
Kartička se dvěma klopami
– po jejich zavřenívznikne obraz kříže. 84 × 55 mm.

Kristuv kříž
KŘÍŽ mi vždy připomene JEŽÍŠE, 
Božího Syna, který za mne 
zemřel a  vstal z  mrtvých. KŘÍŽ 
pro mě není kouzelným talisma-
nem, který chrání před zlem, ale 
je pro mě symbolem záchrany 
od věčného zahynutí a příslibem 
nového života v nebi…  kód: PT98

Magnetky  
– rozmer 7x7 cm 

…nebudu mít nedostatek (žalm 23) 
Ovečka z  překližky s  gravírovaným textem „Hospodin je můj pastýř…“ 
se po umístění do stojánku stane hezkou dekorací nejen o  Velikono-
cích. Dekorace je vlepena do dvojité karty s  textem 23. žalmu. Tvoří tak 
spolu pěkný dárek k Velikonocům. 

Dárkové dvojité karty s přílohou

Život plný barev - KARTA S BARVOU NA VAJÍČKA
Člověk, který uvěří v Ježíše Krista, prožívá velkou změnu. 
Jeho život rozkvétá jako jarní příroda. Stává se pestroba-
revným… Zároveň si může být jist, že i  ve chvílích temnoty 
mu Bůh nepřestává svítit na cestu…

Více informací o Velikonocích
– 8 stran formátu A6

Dárková brožurka 
Hospodin je můj pastýř…

Dárková brožura s  krátkými texty inspirova-
nými žalmem 23. Neexistuje okamžik, ve 
kterém by dobrý pastýř nebyl nablízku 
svým ovcím. Také v těžkých dobách jde 
před nimi a je tu jen pro ně. Jsem spolehlivě 
veden… Je o mě postaráno… Mohu mu 
důvěřovat, mohu na něj spoléhat…

Skládačka ve tvaru 
kříže
vyznání víry  

Text vyznání křesťanské víry 
v netradiční podobě skládačky. 
Snadno ji budete mít 
vždy u sebe – 
v peněžence, v pouzdru 
na doklady nebo 
v obalu 
na mobil.

Velikonoční týden s Ježíšem 
Přehled klíčových událostí velikonočního 
týdne s odkazy na pasáže Nového zákona, 
kde čtenáři najdou jejich podrobný popis. 

Velikonoční 
otázky
Jaký je původ 
velikonočních 
tradic?

Panoramatický 
pohled
Velikonoce – 
brána do života 
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https://www.btm.cz/vyhledavani/?string=Dvojit%C3%A9+karty
https://www.btm.cz/poselstvi-velikonoc/hospodin-je-muj-pastyr-2/
https://www.btm.cz/poselstvi-velikonoc/zivot-plny-barev--s-prilohou/
https://www.btm.cz/magnetky/magnetka---jezis-zije/
https://www.btm.cz/pohlednice/velikonoce---brana-do-noveho-zivota/
https://www.btm.cz/pro-poteseni/zalm-23/
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