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Brněnská tisková  misie
Hojnost
V čase sklizně můžeme ob
divovat bohatství pestrosti
ovoce a ocenit, jak velkolepý
a kreativní Bůh je, když toto
všechno stvořil. Můžeme jen
žasnout a radovat se.

Dvojitá karta A6.
 Cena 6,80 Kč l Obj. kód DK176

pohlednicový
Kč
kalendáŘ
49,na rok 2021
Obj. kód Zal6
Bůh řekl: „Dám
vám nové srdce…“
l

Ez 36, 26

Záložky
s biblickým
veršem:
Obj. kód Zal8
Bůh řekl: „Tomu,
kdo žízní…“ Zj 21, 6
l

Cena záložky 3 Kč

Oblíbený pohlednicový ka
lendář s fotografiemi a bib
lickými verši. Na rubové
straně najdete aforismy
Pavla Kosorina. Z každého
listu kalendáře získáte po
vystřižení pohlednici.
Formát A5, 12 listů + obálka
a kartonový stojánek.
Kalend ář lze použít jako
stolní i nástěnný.

Cena 49 Kč l Obj. kód KP2021

dárková brožura

Jak najít pokoj v těžkých chvílích života

Ztráta blízkého člověka je vždy bolestná zkušenost. Vy
rovnáváme se s ní jen velmi obtížně. V takových situacích
je dobré naslouchat utěšujícím slovům, která nás mo
hou podržet ve chvílích, kdy se nám zdá, že nás opustila
veškerá síla. Právě taková slova útěchy nabízí brožura „Jak
najít pokoj…“ Najdete v ní výběr biblických textů, citátů,
básní a krátkých úvah. 
Cena 25 Kč l Obj. kód B31
Pohledy A6

Ježíš řekl: „Já jsem život.“ (J 11,25)
Cena 3 Kč l Obj. kód P49

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa.“
(Jan 8,12) l Cena 3 Kč l Obj. kód P52

24 stran formátu 10× 21cm

Rozhovory s nebeským otcem
„Ať už je to s původem viru, způsobujícím
nemoc COVID-19 jakkoliv, do našeho života
vtrhl nečekaně, a to dokonce ve snaze ukrást
nám nejmilovanějšího a nejbližšího člověka.“
Příběh rodiny, která prožila vážné onemoc
nění jednoho ze svých členů. Svědectví je
výjimečné různými pohledy jednotlivých
členů rodiny. 
Cena 3,60 Kč l Obj. kód S52

pozor! – změna telefonního čísla pro objednávky – nové číslo 771 113 576

Podivuhodný
život zvířat
NÁSTĚNNÝ Kalendář NA ROK 2021
s biblickými verši a krátkými úvahami
formát A3
(po pověšení)

Fotografie v kalendáři doplňují krátké texty, ze kterých se dozvíte řadu zajíma
vostí o zobrazených zvířatech. K přemýšlení o zázraku Božího stvoření vedou
také biblické verše, které vás budou po celý rok provázet. 

Cena 55 Kč l Obj. kód K2021

pozor! – změna telefonního čísla pro objednávky – nové číslo 771 113 576

stojánek

dárkové karty S PŘÍLOHOU

AKCE

SLEVA 40 % na dvojité karty
s přílohou kapučína!
Původní cena 15 Kč l CENA NYNÍ POUZE

Děkuji!

Kč
9,-

Srdečný dík za Vaši ochotu,
čas, námahu…

Cena s přílohou kapučína 9 Kč l Obj. kód DKx116


Lze objednat i bez přílohy

Cena bez přílohy 6,80 Kč l Obj. kód DK116

novinka

Univerzální
stojánek
Univerzální stojánek z bílé
ho kartonu o rozměrech
175 × 125 mm lze použít
pro různé typy letáčků, po
hlednic, tvrdých dvojitých
karet, fotografií apod.
 Cena 3 Kč l Objednací kód
ST2

Děkuji - Thank You - Vielen Dank - Merci
Děkuji Vám vstřícnost, laskavost, pomoc…
Krátký text uzavírá myšlenka: Ten, kdo umí
děkovat, zakusí v životě Boží přízeň.

Kč
3,-

 Cena s přílohou kapučína 9 Kč l Obj. kód DKx143
Lze objednat i bez přílohy.



Cena bez přílohy 6,80 Kč l Obj. kód DK143

nabídka knih
Ing. Petr Fiedor: Bůh:

Svržení předsudků a mýtů

opět
v nabídce!

99 otázek o Bohu, Bibli, křesťanství a věcech souvisejících
Křesťanství vzbuzuje mnoho otázek, u věřících i jeho odpůrců. Kniha „Bůh: svržení předsudků a mýtů“ přináší odpovědi těm, kdo o něm hledají pravdu. Autor knihy, Ing. Petr
Fiedor, se aktivně zabývá apologetikou, tedy obranou křesťanské víry. Možná i vy budete
překvapeni, když zjistíte, že křesťanství je postavené na racionálních argumentech a historických faktech – nikoliv na pověrách a mýtech, které se nikdy nestaly.
Ze slov autora: Smyslem této knihy je vyprovokovat čtenáře k hlubšímu zamyšlení se nad
jednotlivými otázkami a v rámci možností také rozbít myšlenkové pevnosti předsudků
a nepravdivých informací, které o Bohu a křesťanství v naší společnosti kolují.

Formát A5, 322 čb stran, barevná obálka, měkká vazba l Cena 220 Kč l Objednací kód K88

Edward T. Welch:

Deprese – vzhlédnout ze tmy

Kde je Bůh v našem boji s depresí? Vzhlédnout od zoufalství k naději nám může připadat riskantní. Co když nám Bůh nepřijde na
pomoc? Co když nám nebude hned lépe? Autor nenabízí ani slova laciné útěchy, ani žádné zaručené návody. Naopak, soucitně
a s hlubokým vhledem pomáhá čtenářům proniknout do komplexní povahy deprese a uplatňuje při tom bohatství evangelia k tomu,
aby trpícím přinesl novou naději.
Edward T. Welch, M. Div., Ph. D., je licencovaný psycholog a člen pedago
gického sboru ve škole Christian Counseling and Educational Foundation. V poradenské praxi působí přes třicet let a je autorem více než třiceti knih.

Formát A5, 256 stran, měkká vazba l Cena 269 Kč
l Obj. kód K85 (obálka pro muže)
l Obj. kód K86 (obálka pro ženy)
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dvojité karty (formát A6)

děti

Text uvnitř karty: „Ani v těž
kých chvílích nezůstáváme sa
mi. Je tu někdo, kdo o nás všech
no ví. Stále slyší hlas těch, kteří
k němu volají o pomoc. Je to
náš nebeský Otec. I když některé
smutné události v našem životě
dopouští, nikdy nás neopouští…
Bůh je Ti nablízku a nepřestává
Tě milovat, ať jsi kdekoliv
a procházíš čímkoliv…“
 Cena 6,80 Kč l Obj. kód DK129

Kč

2,80

Podzim – na chvíli
se zastavit
Na podzim vzpomínáme
na ty, kteří nás předešli
na věčnost. Je užitečné
se zastavit a uvedomit si,
že i my půjdeme stejnou
cestou. Cena 2,80 Kč l PT108

Vzpomínáme…
Text: „V období svátku Památky
zesnulých (Všech svatých) vzpo
mínáme na ty, kteří nás předešli
na věčnost. Vyjádřit to i touto
dvojitou kartou jejich žijícím
blízkým může přinést potěšení
a povzbuzení. Citáty z Písma
pak obrací naši duši k radostné
naději, které jdeme vstříc.“
Text doplňuje biblický verš
z 2. listu Korintským 5, 1.

Cena 6,80 Kč l Obj. kód DK133

Čistotný vepřík 

l

:-)

s básničkou

Laskavá kachna  l Obj. kód PN51

Pro

Myslím na Tebe

Obj. kód PN26

dvojité kartičky (formát A7)

Komu věříš?

Krátký text uzavírá myš
lenka: „Důvěřovat Bohu
zna
mená svě
řit se tomu,
kdo tě miluje.“
Dvojitá karta A7.
 Cena 2,80 Kč l Obj. kód PT116

výjimečné životní události

Odcházíš do důchodu…
Odchází někdo z vašich blízkých do
důchodu? Právě jemu je určena tato
dvojitá karta. Ukázka textu: „Bůh i tebe
obdaroval řadou let, která jsi naplnil
poctivou a pilnou prací s využitím všech
svých schopností. Nyní má Bůh pro tebe
připraven další plán…“ Formát A6,
laminováno.  Cena 6,80 Kč l Obj. kód DK164

KONDOLENCE (dvojité karty formátu A6)

Upřímnou
soustrast
Těžko se hledají slova útěchy pro duši,
která je plná bolesti
a zármutku. Nikdo
se nemůže plně vžít
do nitra toho, kdo
truchlí nad ztrátou
blízkého člověka. V této těžké chvíli může být nablízku jen sám
Bůh. On jediný může upokojit zarmoucené srdce… l kód DK108

Možná Tě čeká operace…
Slova ujištění potřebuje v tak náročné
situaci slyšet snad každý. Věříme, že vy
brané biblické verše, které si bude moci
pacient v této dvojité kartě přečíst, mu
přinesou pokoj, naději a povzbuzení.
Navíc se dozví, že Bůh není jenom
dárcem zdraví tělesného, ale také du
chovního. 
Cena 6,80 Kč l Obj. kód DK163

NABÍDKU VŠECH produktů NAJDETE NA www.btm.cz
Objednávat můžete také písemně:
BTM, Smetanova 9, 602 00 BRNO. Na této adrese nás
můžete každý pracovní den od 8:30 do 17 hodin navštívit.

V tichosti se skláníme
před Boží vůlí…
Cena 6,80 Kč l Obj. kód DK161

NEBE – Co oko nevidělo…
(1. Korintským 2,9)

Cena 6,80 Kč l Obj. kód DK162
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