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Možná i vy přemýšlíte nad tím, 
co můžeme v našem sboře udě-
lat pro to, aby zde všichni měli 
své místo. V této ojedinělé pub-
likaci najdeme nejen obecné in-
formace, ale i praktické podněty, 
jak vytvořit otevřené křesťanské 
společenství. Získáme dostateč-
ný přehled, který nám pomů-
že při setkání s lidmi s různými 
druhy zdravotního postižení 
anebo se sociálním znevýhodně-
ním. Zbavíme se obav, ostychu 
a snad i mnoha předsudků, kte-
ré by nám v takovém kontaktu 
mohly překážet nebo jej jakkoliv 
omezovat.

Člověk s handicapem 
v křesťanském společenství

15 × 21 cm, brožovaná, 
164 stran, 108 Kč

PhDr. Josef Slowík, Ph.D.



Nové knihy

Vyhraj život! BĚŽ VPŘED 
Na ceStě Ke zDraví a uzDraveNí

John B. Youngberg, Millie Youngbergová, Wes Youngberg

Druhá kniha série nazvané Vyhraj život! s názvem Běž vpřed přiná-
ší další inspirující témata, jež mají úzkou souvislost s naším zdra-
vím. Opět se týkají nejen výživy a tolik diskutovaného vlivu genů na 
zdraví člověka, ale také psychické, duchovní a sociální roviny lidské-
ho života. Autoři připomínají, že zdraví podporuje také pocit štěstí, 
spokojený partnerský život, otevřená a láskyplná komunikace v ro-
dině, širší sociální vazby a život osvobozený od závislostí. 

16 × 24 cm, 124 stran, brožovaná, 148 Kč

Michaela Hrachovcová, ilustrovala alice Danielovská

Tato kniha děti opět zavede do přírody, mezi veverky 
a ostatní obyvatele lesa.

Zrzečku s Veveříkem čeká první zima v jejich 
vlastních pelíšcích. Dokážou se na ni připravit? Pře-
žijí v mrazivých dnech, i když jim došly zásoby a jaro 
stále nepřichází?

Příběh poukazuje na to, že ač se zvířecí i dětský 
svět jeví jako bezstarostný, všichni v něm musíme při-
jmout zodpovědnost, která k němu náleží. Inspirací 
k tomuto příběhu, jak je již tradicí této edice, bylo 
jedno z Kristových podobenství.

Proroctví – důvod k naději, 
či panice?
Dr. Szigeti Jenö

Nikdy jsme nepotřebovali prorocké vidění tak naléhavě, jako je tomu 
právě dnes. Potřebujeme, aby lampa prorockého slova osvítila náš nej-
bližší krok. Potřebujeme také jitřenku vysoko nad hlavou, abychom ne-
zabloudili a neztratili celkový směr. Dnes se totiž nachází v krizi celé 
křesťanství, nejen jedna církev nebo skupina církví. 

V knize se seznámíme s diagnózou našeho stavu, která nám pomůže 
v hledání Kristem doporučené léčby.

13 × 20 cm, asi 56 stran, brožovaná, asi 58 Kč 

Proroctví
důvod k naději, či panice?

Dr. Szigeti Jenö

Už od dob apoštolů touží křesťané, kteří berou váž-
ně prorocké slovo, vidět dopředu. Prorocké slovo 
však nechce uspokojit naši zvědavost odhalováním 
toho, co se stane v budoucnosti, ale zaměřuje naši 
pozornost k cíli, tedy k naplnění plánu spasení. Cír-
kev adventistů sedmého dne se zrodila v 19. století 
z probuzeneckého hnutí, které pečlivým zkoumáním 
proroctví dospělo k přesvědčení, že odhalilo přesný 
čas Ježíšova druhého příchodu – 22. října 1844. Oče-
kávali – a zklamali se, Ježíš nepřišel. My sami jsme 
dnes „ostatkem“ zklamaných. Jsme schopni domyslet 
do hloubky, proč Bůh dopouštěl a dopouští taková 
zklamání i dnes? Věříme, že Kristus vede svou církev. 
Víme však, čemu nás chce Bůh prostřednictvím pro-
žitého zklamání naučit? Máme spolehlivé prorocké 
slovo? Obracíme k němu svou pozornost? Používáme 
biblické prorocké zjevení tak, jako poutník používá 
svíčku k osvětlení nejbližšího kroku a jako jitřenku, 
která ukazuje celkový směr?

16,5 × 18 cm, 88 stran, vázaná, 178 Kč

Zrzečka pod hvězdami



Den rozdávání misijních knih 16. 4. 2016

Ellen Gould Whiteová
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Vánoční příběh obvykle zaznívá 
v čase, kdy voní purpura a zní 

cinkot vzdálených rolniček. 
Připomíná narození betlémského 

Dítěte. Svými řádky nás zve, 
abychom spolu s Josefem a Marií 

hledali místo k přenocování, 
abychom se posadili mezi 

pastýře a vyslechli si jedno 
z nejúžasnějších andělských 

sdělení: „Sláva na výsostech Bohu 
a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh 

v nich má zalíbení.“, abychom 
spolu s mudrci z Východu 

sledovali hvězdu a šli se 
poklonit nově narozenému králi 

a abychom spolu s Ježíšovými 
rodiči utíkali před Herodovým 
hněvem do Egypta. Ovšem tato 

kniha je cenná především proto, 
že předkládá vánoční příběh 

v biblických souvislostech. 
Odhaluje význam této události 

pro člověka a dokonce pro vesmír.

příběh
Velikonoční Vánoční
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příběh

v sobotu 16. dubna si připomeneme, jak velkou úlohu v životě naší církve 
hraje duchovní literatura. Přidejte se k těm, kteří pravidelně rozdávají knihy, 
a věnujte svým přátelům duchovní knihu nebo časopis. Dnes je čas rozsévat.

Další informace k možnostem rozdávání knih najdete v březnovém čísle ča-
sopisu advent.

Začalo to zklamáním…  
a končí nadějí
KDYž BYli KřeSťaNé Ještě SeKta

vlastimil Fürst
Jak a proč vlastně vzniklo křesťanství? Čemu věřili první členové 
mladé křesťanské církve na počátku našeho letopočtu? Kde bra-
li sílu k tomu, aby měnili svět všude, kam přišli? Prostřednictvím 
této poutavé knihy můžete prožít dobrodružství průkopníků víry 
a obdivovat jejich odhodlání, víru a pokoru, s jakou předávali 
zvěst o Ježíši Kristu. 
11,5 × 17 cm, brožovaná, 176 stran, mimořádně jen 30 Kč

Velikonoční příběh
ellen Whiteová
V knize jsou popsány nejdůleži-
tější události v dějinách lidstva. 
Sledujme Ježíše od jeho cesty 
do Getsemanské zahrady přes 
zmanipulovaný soudní proces, 
potupnou smrt na Golgotě, ra-
dostnou událost vzkříšení až 
po nadějeplné loučení při na-
nebevzetí. Texty jsou převzaty 
z knihy Touha věků.
Můžete objednat i balíček 3 ks 
za zvýhodněnou cenu.
13 × 20 cm, 112 stran, brožovaná, 
28 Kč

Vánoční příběh
ellen Whiteová
Každý rok v čase, kdy voní pur-
pura a zní cinkot vzdálených rol-
niček, si většina lidí připomíná 
narození betlémského Dítěte. Je-
žíšův příběh je však aktuální celý 
rok a pro každého. V knize zjis-
tíme, co všechno je spojeno s na-
rozením Ježíše a poznáme velký 
význam této události pro člověka 
a dokonce pro celý vesmír. 
13 × 20 cm, 56 stran, brožovaná, 
28 Kč

Edice Znamení doby: 
Co o tom říká Bible
Máme k dispozici již 16 seši-
tů, které nabízejí pohled Bible 
na nejrůznější situace v životě 
člověka. Vyberte téma, které 
nejlépe osloví vašeho přítele, 
a sešit mu věnujte. Na webové 
adrese http://www.advent-ori-
on.cz/edokumenty/ si publikaci 
můžete zdarma stáhnout ve for-
mátu PDF a poslat ji e-mailem.
15 × 21 cm, 16 nebo 20 stran, 
12 Kč nebo 14 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:

Den rozdávání misijních knih 16. 4. 2016

MagazíN Pro všecHNY, Kteří cHtěJí viDět Dál

Tento časopis nabízí duchovní inspiraci z různých oborů: psychologie, kultury, médií, vědy 
a životního stylu. Je alternativou k záplavě negativních a povrchních informací, které na nás 

každý den útočí. V každém čísle najdete nejen poučné články plné informací, ale i klidné 
čtení pro chvíle pohody. Každoročně vychází jedno nové číslo magazínu. K dispozici jsou 

ročníky 2013, 2014, 2015 za dotovanou cenu 6 Kč.

http://www.zaobzoremlive.cz 

prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc.: Život je geniální projekt 
co je duše?
Jak uspět při hubnutí
Delete: hodnota zapomínání 
v digitálním věku 2013

2014

2015

Böhmovi: láska mezi auty a barokem
Peklo – existuje vůbec?
rodina – Jsi bohatý, a nevíš o tom? 
za hranicí představivosti

Rváč Kornelius: Našel jsem klid
Je Bůh utopií? 
Nebeský hoax – Jak šestiletý kluk zmátl svět 
Mentální výkonnost – Magická moc 21. století


