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Kondolence s krátkým textem:      Rozloučení
„Do Tvých rukou, Bože, vkládáme svůj život. 

Do Tvých rukou, Bože, vkládáme svou bolest. 
Do Tvých rukou, Bože, vkládáme svůj zármutek. 
Do Tvých rukou. Nikam jinam.“ 

Dvojitá karta A6, jedna vnitřní strana volná  
na dopsání textu.  Cena 8 Kč l Obj. kód DK177

Žalm 23: Hospodin je můj pastýř…
Dárková brožura s  krátkými texty inspirovanými 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… 
Brožurka formátu A6, 16 stran.  Cena 29 Kč l Obj. kód B33

DÁRKOVÁ  BROŽURA

NAPALM GIRL
Kim Phuc je celosvětově 
zná má jako „Napalm girl“ 
– dívenka ze snímku, která 
utíká před letec kým bom
bardováním napalmem bě
hem války ve Vietnamu. Tato 
fotka byla ne dávno zvolena 
jednou z 20 nejikoničtějších 
fotografií všech dob. Po více 
než 50 letech od této děsivé 
události Kim v rozhovoru 
vysvětluje, jak proměňující 
zkušeností může být odpuštění.
 Formát A5, 8 stran.   Cena 8 Kč l Obj. kód S55

Blaise Pascal (1623–1662)
Francouz, který vynikal v mnoha 
vědních oborech: v matematice, 
fyzice, geometrii, ale také v teo
logii, filozofii a literatuře. Nebyl 
jen vědec, je počítán mezi nejlepší 
francouzské spisovatele a autory 
aforismů. Kromě tohoto výčtu ale 
mnozí neví, že Pascal byl i hluboce 
věřícím člověkem. Jeho víru snad 
nejlépe vystihuje citát: „V každém 
člověku je propast, vyplnit ji může 
jen Ježíš Kristus.“
 Cena 4 Kč l Obj. kód  S56

Srdečné přání k narozeninám
Dvojitá kartička formátu A7 s  krát
kým textem: „Je tu TEN, který tě pevně 
drží. Je tu TEN, který tě chrání. Je tu 
TEN, který tě miluje. Ježíš říká: „Já jsem 
s vámi po všecky dny až do skonání to
hoto věku.“    
 Cena 3 Kč l Obj. kód PT121

Vyznání víry - skládačka ve tvaru kříže
Text vyznání křesťanské víry v netradiční 
podobě skládačky. Snadno ji budete 
mít vždy u sebe – v peněžence, v pouz
dru na doklady nebo v obalu na mobil.   
 Cena 12 Kč l Obj. kód PX111
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Velikonoce  
      – světlo světa
„V  životě přicházejí situace, ve 
kterých upadáme do beznaděje 
a zoufalství… Přesto každý z nás 
může stále znovu začínat s nadě
jí. Nadějí, kterou nám přináší po
selství Velikonoc: že Ježíš Kristus 
žije – vstal z  mrtvých!“ Auto rem 
krátkého textu je Mgr. Ignác Mu
cha z  Pastoračního stře diska při 
Arcibiskupství praž ském.
  Cena 7 Kč l Obj. kód DK138

DVOJITÉ  KARTY – formát A6, laminováno, krátký text a biblický verš

Bi b lický verš, krátký text, mís to na dopsání přání. l   Cena 5 Kč
Velikonoce – brána do života  Objednací kód P18

ŽIVOT PLNÝ BAREV
Člověk, který uvěří v Ježíše Krista, prožívá velkou změnu. Jeho 
život rozkvétá jako jarní příroda. Stává se pestrobarevným… 
Zároveň si může být jist, že i  ve chvílích temnoty mu Bůh 
nepřestává svítit na cestu…  Cena s přílohou 12 Kč l Obj. kód DKx127

Cena bez přílohy 7 Kč l Objednací kód DK127

KARTA S PŘÍLOHOU 
BARVA NA VAJÍČKA

Kč
12,-

Velikonoční naděje   PT60 Radostné Velikonoce  PT119Tajemství Velikonoc   PT73Naděje do budoucnosti PT114

DEKORACE Z PŘEKLIŽKY – OVEČKA

…nebudu mít  
nedostatek  
(žalm 23) 

Ovečka z  překližky s  gravírovaným 
tex tem „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. 
 Cena s přílohou 25 Kč  l Obj. kód DK137

Kč
25,-

DÁRKOVÉ 

DVOJITÉ KARTY  

S PŘÍLOHOU

PANORAMATICKÉ POHLEDY

Hrob je prázdný – Ježíš vstal z mrtvých!
Dvojitá pa  norama tic ká karta po složení vytvoří troj roz měr ný 
obraz setkání žen s andělem u prázdného hrobu.   l Obj. kód DK151

3D

PŮVODNÍ  
   CENA 9,-SLEVA 33 % Kč

6,-
AKCE

MALÉ DVOJITÉ KARTIČKY  – formát A7, krátký text a biblický verš l Cena 3 Kč

Je dokonáno…
Dvojitá karta sezna
muje s posledními slovy 
Pána Ježíše na kříži. 
Dále obsahuje krátký 
text: „O  Velikonocích si 
připomínáme veli ký záz
rak dějin. Skrze svoji smrt 
na kříži zbo řil Ježíš zeď, 
která nás oddělovala od 

Boha. Svým zmrtvýchvstáním definitivně porazil smrt a  otevřel 
nám cestu k životu věčnému.“   
 Cena 7 Kč l Obj. kód DK165
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PRO DĚTI  – KVÍZY, HRY, VELIKONOČNÍ DEKORACE

KOŇADRA  
       A KAKAO
Víte, jak spolu souvisí nemoc, krmení 
ptáčků a kakao? Dovíte se to z povídky 
o  malém Davidovi. Navíc se můžete 
naučit písničku Když na zem spadne 
vrabeček. Z  přílohy (arch formátu A4 
na tvrdém papíru) můžete vyrobit ve
likonoční dekoraci. Po vy ma lo vání, vy 
stři žení a složení získáte pěkné ozdo by 
– papírové ptáčky a vajíčka. 
 Cena 6 Kč l Objednací kód PX53

Přílohu si můžete objednat i samostatně. 
Cena 4 Kč l Objednací kód PX54

Zatímco housenka je mno
ha lidem odporná, na krás
ného motýla se každý rád 
podívá. Ani my se nemu
síme životem plazit jako 
nevzhledné housenky, ale 
můžeme létat jako krásný motýl. 
Formát A5, 4  strany, karton Cena 8 Kč l Obj. kód PX78

Veliká proměna

Obrázek motýla si mohou děti z jedné strany vymalovat, vystřih
nout a nakonec nasadit na tužku nebo špejli.  

VYSTŘIHOVÁNKY

HRY  
„ ODKRYJ PŘÍBĚH“

Další hry z řady „ODKRYJ PŘÍBĚH“
  l  Josef a jeho bratři (PX82)
  l  Narození Ježíše (PX84)
  l Marnotratný syn  (PX87)
  l  David a Goliáš  (PX94)

Obrázek si děti roz stříhají na 20 kar  ti
ček. Na rubu každé kartičky je otázka 
k  biblické  mu pří bě hu. Cílem hry je 
(kromě sestavení obrázku) zapama
tování si celého příběhu. 

UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE
Cena 20 Kč l Obj. kód PX89

VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE
Cena 20 Kč l Obj. kód PX103

3D SKLÁDAČKA

Velikonoční příběh
Letáček přibližuje hlavní události 
Ve  likonoc. Ty jsou zobrazeny na 12 sa  mo lepkách. Úkolem je 
správně nalepit obrázky na prázdná místa v textu a dopsat 
chybějící slova. Formát A6, 6 stran. Cena 15 Kč l Obj. kód PX25

KVÍZ S PŘÍLOHOU SAMOLEPEK SEŠIT VELIKONOČNÍCH KŘÍŽOVEK A KVÍZŮ

Kč
25,-

Při řešení úkolů děti získají dů ležité informace o Velikonocích.
Brožurka formátu A5, 32 stran + obálka. Cena 25 Kč l Obj. kód PX79

Ovečku si děti mohou vy malovat a  polepit vatou. Na 
rubu je příběh o ztracené ovečce.  Karta A6 s násekem. 

Příběh  
o ztracené  
ovečce

Kč
3,-

Obj. kód DT68

      

Ježíš tu není – vstal!
Netradiční velikonoční přání 
– po vyloupnutí na seknu tých 
obrázků sestavíte velikonoční 
scé nu s vyobrazením žen, an
děla a spí cích vojáků u prázd
ného hrobu. Na zadní stra ně 
karty je volné místo pro na psání 
přání. 
Formát složené karty A6, polaminováno. 
 Cena 15 Kč l Obj. kód PX77

Kč
15,-
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KŘÍŽ mi vždy připomene JEŽÍŠE, Božího 
Syna, který za mne zemřel a  vstal z  mrt
vých. KŘÍŽ pro mě není kouzelným talis
manem, který chrání před zlem, ale je pro 
mě symbolem záchrany od věčného zahy
nutí a příslibem nového života v nebi…

KRISTŮV KŘÍŽ

Kartička se dvěma klopami – po jejich zavření  
vznikne obraz kříže. Formát 84 × 55 mm. Cena 5 Kč l Obj. kód PT98

Kč
 5,-

NABÍDKU VŠECH PRODUKTŮ NAJDETE NA www.btm.cz Objednávat můžete i telefonicky – 771 113 576  
nebo písemně:  Brněnská tisková misie, Smetanova 9, 602 00 BRNO.  

Na této adrese nás můžete také navštívit v pondělí až čtvrtek mezi 9 a 17 hod, v pátek do 14 hod.

PROČ SLAVÍME VELIKONOCE?
Brožurka přináší výběr nej lep ších veli  ko noč
ních úvah a svě dectví, které za uply nulých 
25 let v podobě letáčků BTM vydala. Texty 
různých autorů (kazatelů, vědců a  dalsích) 
dokazují, že Velikonoce nejsou pouhými 
„svátky jara“. Čtenáře naopak seznamu jí se 
skutečným poselstvím nej výz namnějších 
křesťanských svát ků.  l Obj. kód K35

48 stran formátu A6

DÁRKOVÁ BROŽURA

PŮVODNÍ  
    CENA 33,-SLEVA 10 % Kč

29,-
AKCE

VÍCE INFORMACÍ O VELIKONOCÍCH 
– 8 stran formátu A6

Velikonoční 
týden 

s Ježíšem
Přehled klíčových 
událostí ve li ko noč
ního tý dne s odkazy 
na pasáže Nového 
zá kona, kde čtenáři 
najdou jejich pod
robný popis. 
 Cena 5 Kč  
 Obj. kód OT11

Velikonoční otázky
Jaký je pů vod ve   li   ko  noč
ních tradic?    Obj. kód OT12

Kč
5,-
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Formát A5, 4 strany. Cena 4 Kč

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ – 4 strany formátu A5 l Cena 4 Kč

SPECIÁLNÍ VELIKONOČNÍ DEKORACE

STOJÁNEK NA VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
Z  papírového proužku s  motivem narcisů a  tulipánů 
vytvoříte  po stočení stojánek na vajíčko. Na vnitřní 
straně je uveden verš Ježíš Kristus vstal z mrtvých a žije!  
(2. Timoteovi 2,8) Cena 4 Kč l Obj. kód PX56

Kč
4,-

  Ježíš řekl:  
„Já jsem vzkříšení  
  i život.“ (Jan 11,25) 

Pohled s fotografií 
sochy Krista Spasitele 
nad Rio de Janeirem.

     Cena 5 Kč l Obj. kód P24   

PO VYJMUTÍ 
NASEKLÉ ČÁSTI  

A PŘEHNUTÍ 
VZNIKNE STOJÁNEK
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