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Milí sourozenci, před několika týdny jsme vám nabídli na stránkách AO  knihy zdarma v elektronické podobě (v pdf). 
Mám velkou radost, že jste se této příležitosti  chytili a věřím , že jste knihy stáhli a poslali svým přátelům, nebo jim 
nabídli odkaz pro stažení. Jinak by nebylo možné  to, že registrujeme na stránkách u jednotlivých knih stovky stažení. 
Mám z toho skutečně velkou radost.  

Prosím  ještě o jednu věc, pokud jste si knihu stáhli jen pro své vlastní čtení, skutečně ji dočtěte. Pak budete mít lepší 
schopnost se rozhodnout, komu by poselství vámi přečtené knihy mohlo pomoci v jeho situaci, nebo komu by mohlo 
změnit ž ivot. A potom ji dotyčnému pošlete. Naštěstí je to dnes tak snadné a existuje tolik možných cest (mail, FB, 
WhatsApp, Messenger a další cesty) . Moc za to děkuji. 

Nabídku elektronických knih jsme také rozšířili. Nyní je k dispozici 10 knih v pdf. Níže vám je představuji:  

 

 
 

Věřím, že vás tato možnost zaujala a již přemýšlíte, komu kterou 
knihu nabídnete. Není na co čekat, situace se normalizuje a lidé 
zapadnou do starých , vyjetých kolejí, v kterých nebudou mít čas. Využijte tedy odkaz  níže, dokud nemůžeme ven.          

https://www.advent-orion.cz/ke-stazeni/-pro-cteni-kdyz-nemuzeme-ven 

 
 

   

 

 

 

 

 

Přeji vám kreativitu, 
sílu a vedení Božím 
Duchem a zároveň 

radost ve vaší službě  
Honza Libotovský 

Maranatha z.s. je vydavatelem knihy, kterou 
asi dobře znáte, „Bůh před soudem“. Knihy, 
která odpovídá na otázky, které si lidé přiro-

zeně kladou. Pro větší užití této praktické 
knihy Maranatha připravuje audio verzi, 

která bude zdarma k dispozici na YouTube. 
Věřím, že vám tento počin udělá radost  

a pomůže starším, slabozrakým nebo  
ušetří čas, protože si knihu poslechnete  

v autě. O projektu vás budu informovat.  
 

Tento text mě znovu a znovu neustále oslovuje. Zkusme si v něm všimnout sloves: 
„neochabujte, buďte vroucí, služte, radujte se, buďte trpěliví, vytrvalí“.   

Možná jsme si na začátku současné situace říkali, co teď, vždyť nemůžeme nic 
dělat. Ale ukázalo se, že toho lze dělat mnoho a mnohdy vlastně i víc, než když 
jsme „v normálu“. Stačilo často jen myslet jinak, být aktivní, hledat příležitosti.  

Moc bych si přál, aby nám právě toto zůstalo i dál, protože taková je Boží církev. 

Kontakt na ved.misie - Jan Libotovský 
přes ČS - Peroutkova 57 Praha (sekretariát) 
mailem – libotovskyjan@seznam.cz 
telefonem - 731 119 257 

 

Římanům 12:11 
V horlivosti neochabujte, buďte 

vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje 
se radujte, v soužení buďte trpěliví,  

v modlitbách vytrvalí. 

Knihy pro fyzické i duševní  zdraví:  
Pohoda & zdraví – Mark Finley, Peter 
Landless 
Síla naděje – Julián Melgosa, Michelson 
Borger 

Knihy pro první kontakt : 
Křížem krážem na scéně  – Kornelius 
Novak 

Knihy pro hledající: 
Důkaz Boží existence  – Kornelius Novak 
Za hranicí představivosti  – John Baldwin,   
James Gibson, Jerry Thomas 
Cesta ke Kristu  – Ellen Whiteová 
Touha věků - Ellen Whiteová 
Velká naděje - Ellen Whiteová 
Přišel, zemřel, zvítězil  – Radek Daniel 
Téměř zapomenutý den  – Mark Finley 

 

Nabízím pro evangelizační účely 
Nový zákon Slovo na cestu 
v novém atraktivním designu 
(ingoustová modř a červeným  
textem). Na chlopních obalu je  
„Stručně o Bibli“ – základní infor- 
mace pro nečtenáře Bible.  
Cena – 59,- Kč/ks.  
K získání na ČS, lze uplatnit EP-A/B  
  

 

Již roky některé z vás provází každé 
ráno (nebo každý den), texty, zamyš-
lení nebo mini příběhy na webu 
„Dobré jitro“. V posledních dnech  
se web dočkal nového kabátu, ale i 
nového SW, který mu umožní lepší 
fungování. Dobré jitro by se ale 
neobešlo bez obětavé denní práce 
Zdeny Miškejové, za kterou jsem 
velmi vděčný, a které moc děkuji. 
Prosím ale i vás, aby tato snaha byla 
více využitá tím, že se přihlásíte 
k odběru a pokud vás něco osloví, 
budete příspěvky sdílet na svých 
sociálních profilech. Udělejme tedy 
něco konkrétního pro to, abychom 
my sami, ale i naši přátelé začínali 
každý den s Božím Slovem. 

https://www.advent-orion.cz/ke-stazeni/-pro-cteni-kdyz-nemuzeme-ven
mailto:libotovskyjan@seznam.cz

