy do nebe je zaměřena na téma pokory a odpuš-
tění. Obě cesty se vzájemně doplňují a podmiňují, protože jen když do-
jdeme k vnitřní pokoře, jsme schopni skutečně odpustit sobě i druhým. 

Cesta přátelství, Cesta radosti – Kudy do nebe 3
Po cestách dalšího dílu z edice Kudy do nebe se čtenáři dostávají k hod-
notám, které se z našich uspěchaných životů zaplavených starostmi lec-
kdy vytrácejí – k přátelství a radosti. Mít přátele a také být druhému pří-
telem je vzácný dar a důvod k vděčnosti. 

Cesta vděčnosti, cesta odcházení – Kudy do nebe 4
Další díl z edice Kudy do nebe připomíná vděčnost za život, ale také to, 
že jednou budeme muset z tohoto světa odejít. Právě pohled na život 
jako na úžasný a ničím nezasloužený dar dává člověku možnost pocítit 
i ve chvíli odcházení smíření a pokoru před jeho Dárcem.

1. Přes sborového traktátníka
Knihy budou doručeny v příští distribuci knih ze 
skladu nakladatelství do Vašeho sboru. Nebudete 
hradit poštovné ani balné.

2. osobní objednání
V případě osobního objednání v nakladatelství počí-
tejte s balným a poštovným 100 Kč.
Adresa: Advent-Orion, Roztocká 5, 160 00 Praha 6
Tel.: 558 359 100, 603 553 628
E-mail: expedice@adventorion.cz
www.advent-orion.cz

Cesta víry, Cesta naděje – 
Kudy do nebe 5
Nově vydaná, již pátá kniha je poskládaná z příběhů obyčejných lidí, pro-
žívajících ve svém životě neobyčejné věci – dotek Boží přítomnosti, ra-
dost z toho, že se mohou na Boha spolehnout, ale také tichý smutek spo-
jený s nadějí, že jednou, „doma“, Bůh všechno spraví. 
Citáty, drobné příběhy, poezie na téma víry a naděje – to vše doplněno 
krásnými ilustracemi Petra Matise.

Během hovoru mladík řekl: „Když od života nic nečekáte, nemůžete být zklamán.“ 
„Máte pravdu,“ odpověděl mu Georges Simenon, známý autor detektivek. „A když 
nebudete dýchat, nedostanou se do vašeho těla žádné mikroby…“ 

Úryvek z příběhu Rozhovor

11,5 × 17 cm, brožovaná, 64 stran, 58 Kč – platí pro všechny knihy edice

Možnost objednání
Knihy a časopisy si můžete 
objednat těmito způsoby:




