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Sladěni s Bohem
Jen máloco dokáže zasáhnout srdce 
člověka tak hluboce jako hudba. Půso-
bí na lidi všech ras a národů. Dopro-
vází lidstvo od nepaměti, aby vyjad-
řovala lidské pocity a nálady, ale také 
proto, aby sloužila jako součást ná-
boženských projevů. Její přítomnost 
v bohoslužbě je na jedné straně nena-
hraditelným obohacením, na straně 
druhé však někdy přináší rozkol a ne-
soulad.

Záměrem autorky je vést čtenáře k vy-
váženému a poučenému postoji, který 
je založen na znalostech vývoje hudby 
v dějinách i historii církve, na poro-
zumění tomu, jak působí jednotlivé 
složky hudby, a zvláště na pochopení 
jejího místa v životě křesťana i boho-
službě.

16 × 24 cm, 254 stran,  
brožovaná, 298 Kč

Lilianne DoukhanováDar huDby a její projevy v Liturgii



Tipy na dárek

Vyhraj život!
Na cestě Ke zDraví a uzDraveNí

john b. youngberg, Millie youngbergová, Wes youngberg
Cesta za zdravím má tři fáze: 1. start, 2. cesta vpřed a 3. dosažení 
cíle. Tyto fáze odpovídají třem knihám z edice Vyhraj život, ve kte-
rých najdete návod a inspiraci vedoucí k vašemu celkovému zdraví – 
a to jak tělesnému, tak i duševnímu a duchovnímu.
16 × 24 cm, 144 stran, brožovaná, 148 Kč

Stvoř mi, Bože, čisté srdce
vlastimil Fürst a kolektiv 
Autory krátkých úvah pro každý den roku 2016 jsou lidé, kteří si 
dobře uvědomují, jak hodně v nich hřích poničil Boží obraz. Píší 
o tom, jací by chtěli být. Chtějí, ale zatím nejsou. Přejí si, aby to byl 
Stvořitel, kdo se stane restaurátorem, který v nich obnoví Boží obraz.
11,5 × 17 cm, 376 stran, brožovaná, 98 Kč

Lenka jarošová

Může zdravě vařit opravdu každý? V kuchařce plné 
chutných veganských receptů nás autorka naučí 
jak na to. Pokud chceme udělat pro své zdraví ně-
kolik kroků správným směrem, zkusme do svého 
vaření zařadit recepty bez živočišných produktů. 
Možná nám zachutnají, a pokud budeme chtít, au-
torka nám i poradí, která z jídel můžeme „vylepšit“ 
třeba mléčnými výrobky. Kniha udělá radost a při-
nese nápady a inspiraci do našich kuchyní.
15 × 21 cm, 128 stran, vázaná, 198 Kč 

Vařit zdravě 
může každý



Tipy na dárek

Podívej se okolo – Podzim Katarína urbanová

Další roční období inspirovalo autorku a výsledkem je pů-
vabná kniha o podzimní přírodě, dětech, zvířátkách a jejich 
zážitcích. Na stránkách najdeme příběhy svázané s podzi-
mem, informace o životě zvířat, naučení, která můžeme zís-
kat pozorováním přírody, i krásné obrázky Niny Urbanové 
doplňující vyprávění. Malí čtenáři si také mohou vystříhat 
pexeso nebo luštit zajímavé úkoly.

Knihy o jaru, létu, podzimu a zimě pomohou našim dě-
tem najít na každém dni v roce něco krásného a zajímavého. 
Při sledování věcí okolo sebe pak můžeme i díky zdánlivým 
maličkostem vidět 
lépe a jasněji obraz 
našeho laskavého 
nebeského Otce.

14‚5 × 19 cm, 
80 stran, brožovaná, 
98 Kč – platí pro 
všechny knihy cyklu

Cesta porozumění, Cesta bolesti – 
Kudy do nebe 6

Nutí nás dnešní hektická doba, abychom mysleli jen na sebe? 
Je soucit a porozumění druhému dnes už jen tématem z histo-
rie? Krátké příběhy, básně, citáty a obrázky Petera Matise – to 
vše nám sděluje, že bez obyčejného lidského porozumění by 
se nám žilo hodně těžko. Vždyť bolest dolehne čas od času na 
každého z nás. Podpora, ohleduplnost a pomoc nám ji každý 
den pomáhá unést. Poslední, šestá kniha uzavírá cyklus Kudy 
do nebe.

Předchozí díly tohoto cyklu nás s laskavostí vedou různý-
mi cestami – cestou života a lásky, cestou pokory a odpuštění, 
cestou přátelství a radosti, cestou vděčnosti a odcházení, ces-
tou víry a naděje.  Ať už si vybereme jakoukoli z nich, vždy na-
jdeme neobvyklý pohled na věc a jistotu, že lidský život není 
„jen náhoda“.

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



Periodika v roce 2016

Časopis advent
V roce 2016 vyjde opět 10 čísel časopisu Advent, z toho jedno výji-
mečné, obsahující modlitební přednášky (v září – Advent č. 8).
http://advent.advent-orion.cz

Průvodce studiem Bible
Průvodce studiem Bible jsou tištěné pomocné knížky pro sobotní 
školu. Vychází čtyřikrát do roka. Téma každé lekce doplňuje také te-
levizní pořad Bible pro dnešek na www.HopeTv.cz. 

Brožury z edice Znamení doby
Misijní brožury z edice Znamení doby jsou tematicky zaměřeny. Je 
možné použít je 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?
Peníze a dluhy
Když se narodil Bůh

Srdce má rozum, kterému 
rozum nerozumí!

Jak se zbavit kostlivců
Když zklame Bůh
S čerty nejsou žerty
Skrytá touha po věčnosti
Příliš drahá svoboda
Deset důkazů Boží lásky
Jeden den v nebi

Témata pro rok 2016:
1. čtvrtletí – Vzpoura a vykoupení 
2. čtvrtletí –  Evangelium podle Matouše
3. čtvrtletí – Role církve v dnešní společnosti
4. čtvrtletí – Kniha Jób

http://znamenidoby.advent-orion.cz

Časopis Za obzorem
Časopis je určen pro  evangelizační 
účely a můžete ho zakoupit 
za  dotovanou cenu 6 Kč. 

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

Možnost objednání
Knihy a časopisy si můžete 
objednat těmito způsoby:

http://sobotniskola.casd.cz


