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Advent, Vánoce

20

Brněnská tisková  misie
Vánoční hvězda pro děti
24

Z této jednoduché papírové skládanky bu
dou mít radost nejen děti. Tři hvězdičky si
určitě rádi složí i dospělí. Na každé z hvězdiček
je napsáno povzbuzující vánoční poselství.
 Arch formátu A5 l Cena 5 Kč l Obj. kód PX106
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dvojitá karta A6
23

11

plechová tabulka a 24 magnetek

Vánoční (adventní) kalendář
ODPOČÍTÁVEJ DO VÁNOC

novinka

Pastýři řekli jeden druhému:
„Pojďme
Betléma,
abychom
Pastýři
řekli
jeden
druhému:
Pastýřido
řekli
jeden druhému:
„Pojďmedodojak
Betléma,
zjistili,
se toabychom
stalo,
„Pojďme
Betléma,
abychom
zjistili, jak se to stalo,
cozjistili,
nám
jak se oznámil.“
tooznámil.“
stalo,
co námHospodin
Hospodin
co nám Hospodin oznámil.“
Lukáš 2,15
Lukáš
2,15
Lukáš 2,15

Netradiční kalendář se skládá z plechové tabulky a 24 magnetek s obráz
kem. Na každé magnetce je z rubové strany biblický verš, který se vztahuje
k obrázku. Děti se tak každým dnem seznamují s vánoční zvěstí. Odměnou
se pak postupným odebíráním magnetek stává odkrytý obrázek vánoční
scenérie. 
Formát plechové tabulky 260 × 350 mm.
Další informace o tomto produktu najdete na www.btm.cz l Obj. kód PX115

vnitřní strany

Největší vánoční dar – Radostné Vánoce!
Dvojitá karta vtipně spojuje vánoční i novoroční přání v jednom.

Cena 9 Kč l Obj. kód DK182

dárková dvojitá panoramakarta s přílohou
Radostné a požehnané Vánoce!

příloha
voskový plát
A knot
Kč

26,–

Dvojitá panoramatická karta s přílohou pro výrobu
svíčky. Postup: Na voskový plát položíte knot tak,
aby přečníval, potom plát nahřejete a srolujete.

Formát 200 × 100 mm. Cena 26 Kč l Obj. kód DK166

vánoční pexeso

panoramatické pohledy

dvojitá karta  A6

Kč

5,–

Biblický verš a krátký text. Rozměr 210 × 95 mm.

Díky Bohu za jeho nevystižitelný dar! (P22)

Všechno nejlepší v novém roce! (P8)

VE VÍCE JAZYCÍCH

Všechno nejlepší v novém roce! (P23)

Kč

6,–

Veselé Vánoce a šťastný nový rok! (P57)
text na rubu: Ježíš Kristus přišel na svět,
abychom měli život, a to život v plnosti.

Pexeso se 40 kartami. Obrázky na některých
kartičkách mohou děti domalovat a vybarvit.
Z archu si můžete vyrobit i jednoduchý pásek,
na uložení kartiček Arch A4 s násekem. 

Cena 20 Kč l Obj. kód PX61
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