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KOSTEL U NÁS V...
Sešitek a samolepky k Noci kostelů. Je

určený k dopisování a dokreslování tak,

aby se dal použít při procházejí

jakéhokoli kostela. Originální obrázky

nakreslila Janka Baladová.

cena 15 Kč

od 20 ks / 13 Kč

od 50 ks / 10 Kč

KOUPIT

VÍTEJTE V KOSTELE
Sešitek pro příležitostné dětské

návštěvníky kostela, který otevírá

například otázky: Proč lidé stavějí

kostely a k čemu jsou kostely dobré

nebo co se v kostele dá objevit.

cena 15 Kč

od 10 ks  / 13 Kč

od 20 ks / 10 Kč

KOUPIT

AKTUÁLNÍ NABÍDKA K NOCI KOSTELŮ 2019. Platí do 31. 5. 2019 Nezobrazují se vám obrázky?
Klikněte prosím zde

http://petrinum.com/122019-kostel-u-nas-v-vytvor-si-vlastniho-pruvodce.html
http://petrinum.com/122019-kostel-u-nas-v-vytvor-si-vlastniho-pruvodce.html
http://petrinum.com/122019-kostel-u-nas-v-vytvor-si-vlastniho-pruvodce.html
http://petrinum.com/172017-vitejte-v-kostele.html
http://petrinum.com/172017-vitejte-v-kostele.html
http://petrinum.com/172017-vitejte-v-kostele.html
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f633671356837


KDE PŘEBÝVÁ BŮH
Jak si povídat o Bohu s dětmi, které do

kostela nechodí. Poslední výtisky!

cena 10 Kč

 

KOUPIT

CO VÍŠ O BIBLI?
Základní informace o Bibli. Plakát a

samolepky s biblickými knihami.

cena 13 Kč      

nad 20 ks / 10 Kč

KOUPIT

http://petrinum.com/kde-prebyva-buh.html
http://petrinum.com/kde-prebyva-buh.html
http://petrinum.com/kde-prebyva-buh.html
http://petrinum.com/co-vis-o-bibli_2.html
http://petrinum.com/co-vis-o-bibli_2.html
http://petrinum.com/co-vis-o-bibli_2.html


POVÍDEJ SI S BOHEM
Velký sešit formátu A4 obsahuje 16 karet k vystřižení a papírovou skládanku

aktovky, do které se karty vkládají. Na kartách najdete základní modlitby.

cena 28 Kč

od 20 ks / 20 Kč

od 50 ks / 15 Kč

http://petrinum.com/-92018-povidej-si-s-bohem.html
http://petrinum.com/-92018-povidej-si-s-bohem.html


KOUPIT

POKOJ VÁM
Průvodce mší svatou a soubor karet pro děti s jiným pohledem na svět. Nenajdete v

něm, co se v jednotlivých částech mše svaté říká, ale pomůže dětem vstoupit do

jejího děje  natolik, že snad budou mít při bohoslubě na chvíli "pokoj" i rodiče.

cena 258 Kč

od 5 ks / 200 Kč

od 10 ks / 180 Kč

KOUPIT

http://petrinum.com/-92018-povidej-si-s-bohem.html
http://petrinum.com/pokoj-vam-pruvodce-msi-svatou.html
http://petrinum.com/pokoj-vam-pruvodce-msi-svatou.html
http://petrinum.com/pokoj-vam-pruvodce-msi-svatou.html


ZÁLOŽKA ŠŤASTNÝ
PŘÍSTAV

Obrázek k příležitostnému rozdávání

návštěvníkům kostela. U obrázku je

text: BŮH NÁM NESLÍBIL KLIDNOU

PLAVBU, ALE ŠŤASTNÝ PŘÍSTAV.

cena 2 Kč

od 300 ks / 1,50 Kč

od 600 ks / 1 Kč

KOUPIT

MINIEVANGELIUM
 

Sešitek velikosti pohlednice se

základním příběhem Ježíšova života,

smrti a vzkříšení podle evangelisty

Lukáše. S obrázky Gabriely Suchlové,

32 stran.

cena 15 Kč

nad 10 ks / 10 Kč

KOUPIT

http://petrinum.com/zalozka-stastny-pristav.html
http://petrinum.com/zalozka-stastny-pristav.html
http://petrinum.com/zalozka-stastny-pristav.html
http://petrinum.com/172018-lukasovo-minievangelium.html
http://petrinum.com/172018-lukasovo-minievangelium.html
http://petrinum.com/172018-lukasovo-minievangelium.html


NOEMOVA ARCHA PŘÍBĚH Z KUFŘÍKU
Obrazová knížka do kufříku ve formátu A3. Příběh je na 10 obrazech. Na zadní

straně každého obrazu najdete text příběhu a příklady otázek, které můžete dětem v

průběhu vyprávění.

cena 393 Kč

KOUPIT

http://petrinum.com/-noemova-archa-pribeh-z-kufriku.html
http://petrinum.com/-noemova-archa-pribeh-z-kufriku.html
http://petrinum.com/-noemova-archa-pribeh-z-kufriku.html
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