NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr)
BIBLE - ekumenická
- ekumenicko - kralická
- 21
- studijní překlad KMS
- Pavlíkův studijní překlad - novinka
- kralická šestidílná - novinka
- slovo na cestu
- jeruzalémská
- nový zákon - verš po verši J. M. ARTHUR
- pro děti
- rodinné ilustrované
BIBLE KOMIKSOVÁ - novinka
Úvod do starého zákona
Rok s Biblí - denní čtení
To nejlepší pro Jeho slávu - denní čtení
Ozvěny Izajášova volání - proroctví pro každodenní zamyšlení
Jedině milostí - pozvání na cestu pokoje
Co očekávat od svého pastora - pastýř podle Božího srdce
Modlitba jako zbraň - účel modlitby
Střípky poznání Boha - Boží vlastnosti zjevené v Písmu
Králův kříž - život Ježíše Krista a příběh světa, má smysl zabývat se tím i dnes ?
Regule života křesťanského každodenní
Ranní meditace – opravna duší
Kázne a Boží strom zla

Stott
O. Chambers
Beneš J.
Spurgeon Ch. H.
Roberts L.
Bounds E. M.
Pink A. W.
Keller T.
Komenský J. A.
Noble I.
Pastirčák D. a Sýkora J.

Taková dlouhá cesta – vyprávění z dějin křesťanské církve

Rejchrt L.

Duch svatý

Heczko D.

Můj zápas s rakovinou

Heczko D.

Joni a Ken Tada – příběh nevšední lásky
Silnější než smrt – o síle schopné vytáhnout člověka ze samého dna

Czyz L.

Nádherný psanec – setkání s hravou, rozvratnou výstřední osobností
Ježíše

Eldedgre J.

Ten, který si všímal – někdy stačí jen trocha perspektivy

Andrews A.

Dar být sám sebou – výzva k objevování vlastního nitra
Princip pokladů – odhalte princip radostného dávání
Jak přemáhat zlo – já se nerozčiluji, chci mu to jen oplatit
Láska a úcta - láska, po níž ona touží
- úcta, kterou on tak zoufale potřebuje
Láska konající – zcela neuvěřitelný život v obyčejném světě
Láska o boj – cesta ke spokojenému manželství

Benner D. G.
Alkorn R.
Adams J. E.
Eggerighs E.
Goff B.
Eldredgreovi J a S

Hledání počátku a cíle – je život výsledkem slepé náhody nebo
dílem nějaké vyšší inteligence ?

Král V.

To je moje dcera – jak otcova láska chrání a posiluje jeho dceru

Johnson R.

To je můj syn – jak mohou matky ovlivnit život syna
Pohodoví rodiče – pohodové děti – rady rodičům, jak podporovat
a podněcovat vývoj dětí

Jungwirthon

Dítě smíření

Riversová F.

Romány o ženách a mužích, kteří řešili problémy, jímž čelíme i my
v dnešní době. Často žili na hraně, měli odvahu, riskovali a mnohdy
jednali nečekaně.
TÁMAR, RACHAB, RÚT, BAT-ŠEBA, MARIE, ÁRON, ÁMOS
Nevinnost otce Brauna – detektivní příběh, otec Braun – katolický kněz
Deník – zápisky patnáctiletého chlapce, který přežil holocaust
Jak zkrotit svůj jazyk za třicet dní – to, co řeknete nebo neřeknete,
zlepší vaše vztahy.

Riversová F.
Chesterton G.K.
Kraus M.
Peguesová D.S.

I darebák má duši – vychovaný ulicí – zachráněný Bohem

Carré M.A.

Žil jsem v podsvětí – svůj příběh vypráví bývalý zločinec

Eriksen Jan

Kouzlo vyprávění – proměňující moc příběhu a „křest fantazie“
V pojetí C.S. Lewise
K jádru křesťanství
O odpuštění
Velký rozvod nebe a pekla
Přípitek zkušeného ďábla
Svědectví o zármutku
Problém bolesti
Čtyři lásky
Zázraky

Hošek P.

Lewis C.S.

O vděčnosti
Povídej, naslouchám
Hořet, ale nevyhořet
Dvě lásky
České studny – hloubání o české identitě
Studna lásky k pravdě
Když není volů, prázdné jsou jesle

Křivohlavý J.
Loula D.
Loula D.
Matulík B.

Česká ruleta – strhující kriminální román z prostředí hazardu

Červenka Z.

Zničte to nebo to zničí vás – pohled do zákulisí politiky

Michálek L.

Ekonomie dobra a zla – po stopách lidského tázání od Gilgameše
po finanční krizi

Sedláček T.

Islám a islamismus v České republice – bývalý člen muslimské
komunity…

Lhoťan L.

Ježíš Kristus a islám

Lhoťan L.

Sex, drogy a islám

Konvička J.

Proč nejsem muslim – nekompromisní kritika islámského
Fundamentalismu

Warraq I.

Imagine – vize o křesťanství a umění

Turner S.

Odpověz mi – povídky, silná a duchovně burcující kniha

Tamarová S.

Jan Jílek – krejčí, který chodil s Bohem. Historicky autentický
příběh řemeslníků, kteří kvůli své víře opustili rodinu, živnost
i vlast, aby mohli svobodně následovat Ježíše Krista.

Štěříková E.

Pět anglických reformátorů – kteří zemřeli mučednickou smrtí

Ryle J.C.

Deník Davida Brainerda –Boží milost mezi severoamerickými indiány
Čekárny a jízdní kola – příručka pro svobodné dámy
Táta jako velitel oddílu zvláštního určení – základní výcvik –
jak být elitním otcem dětí, základy přežití prvních dvacet čtyři
hodin, od narození do tří let
Nebojte se - představte si život bez strachu

Rose T.

Sinclair N.
Lucado Max

Prvorozený – výhoda či handicap?

Leman K.

Země Izrael dějinami a krajinou

Walker P.

ABC Bible
ABC křesťanství

ABC světových náboženství
ABC Ježíšova života
Kdy cesta není příliš dlouhá – o Filipovi
Velká kniha o Bohu pro malé děti
Nebe přichází – průvodce Boží nadpřirozené moci
Minutové příběhy z Bible
Modlitby na každý den Sen o radosti
CD Gentleman – KALWICH
CD Očekávám na Tebe – ELIATA
CD Můj Pán je se mnou – CREDO
CD Mou dobrou zprávu hlásej – CREDO
CD Petr Coufal
CD GINA – Ještě chvilku
CD Wision – Ve Tvých nádvořích – chvály ze zp. Ty jsi důvod
DVD Vánoční příběh očima oslíka
DVD Křesťanství a islám
DVD Psychotronika – odhalení nadpřirozených jevů
DVD Církev v postmoderním světě
DVD Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení
DVD Pod ochranou Žerotínů
DVD Medvídek PÚ
Ostatní vánoční zboží:
Betlémy, andělé, dekorace, …

