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z obsahu zpravodaje     

 Nabídka levného tisku pro evangelizační akce  

 Facebook ČS vás zviditelní, pokud budete chtít 

 Poslední příležitost odebrat starší materiály  

 Nabídka evangelizačních materiálů zdarma

Nabídka studijních materiálů 

 Kornelius v ČS v roce 2016 

 Nový design Korespondenčních kurzů k dispozici 

 Sportovní motivační DVD zdarma k dispozici 

 

Ve skladu ČS se nachází mnoho materiálu. Některý tam 
leží už velice dlouho a zabírá místo novějším tiskům. 

Prosím věnujte pozornost nabídce  
na dalších listech 

 Jsou to materiály, které, když si neobjednáte do  
     konce června, budeme je muset odvézt. 

 Jsou to ale i materiály, které budeme nabízet dál. Je   
  ale možné, je neznáte a mohly by vám dobře posloužit.  

 Jsou zde i materiály, které jsou zcela nové, a s těmi  
     bychom vás rádi seznámili.  
Pokud materiál něco stojí, lze cenu odečíst od dotace na 
evangelizaci. U každého materiálu jsou uvedeny základní 
charakteristiky, doporučuji vytisknout a vyvěsit na sborovou 
nástěnku. Tak tedy neváhejte a objednávejte! 
Pokud si pospíšíte, doručíme vám materiály z ČS na 
pastorálky, přes vašeho kazatele.  
 

Kontakt na vedoucího misie  
Honza Libotovský 
přes České sdružení - Peroutkova 57 Praha (sekretariát) 
mailem  – libotovskyjan@seznam.cz 
telefonem - 731 119 257 

Nabídka levného barevného tisku  
pro evangelizační účely 

při evangelizačních aktivitách je velice důležitá 
propagace, protože můžete dělat krásné a hodnotné 

věci, na které nikdo nepřijde, protože se to nedozvěděl. 
Rádi bychom vám pomohli nabídkou levného 

barevného i černobílého tisku. Na ČS je kvalitní barevná 
tiskárna, jejíž využití vám nabízíme.  

Je možné poslat na ČS tiskovou předlohu v běžně 
používaných formátech (pdf, jpg, doc), tisky vám 

vytiskneme a pošleme zpět poštou (nebo pokud se to 
bude hodit po kazateli apod.) Cena za tisk se vám 

připíše na konto evangelizace a při ročním vyúčtování 
se odečte z vaší evangelizační dotace.  

Jednostranný tisk 
A4  černobílá    0,50 Kč/ks 

barva  1,60 Kč/ks 
A3 černobílá    1,00 Kč/ks 

barva  3,60 Kč/ks 
Nabídka je určena výhradně pro evangelizační účely. 

Jestliže nezašlete podklady včas, neručíme za realizaci. 
Tento provoz ještě budeme zkoušet, až do konce roku. 

Zviditelnění a propagace  
vašich aktivit 

          nabízím vám uveřejnění vašich  
           plakátů, na akce které budou, fotografií 

z akcí, které již byly na facebooku ČS 
(https://www.facebook.com/cs.casd/), které je 

místem, které je vidět a lidé jej sledují. 

Jak na to? 
pošlete na moji adresu libotovskyjan@seznam.cz 
materiál v jpg, nebo odkaz na akci na vašem fcb. 

Váši akci zveřejním. 

 

KORNELIUS NOVAK 
Bude i v tomto roce sloužit v ČS. Bude na místech 

Turnov, Vrchlabí,  
Praha Betany, České Budějovoce 

prosím o modlitební podporu, evangelizace se 
bude konat v období krajských voleb a to přináší 

celou řadu problémů a těžkostí. 
V nabídce je pro vás k dispozici kniha „Křížem 

krážem na scéně“, která je skvělou  
knihou pro první kontakt.  

Objednávejte v Advent Orionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příští rok  
může být  

Kornelius i ve  
vašem městě! 

mailto:libotovskyjan@seznam.cz
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POSLEDNÍ NABÍDKA  
Biblické hodiny  

„Poznáváme Bibli“  
autor: Josef Hrdinka 
lekce:  
formát: papír, brožura A5 
k dispozici: různé počty od 
jednotlivých lekcí 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky: materiál je před 
likvidací archivován a bude dál 
k dispozici ve formě scanůy 
jednotlivých listů  

Studium Bible 
„Impulsy života“  
lekce:  
formát: papír, brožura A5 
cena: zdarma 
k dispozici: různé počty od 
jednotlivých lekcí 
k dodání: fyzicky, ihned 
poznámky 

Studium Bible  

„Zjevení Jana“  
lekce: 24 
formát: papír, brožura A5 
k dispozici: různé počty od 
jednotlivých lekcí 
- k lekcím existují přílohy s grafy 
apod. 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky: materiál je před 
likvidací archivován a bude dál 
k dispozici ve formě scanů  

Studijní materiál 

„Šťastná rodina“ 
lekce: jeden materiál 
formát: papír, brožura A5 
k dispozici: cca desítky ks 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky:  

materiál pro dětské školky 

„Drahokamy Bible“ 
lekce: 1 kniha pro rodiče  
            1 kniha pro učitele 
formát: papír, kniha  
k dispozici: od obou variant jsou 
různé počty  
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky:  

Seminář 

„O duchovních darech“ 
lekce: 6 lekcí 
formát: papír, sešit A4 
k dispozici: cca desítky ks od lekce  
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky: 

vzdělávací materiál 

„Manuál Klubů zdraví“ 
formát: papír, brožura kroužková 
vazba   
k dispozici: cca desítky ks  
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky: tento materiál bude 
k dispozici až do konce roku  

vzdělávací materiál 

„Konečně volný“ 
seminář odvykání kouření 
lekce: 1 brožura 
formát: papír, brožura  
k dispozici: cca desítky ks  
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky: tento materiál bude 
k dispozici až do konce roku 

Poslední nabídka materiálů, které od července 2016 
již nebudou k dispozici! Pozorně prohlédněte!  
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NABÍDKA do konce roku 

dětské omalovánky  

„Narodil se Spasitel“  
formát: papír, sešit A4 
k dispozici: desítky ks 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky:  

dětské omalovánky  

„Pán Ježíš se vrátí“  
formát: papír, sešit A4 
k dispozici: desítky ks 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky: 

dětské omalovánky  

„Skutky apoštolů“  
formát: papír, sešit A4 
k dispozici: desítky ks 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky: 

materiál pro dětskou školku 

„Čtení pro děvčata  
a kluky“ 
autor:  
formát: papír, sešit A4 
k dispozici: desítky ks 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma  
poznámky:  

Studijní materiál 

„Jak vést skupinku 
biblického studia“ 
autor: 1982 by The Navigators 
formát: papír, brožura A5 
k dispozici: desítky ks 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky:  

Studijní materiál 

„Principy holistických 
buňkových skupin“ 
autor: Don James 
lekce: jeden materiál 
formát: papír, brožura A5 
k dispozici: desítky ks 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky:  

Studijní materiál 

„Bible a archeologie“ 
formát: papír, sešit A4 
k dispozici: desítky ks 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky: materiál byl 
připravený k přednáškám Jean-
Marie Van Halsta 

 Studijní materiál 

„Harmonické 
manželství“ 
autor: Nancy van Peltová 
formát: papír, sešit A4 
k dispozici: desítky ks 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky:  

 

Tyto materiály můžete objednávat už jen 
do 31.prosince 2016. Neváhejte!  
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Nová NABÍDKA Korespondenčních kurzů 

   

Nový design nabídky korespondenčního kurzu o zdraví. 

 

  

Nový design nabídky korespondenčního kurzu o Naléhavosti naší doby a Biblické naděje. 

 
Tyto nabídky můžete zdarma získat na ČS.  
Jak pracovat s těmito nabídkami?  

Zásadní je, jak tyto nabídky nabídnout zájemcům. Jsou dvě základní možnosti. 

Roznos objednat u České pošty. Cena za roznos je přijatelná. Domluvte se na místní poště, poradí vám, jak postupovat. 

Tento náklad je možné proti dokladu uplatnit z dotace na evangelizaci. 

Roznést osobně do schránek. Tento způsob je levnější na peníze, ale musíte investovat svoji snahu a čas, což se ale 

vrátí. Existují statistiky, které dokazují zajímavý fakt, při osobním roznosu, je na nabídky KK výrazně vyšší odezva a více lidí se 
rozhodne být studentem SKK. 

Co je velice důležité?  Nejedná se přeci o nějaký marketing, reklamu, „jen roznos letáků“, ale je důležité, abyste se jako 

sbor pro tuto formu evangelizace skutečně rozhodli a přijali s ní i dlouhodobý závazek modliteb za lidi, kterým se tato nabídka 
dostane do rukou, a budou se rozhodovat, zda se do toho pustit nebo ne. A pak také za lidi, kteří se rozhodnou a skutečně 
začnou studovat KK, aby je jednotlivé lekce oslovily, aby dokončili cyklus a nakonec třeba přišli i do vašeho sborového 
společenství.. Pokud tuto činnost nepožehná Bůh, pak jsou to jen vyhozené peníze nebo čas.  

Co je ještě dobré? Je velice dobré, že můžete konkrétně zjistit, jaká byla odezva, tzn. že můžete zjistit, kolik lidí studovalo 

ve vašem městě, čtvrti, prostorem, kam budete KK distribuovat, před roznosem a kolik po. Budete tedy konkrétně vědět, že je 
zde někdo, za koho se modlíte. Je třeba jen prostřednictvím svého kazatele nebo mě, kontaktovat SKK a zeptat se na počet 
studentů v dané oblasti.  
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Stálá NABÍDKA evangelizace  

Biblické hodiny  

„Evangelium pro 
dnešek“  
autor: Duda, Moskala 
formát: papír, sešity A5 
lekce:  41 
k dispozici: desítky ks 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: 50,- Kč 
poznámky: součástí jsou kartičky 
pro vyučování a kroužkové desky 

studijní seminář  

„Kniha Daniel“  
formát: papír, sešit A4 
k dispozici: desítky ks 
lekce:  16 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: 10,-Kč 
poznámky: k dispozici jsou také v 
pdf 

biblické hodiny  

„Prožívání radosti“  
autor: kolektiv autorů 
formát: pdf, A5 
lekce:  42 
k dispozici: ke stažení 
k dodání: ihned 
cena: zdarma  
poznámky: k dispozici jsou i 
dodatečně vytvářené doplňkové 
materiály také ve MS Word 

studijní seminář  

„Kniha Zjevení Jana“  
formát: pdf dokument 
k dispozici: k zaslání 
lekce:  24 
k dodání: ihned 
cena: zdarma 
poznámky:  

Studijní materiál 

„Získávat učedníky pro 
Pána“ 
autor: Paolo Benini 
formát: papír, brožura A5 
k dispozici: desítky ks 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky:  

motivační materiál 

„Kroky k osobnímu 
oživení“ 
autor: Helmut Haubeil 
lekce: jeden materiál 
formát: papír, brožura A5 
k dispozici: poslední kusy 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma 
poznámky:  

 
 

materiál  
pro první kontakt 

autor: Irena Perůtková 
formát: papír, skládačka 
k dispozici: desítky ks 
od jednotlivých druhů 
k dodání: fyzicky, ihned 
cena: zdarma  
poznámky:  

Tyto materiály můžete získat na 
ČS stále. Neváhejte!  
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NABÍDKA Biblí  

 
 

Kapesní   
ekumenická Bible NZ 
formát: 7 x 11 cm 

k dispozici: časově omezená 
nabídka – nutno objednávat 
ihned 
k dodání: na objednávku 

cena: 25,- Kč 
poznámky: text je malý, ale čitelný, 
skvělá po mladé lidi 

 
 

 
Kapesní Bible NZ 
Slovo na cestu 
 
formát: 10 x 15 cm 

k dispozici: stálá nabídka  
k dodání: ihned na ČS 

cena: 40,- Kč 
poznámky: text je malý, ale čitelný, 
skvělá po mladé lidi 

 
Průvodce životem 
Bible - Slovo na cestu 
jednotlivé knihy 
formát: 23 x 16 cm 

k dispozici: do vyprodání zásob  
k dodání: distribuce Advent Orion 

cena: akční 20,- Kč/ks 
poznámky: biblický text je doplněný  
bohatým doplňujícím materiálem 
 
Knihy, které již nejsou: 
1 – 5 Mojžíšova  
Přísloví 
Žalmy 
Malí proroci 
Marek 
Lukáš 
Skutky 
Jakub         další informace na AO 
                   Knihy lze použít jako dárek    
                   nebo pro stolečkovou evangelizaci 

 

Akční i stálá nabídka Biblí v novém atraktivním balení. 


