NÁSTĚNNý Kalendář 2022

Podivuhodný život
božího stvoření

S Bohem je krásný každý den
Oblíbený pohlednicový kalendář s fotografiemi a biblick
ými verši. Z každého listu kalendáře získáte po vystřižení
pohlednici. Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojá-

Fotografie doplňují krátké texty,
ze kterých se dozvíte řadu zají
mavostí o zobrazených zvířatech
a rostlinách. K přemýšlení ve
dou také biblické verše, které
vás budou po celý rok provázet.



pohlednicový kalendáŘ 2022

nek. Kalend ář lze použít jako stolní i nástěnný.
l

Obj. kód KP22

Kč

65,-

Cena 65 Kč l Obj. kód KA22

Kalendář
s biblickými verši
a krátkými úvahami
formát A3 (po pověšení)

knížky pro děti

Bukové prkénko s textem
DR2 – text

„Velepísen lásky“
– biblické verše
z 1. listu Kor. 13

DR1
– citát
George
Müllera

Kč

69,-

Kč

99,-

Laserem vypálený text
délka 26 cm, šířka 11 cm,
tloušťka 0,5 cm.

S kvrnk a
Příběh ma
lé
ho chlapce je
skvělou pomůckou pro vy
světlení evangelia dětem.

Formát 140 × 202 mm, brožovaná,
56 stran + příloha 8 stran.

Cena 110 Kč l Obj. kód K89

Táta a máma patří k sobě
Kniha vypráví jednoduchým a nevtí
rav ým způsobem o manželství. Může
být rádcem jak dětem, tak i rodičům,
kterým děti kladou zvídavé otázky.

Formát 21 × 21 cm, 48 stran, pevná vazba

Cena 110 Kč l Obj. kód K179

vodní omalovánky
Vymaluj pomocí přiloženého plnicího
vodního štětce a objeví se obrázek.
Nech uschnout a můžeš malovat znovu!



když se ježíš narodil
Cena 219 Kč l Objednací kód PX105
V nabídce také:

NOEMOVA ARCHA
Cena 219 Kč l Obj. kód PX104



Díky otvoru na ručce
je prkénko možné
zavěsit.

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY
Cena 159 Kč l Obj.í kód PX86

BOŽÍ STVOŘENÍ

Cena 159 Kč l Obj. kód PX85

připravujeme
bestseller

Rostou

peníze
na stromech ?

Knížka popisuje mladické
zkušenosti George Müllera
(1805–1898), kterého později
přezdívali „otec sirotků“. Stal
se kazatelem, misionářem
a zakladatelem sítě sirotčinců
v Anglii. Přitom nikdy nikoho
nežádal o finanční pomoc,
naopak sám finančně pod
poroval misionáře po celém
světě.

Další informace o knize najdete na www.btm.cz

