NOVINKY
PODZIM 2018

Český ekumenický překlad
rodinný formát
JUBILEJNÍ BIBLE – unikátní velkoformátové vydání u příležitosti 100. výročí založení

našeho státu ve zcela nové grafické úpravě. Jedná se o největší a nejlépe čitelnou Bibli v Českém ekumenickém překladu, vhodnou pro čtení v kostele, ve shromáždění či v rodině. Knihu doprovází materiál Češi a Bible, který shrnuje historii hesla PRAVDA VÍTĚZÍ na prezidentské standartě a přináší zajímavé výroky oBibli a k
 řesťanství, které pronesly osobnosti zpolitického, vědeckého, náboženského
i uměleckého světa vdobách těžkých i nadějných.

JUBILEJNÍ BIBLE

Vyjde v listopadu 2018

 vydání včetně deuterokanonických knih
 pevná vazba  ocelově modrá  orientační výřezy
 barevná příloha
210 × 277 mm
1504 stran + 32 stran „Češi a Bible“
Katalogové č. 1108

Cena: 1780 Kč

JUBILEJNÍ BIBLE – luxus

Vyjde v listopadu 2018

 vydání včetně deuterokanonických knih
 pevná vazba  černá kůže, zlatá ořízka,
pevné pouzdro  orientační výřezy
 barevná příloha
210 × 277 mm
1504 stran + 32 stran „Češi a Bible“
Katalogové č. 1109

Cena: 2480 Kč

Aktuální kompletní nabídku najdete na

www.bibleshop.cz

Český ekumenický překlad
velký formát
ČESKO-SLOVENSKÁ BIBLE, vycházející v roce 100letého výročí založení spo-

lečného státu, je výrazem hluboké historické, kulturní i náboženské vzájemnosti Čechů a Slováků.
Přehledná grafická úprava knihy vedle sebe klade hlavní biblický text obou použitých překladů bez
poznámek a odkazů, a tak maximálně usnadňuje vzájemné porovnávání obou textů. Kniha je velmi
vhodná pro samostatné čtení každého z překladů, například ve smíšených česko-slovenských rodinách, sborech či při rozmanitých kulturních akcích.

BIBLE | BIBLIA

 Český ekumenický překlad | Písmo sväté Starej a Novej
zmluvy  vydání bez deuterokanonických knih
 pevná vazba, zlatohnědá
167 × 235 mm
1624 stran
Katalogové č. 1139

Cena: 1480 Kč

Český studijní překlad
malý formát
BIBLE Český studijní překlad
bez poznámkového aparátu, luxus

 měkká vazba  pravá kůže, černá
 orientační výřezy, zlatá ořízka, pevné pouzdro
115 × 165 mm
1200 stran
Katalogové č. 1164

Cena: 980 Kč
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Dotisk

Slovo na cestu
malý formát
BIBLE Slovo na cestu

 měkká vazba se zipem  umělá kůže, čokoládová
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 orientační výřezy
108 × 162 mm
1440 stran
Katalogové č. 1184

Cena: 690 Kč

BIBLE Slovo na cestu

 měkká vazba se zipem  umělá kůže, malinová
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 orientační výřezy
108 × 162 mm
1440 stran
Katalogové č. 1185

Cena: 690 Kč

BIBLE Slovo na cestu

 pevná vazba  dvoubarevný tisk s ilustracemi
108 × 162 mm
1440 stran
Katalogové č. 1186

Cena: 490 Kč

BIBLE Slovo na cestu, luxus

 měkká vazba  pravá kůže, černá
 dvoubarevný tisk s ilustracemi  orientační výřezy
 stříbrná ořízka, pevné pouzdro
108 × 162 mm
1440 stran
Katalogové č. 1194

Cena: 890 Kč

Aktuální kompletní nabídku najdete na

www.bibleshop.cz

Komentované biblické texty
Izaiáš – revidovaný překlad s výkladovými poznámkami

Překlad knihy Izaiáš s podrobným komentářem Josefa Hřebíka (s přispěním Jaroslava Brože a Pavla
Jartyma) navazuje na knižně vydaný překlad Václava Bognera (1986), používaný v římskokatolické
liturgii. Toto vydání Bognerovu práci reviduje a spolu s bohatými komentáři chce být studijní pomůckou vycházející z aktuálního stavu biblického bádání. Svým původem navazuje na projekt tzv. Českého
katolického překladu, zahájeného vydáním podobně rozsáhle komentovaného Pentateuchu (2006),
a měl by se postupně stát součástí revidovaného znění českého překladu Písma používaného v římskokatolických liturgických knihách.

IZAIÁŠ – revidovaný překlad s výkladovými
poznámkami
 pevná vazba

145 × 205 mm
422 stran
Katalogové č. 1920

Cena: 298 Kč

Nástěnný kalendář
ZEMÍ BIBLE 2019




Současné fotografie, které zachycují biblická místa
Souhrnná strana s popisky obrázků
Na každý měsíc přiléhavý biblický text

 kovová spirálová vazba
210 × 297 mm
Katalogové č. 6053

Cena: 78 Kč

Aktuální kompletní nabídku najdete na

www.bibleshop.cz

