Vážení čitatelia, nech sa páči,
môžete využiť ponuku našich kníh
Začítajte sa
do autentických
príbehov ľudí,
ktorí sa postili.
Hľadanie Božej
tváre a pokorovanie
sa pred Ním skrze
modlitbu a pôst sa
môže stať súčasťou
i vášho života.
Pôst, mocná výzbroj Božieho ľudu,
Martina Hargašová
Farebná obálka l tvrdá väzba
l krémový papier l 200 strán
l 155 x 235 mm
Cena: 15 €

Čo je pôst? l Pôst v biblickej starozmluvnej dobe l Pôst v biblickej novozmluvnej
dobe l Pôst a modlitba majú úzku vzájomnú spojitosť l Nesprávny pôst l Kedy,
ako dlho a za čo sa postiť? l Čo sa deje počas pôstu vo mne, ale i v duchovnej
oblasti l Jednoduché praktické odpovede na otázky o pôste

Knihy je možné zakúpiť priamo u autorky.
Kontakt: Mgr. Martina Hargašová
Mobil: 0905/355 253 / E-mail: martina.h@centrum.sk

Skutočný príbeh ženy, ktorá vo svojich
devätnástich rokoch radikálne zmenila
svoj životný štýl a tridsať rokov sa venuje
kresťanskej misijnej práci hlavne na Slovensku. V minulosti dlhodobo pracovala
s mládežou. Je vedúcou Spoločenstva
Prístav v Piešťanoch a aktívne sa angažuje v mnohých kresťanských združeniach.
Vyštudovala teológiu. Je devätnásť rokov
vydatá a s manželom majú dve dcéry. Jej
túžbou je, aby cirkev naplnila poslanie,
ktoré jej určil Boh!

Realita s Bohom, Martina Hargašová
Farebná obálka l mäkká väzba
l 252 strán l 140 x 205 mm
Cena: 10 €

Po vzájomnej dohode s autorkou môžete
knihu Realita s Bohom dostať do daru
zdarma, prípadne za dobrovoľný dar.

Svet sa zastavil. Rýchlo, znenazdajky. Zachrániť ho dokáže iba Luke so svojimi odvážnymi kamarátmi. Vydajte sa spolu s nimi
na dobrodružnú cestu a pomôžte im vrátiť
všetko do starých koľají. No a o tom, že to
nebude ľahké, vôbec nepochybujte.
Zmätok v hlave, Viktória Hargašová
Fantastický príbeh dvanásťročnej autorky.
Pre čitateľov nad desať rokov.
Farebná obálka l mäkká väzba
l 49 strán l 120 x 180 mm
Cena: 5 €
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