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Český ekumenický překlad

Česká biblická společnost  jaro–léto 

Český ekumenický překlad je naším nejrozšířenějším překladem Bible a zároveň 
standardním zdrojem biblických citací v literatuře. Je výsledkem kolektivní práce mnoha odborníků 
z několika oborů i z různých církví. Používá se ve všech církvích, což z něj dělá jeden z nejdůležitějších 
výsledků novodobé ekumenické spolupráce. Současná vydání zahrnují poslední revizi z roku 2001. 

Univerzální sazba používaná pro většinu formátů má bib-
lický text ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem 
a  odkazy na  vnějších okrajích stránky. Bible obsahují také přehledné 
chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu a mapy.

BIBLE s DT – malý formát 
s magnetickou klopou
 měkká vazba  umělá kůže, kávově hnědá 
 orientační výřezy
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – malý formát 
s magnetickou klopou
 měkká vazba  umělá kůže, vínová 
 orientační výřezy
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

malý formát

NOVINKANOVINKA

1034

10 Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, 
kdo ho následovali: „Amen, pravím vám, tak 
velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. 
11 Pravím vám, že mnozí od východu i západu 
přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izá-
kem a Jákobem v království nebeském; 12 ale 
synové království budou vyvrženi ven do tmy; 
tam bude pláč a skřípění zubů.“ 13 Potom řekl 
Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti 
staň.“ A v tu hodinu se sluha uzdravil.

— Činnost v Kafarnaum

14 Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spat-
řil, že jeho tchyně leží v horečce. 15 Dotkl se 
její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obslu-
hovala ho.

16 Když nastal večer, přinesli k němu mno-
ho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem 
a všechny nemocné uzdravil, 17 aby se naplni-
lo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚On sla-
bosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.‘

— O bezvýhradném následování 
Ježíše

18 Když Ježíš viděl kolem sebe zástup r, roz-
kázal odjet na druhý břeh.

19 Jeden zákoník přišel a řekl mu: „Mistře s, 
budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ 20 Ale 
Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptá-
ci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu 
složil.“

21 Jiný z učedníků mu řekl: „Pane, dovol mi 
napřed odejít a pochovat svého otce.“ 22 Ale 
Ježíš mu odpověděl: „Následuj mě a nech mrt-
vé, ať pochovávají své mrtvé.“

— Utišení bouře

23 Vstoupil na loď a učedníci ho následova-
li. 24 Vtom se strhla na moři veliká bouře, tak-
že loď už mizela ve vlnách; ale on spal. 25 I při-
stoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň t 
nás, nebo zahyneme!“ 26 Řekl jim: „Proč jste 
tak ustrašeni, vy malověrní?“ Vstal, pohrozil 
větrům i moři; a nastalo veliké ticho. 27 Lidé 
užasli a říkali: „Kdo to jen je, že ho posloucha-
jí větry i moře?“

— Uzdravení posedlých v Gadaře

28 Když přijel na protější břeh moře do gada-
renské u krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, 
kteří vystoupili z hrobů v; byli velmi nebezpeční, 
takže se nikdo neodvážil tudy chodit. 29 A dali 
se do křiku: „Co je ti po násx, Synu Boží? Přišel 
jsi nás trápit y, dříve než nastal čas?“ 30 Opodál 
se páslo veliké stádo vepřů. 31 A zlí duchové 
ho prosili: „Když už nás vyháníš, pošli nás do 
toho stáda vepřů!“ 32 On jim řekl: „Jděte!“ Tu 
vyšli a vešli do vepřů; a hle, celé stádo se hna-
lo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve 
vodách. 33 Pasáci utekli, přišli do města a vy-
právěli všechno, i o těch posedlých. 34 A celé 
město vyšlo naproti Ježíšovi, a když ho spatři-
li, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin.

— Uzdravení ochrnutého

9 1 Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na dru-
hou stranu a přišel do svého města. 2 A hle, 

přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. 
Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: 

„Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hří-
chy.“ 3 Ale někteří ze zákoníků si řekli: „Ten 
člověk se rouhá!“ 4 Ježíš však poznal jejich myš-
lenky a řekl: „Proč o tom smýšlíte tak zle? 5 Je 
snadnější říci ‚odpouštějí se ti hříchy‘, nebo 
říci ‚vstaň a choď‘? 6 Abyste však věděli, že Syn 
člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – 
tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože 
a jdi domů!“ 7 On vstal a odešel domů. 8 Když 
to uviděly zástupy, zmocnila se jich bázeň 
a chválili Boha, že dal takovou moc lidem.

— Povolání celníka

9 Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici 
sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď 
za mnou!“ On vstal a šel za ním. 10 Když potom 
seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a ji-
ných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učed-
níky. 11 Farizeové to uviděli a řekli jeho učední-
kům: „Jak to, že váš Mistr z jí s celníky a hříšníky?“ 
12 On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují 
zdraví, ale nemocní. 13 Jděte a učte se, co to je: 
‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem 
pozvata spravedlivé, ale hříšníky b.“

11 Ž 107,3

12 L 13,28–29;

Mt 13,42.50; 22,13; 

24,51; 25,30

13 Mt 9,22; 15,28; 

17,18

14–17 Mk 1,29–34;

L 4,38–41

16 Mt 4,24; 14,35; 

15,30

17 Iz 53,4

18–22 L 9,57–62

21 1Kr 19,20

23–27 Mk 4,35–41;

L 8,22–25

26 Ž 65,8; 89,10; 

107,29;

Mt 6,30; 14,31; 16,8

28–34 Mk 5,1–20;

L 8,26–39

29 Mk 1,24;

1Kr 17,18

9,1–8 Mk 2,1–12;

L 5,17–26

2 L 7,48

4 Mt 12,25;

J 2,25

9–13 Mk 2,13–17;

L 5,27–32

9 Mt 4,19; 8,19.22

10 Mt 21,31; 11,19

11 L 15,1–2

r  var: veliké zástupy

s  ř: Učiteli

t  spas

u  var: gergesenské

v  pohřebních jeskyň

x  var: + Ježíši

y  var: zahubit

z  ř: Učitel

a  povolat

b  var: k pokání

M A T O U Š  8 – 9



malý formát se zipem

Český ekumenický překlad

 www.bibleshop.cz

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, ocelově šedá 
 orientační výřezy
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, červená
 orientační výřezy
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, hnědá
 orientační výřezy
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  plátno, jeans
 orientační výřezy
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč



Český ekumenický překlad
malý formát se zipem

Česká biblická společnost  jaro–léto 

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  maskáčové plátno

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – malý formát se zipem
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, černá

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY



malý formát 

BIBLE s DT – malý formát
 pevná vazba  světle hnědá

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – malý formát
 pevná vazba  motiv ABC

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – malý formát
 pevná vazba  motiv vitráže

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – malý formát
 měkká vazba  umělá kůže, hnědá
 zlatá ořízka
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Český ekumenický překlad

 www.bibleshop.cz

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY



Český ekumenický překlad
malý formát s chlopněmi

Ekonomické vydání Bible v malém formátu včetně deuterokanonických knih. Kromě 
biblického textu obsahuje i základní informace „Stručně o Bibli“. K dispozici je ve vkusné měkké vaz-
bě s chlopněmi ve třech barevných variantách. 

BIBLE s DT – malý formát
 šitá brožovaná vazba  antracitová
 měkké kartonové desky s chlopněmi
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – malý formát
 šitá brožovaná vazba  červená
 měkké kartonové desky s chlopněmi
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – malý formát
 šitá brožovaná vazba  modrá
 měkké kartonové desky s chlopněmi
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



BIBLE s DT – střední formát
 pevná vazba  vínová 

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – střední formát
 pevná vazba  motiv rukopisy

 ×  mm
 stran
Katalogové č.  rukopisy
Cena:  Kč

BIBLE s DT – střední formát
 pevná vazba  motiv kostel

 ×  mm
 stran
Katalogové č.  kostel
Cena:  Kč

BIBLE s DT – střední formát
 šitá brožovaná vazba  modrá
 měkké kartonové desky, dvojitý plastový obal
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

střední formát

Český ekumenický překlad

 www.bibleshop.cz

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY



Český ekumenický překlad
střední formát

Vydání bez deuterokanonických knih

BIBLE bez DT – střední formát
 pevná vazba  vínová

 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE bez DT – střední formát
 měkká vazba se zipem  hnědá
 orientační výřezy
 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE bez DT – střední formát, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá
 orientační výřezy, zlatá ořízka, pevné pouzdro
 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



BIBLE s DT – velký formát
 pevná vazba  tmavě červená

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – velký formát
 pevná vazba  kávově hnědá

 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – velký formát
 měkká vazba se zipem  ocelově šedá
 orientační výřezy
 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – velký formát, luxus
 pevná vazba  pravá kůže, černá
 orientační výřezy, zlatá ořízka, pevné pouzdro
 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

velký formát

Český ekumenický překlad

 www.bibleshop.cz



Český ekumenický překlad
velký formát

BIBLE s DT – velký formát
 pevná vazba  umělá kůže, bílá
 zlatá ořízka
 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – velký formát
 pevná vazba  světle hnědá

 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – velký formát
 měkká vazba  umělá kůže, vínová

 ×  mm 
 stran
Katalogové č. /K
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Vydání s jednosloupcovou sazbou má biblický text v jednom sloupci, odkazy 
jsou umístěné na vnějším okraji stránky a poznámky v dolní části pod hlavním textem. Toto uspořá-
dání společně s maximálním zvýrazněním pořadí kapitol a veršů umožňuje rychlé vyhledávání a snad-
nou orientaci v biblickém textu. Na konci knihy jsou barevné mapy a plánky Jeruzaléma. Tato vydá-
ní zahrnují poslední revizi z roku 2001. 

BIBLE s DT – jednosloupcová
vydání včetně deuterokanonických knih
 pevná vazba  hnědá

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE bez DT – jednosloupcová
vydání bez deuterokanonických knih
 pevná vazba  hnědá

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

jednosloupcová sazba

Český ekumenický překlad

 www.bibleshop.cz



Český ekumenický překlad
rodinná Bible

Rodinný formát Bible se vyznačuje kromě většího písma také silnějším papírem, 
který usnadňuje obracení jednotlivých stránek. Jedná se o vydání včetně deuterokanonických knih 
a s rodinnou kronikou. Biblický text zahrnuje poslední revizi z roku 2001. Na konci jsou umístěny 
chronologické přehledy, tabulky měr a vah a barevné mapy. 

BIBLE s DT – rodinná
 pevná vazba  modrá

 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – rodinná
 pevná vazba  pravá kůže, bílá

 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – rodinná
 pevná vazba  pravá kůže, červená

 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE s DT – rodinná
 pevná vazba  pravá kůže, černá

 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



části Bible – velké písmo

Bible ve velkém písmu. Vydáváním této řady vycházíme vstříc poměrně velké skupi-
ně lidí, která – z důvodu nemoci, úrazu či stáří – má těžkosti při čtení běžných knih a potřebuje velmi 
dobře čitelný text bez rušivého formátování. Velikost písma a grafi cké uspořádání jsme podřídili jedi-
nému záměru: vytvořit text, který by umožňoval snadnou a ničím nerušenou četbu. Každý odstavec 
začíná na samostatném řádku a text plynule pokračuje v dalších řádcích. Vycházeli jsme především 
z obecných pravidel tisku pro slabozraké, využili jsme rovněž mnohá doporučení partnerských biblic-
kých společností v zahraničí. Používáme tuhý neprůsvitný papír a jeden typ dobře čitelného písma. 
Nedělíme slova a nepoužíváme kapitálky, kurzivu ani odsazení.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE 
A EVANGELIUM PODLE MARKA
 pevná vazba
 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE 
A EVANGELIUM PODLE JANA
 pevná vazba
 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

SKUTKY APOŠTOLŮ – LIST GALATSKÝM
 pevná vazba
 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Český ekumenický překlad

 www.bibleshop.cz



Český ekumenický překlad
části Bible – velké písmo

LIST EFEZSKÝM – ZJEVENÍ JANOVO
 pevná vazba
 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

1. KNIHA MOJŽÍŠOVA a 2. KNIHA MOJŽÍŠOVA
 pevná vazba
 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

KOMPLET VELKÉ PÍSMO

  dílů | kat. č. 
Cena:  Kč (původní cena  Kč, ušetříte  Kč)

Česká biblická společnost  jaro–léto 



části Bible – kapesní formát

Nový zákon, Žalmy a Přísloví. Nové  vydání oblíbeného kapesního formátu 
(S a XS) zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou, dobře čitelnou jednosloup-
covou sazbu a praktické značení pro snadné vyhledávání jednotlivých knih. Kromě biblického textu 
obsahuje i základní informace „Stručně o Bibli“.

NOVÝ ZÁKON, ŽALMY a PŘÍSLOVÍ
 šitá brožovaná vazba  oranžová
 dvoubarevný tisk
 měkké kartonové desky s chlopněmi
 ×  mm (S)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

NOVÝ ZÁKON, ŽALMY a PŘÍSLOVÍ
 šitá brožovaná vazba  motiv nástěnka
 dvoubarevný tisk
 měkké kartonové desky s chlopněmi 
 ×  mm (S)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

NOVÝ ZÁKON, ŽALMY a PŘÍSLOVÍ
 měkká vazba  umělá kůže, černá
 dvoubarevný tisk

 ×  mm (S)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Český ekumenický překlad

 www.bibleshop.cz



Český ekumenický překlad
části Bible – kapesní formát

NOVÝ ZÁKON, ŽALMY a PŘÍSLOVÍ
 měkká vazba  vinyl, šedivá
 dvoubarevný tisk

 ×  mm (S)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

NOVÝ ZÁKON, ŽALMY a PŘÍSLOVÍ
 měkká vazba  pravá kůže, černá
 dvoubarevný tisk
 zlatá ořízka
 ×  mm (S)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



části Bible – kapesní formát

NOVÝ ZÁKON
 šitá brožovaná vazba  jeans

 ×  mm (XS)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

NOVÝ ZÁKON
 šitá brožovaná vazba  olivová

 ×  mm (XS)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

NOVÝ ZÁKON
 šitá brožovaná vazba  purpurová

 ×  mm (XS)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

NOVÝ ZÁKON
 měkká vazba  vinyl, červená

 ×  mm (XS)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Český ekumenický překlad

 www.bibleshop.cz



Český ekumenický překlad
části Bible – kapesní formát

NOVÝ ZÁKON
 šitá brožovaná vazba  oranžová
 měkké kartonové desky s chlopněmi
 dvousloupcová sazba
 ×  mm (M)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE DO NEPOHODY – NOVÝ ZÁKON
 měkká vazba
 dvousloupcová sazba, voděodolný papír
 dárková krabička
Bible do nepohody vytištěná na voděodolném papíře obsahuje Nový zákon 
v Českém ekumenickém překladu. Její speciální obálka, stránky i vazba za-
ručují odolnost vůči nepříznivému počasí i drsnějšímu zacházení. Opatře-
na dárkovou krabičkou je vhodnou pozorností pro milovníky vodní, hor-
ské i pěší turistiky.

 ×  mm (L)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 

NOVÉ ZNAČENÍ VELIKOSTI NOVÝCH ZÁKONŮ

velikost  XS  =   ×  mm
velikost  S  =   ×  mm
velikost  M  =  ×  mm
velikost  L  =  ×  mm



EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE
 sešit  jednosloupcová sazba
Kromě biblického textu obsahuje i základní informace „Stručně o Bibli“.

 ×  mm (S)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE
 sešit  jednosloupcová sazba, dvoubarevný tisk
Kromě biblického textu obsahuje i základní informace „Stručně o Bibli“.

 ×  mm (M)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

EVANGELIUM PODLE JANA
 sešit  jednosloupcová sazba, dvoubarevný tisk
Kromě biblického textu obsahuje i základní informace „Stručně o Bibli“.

 ×  mm (M)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

… A CO O TOM ŘÍKÁ BIBLE
Vybrané biblické texty
 pevná vazba
365 kapitol s tematickým čtením na celý rok

 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

části Bible

Český ekumenický překlad

 www.bibleshop.cz



Český ekumenický překlad
česko-anglický Nový zákon

Český ekumenický překlad a New International Version. 
Touto publikací se čtenářům dostává do rukou nejčtenější část Bible v česko-anglickém vydání. Čte-
náři mohou porovnávat biblický text ve dvou významných překladech – v Českém ekumenickém pře-
kladu a New International Version. Kniha je vhodná také pro studenty angličtiny, kteří chtějí spojit 
poznávání Bible se studiem jazyka, případně pro cizince, kteří se pomocí Bible mohou zdokonalovat 
ve znalosti češtiny.

ČESKO-ANGLICKÝ NOVÝ ZÁKON
 pevná vazba
Kromě biblického textu obsahuje i základní informace „Stručně o Bibli“.

 ×  mm (M)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

ČESKO-ANGLICKÝ NOVÝ ZÁKON
 pevná vazba

 ×  mm 
 stran
Katalogové č. 

Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY



Synoptická Bible
Český ekumenický překlad a Bible kralická

Česká synoptická Bible vyšla v roce 2008 u příležitosti 90. výročí vzniku Českob-
ratrské církve evangelické. Obsahuje text Českého ekumenického překladu (vydání po poslední re-
vizi v roce 2001) a Bible kralické (podle vydání z roku 1613) ve dvou sloupcích vedle sebe na jedné 
stránce. Záměrem bylo vydat Bibli v širokém ekumenickém kánonu, Česká synoptická Bible proto 
vychází z kánonu původní kralické „Šestidílky“, v jejímž pátém díle byly zahrnuty jak deuteroka-
nonické knihy, které používá Římskokatolická církev, tak i některé pseudepigrafy, užívané církve-
mi pravoslavnými. 
Sazba se vyznačuje vynikající čitelností. Kromě biblického textu obsahuje odkazy jak z Českého eku-
menického překladu, tak z Bible kralické, poznámky z Českého ekumenického překladu a „sumáře“ 
na začátku každé kapitoly v Bibli kralické. Na konci každé dvoustrany končí oba překlady stejným 
veršem, takže není potřeba opakovaně otáčet stránku.

ČESKÁ SYNOPTICKÁ BIBLE
 pevná vazba  červené plátno

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

ČESKÁ SYNOPTICKÁ BIBLE
 měkká vazba  umělá kůže, vínová

 ×  mm
 stran
Katalogové č. /K
Cena:  Kč

ČESKÁ SYNOPTICKÁ BIBLE
 měkká vazba  pravá kůže, hnědá
 zlatá ořízka
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Bible kralická
střední formát

Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století, které ovlivnilo vývoj české-
ho jazyka a stalo se inspirací pro pozdější české biblické překlady. Jedná se o vydání tradičně označo-
vané „Podle posledního vydání kralického z roku 1613“.

BIBLE KRALICKÁ – střední formát
 pevná vazba  retro potisk

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE KRALICKÁ – střední formát
 měkká vazba  umělá kůže, černá

 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE KRALICKÁ – střední formát, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá
 zlatá ořízka, dárková krabička
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



kompletní vydání s původními poznámkami

Bible kralická šestidílná

Bible kralická šestidílná vycházela 
postupně v letech  1579–1594 a ve své době byla i mimo-
řádným knihtiskařským dílem. Teologové Jednoty bra-
trské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou 
zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti 
a vynikající cit pro český jazyk. Při své práci vycháze-
li z původních textů a podařilo se jim nově přetlumo-
čit biblickou zvěst do podoby, která ani dnes neztrácí 
na své přímočarosti a jazykovém půvabu. Kralický pře-
klad významně ovlivnil nejen českou biblickou teolo-
gii, ale i pozdější české překlady a v podstatné míře ta-
ké vývoj českého spisovného jazyka a jeho pravopisu.
Toto první kompletní vydání s původními poznámka-
mi v jednom svazku se vyznačuje moderní a dobře či-
telnou grafi ckou úpravou, která se snaží navázat na vy-
sokou typografi ckou kvalitu 

původního tisku. 
Cílem edice je rovněž představit v transkripci součas-
nému čtenáři kompletní text Šestidílky tak, aby byly 
zachovány všechny podstatné jazykové vlastnosti pů-
vodního tisku při respektování současné bohemistic-
ké ediční praxe. Publikovaný text zachovává některé 
jazykové zvláštnosti a odchylky od dnešního i dobové-
ho úzu, které byly v pozdějších edicích často odstraně-

 www.bibleshop.cz



Bible kralická šestidílná
kompletní vydání s původními poznámkami

ny. Podává tak velmi zajímavé svědectví o češtině, která 
se později v době národního obrození stala výcho-
diskem pro novodobý spisovný český jazyk. Pu-
blikace původních poznámek i  nová mož-
nost porovnání hlavního biblického textu 
kralické Šestidílky a  jednodílného vydá-
ní z r. 1613 tak nabízejí unikátní příleži-
tost nahlédnout přímo do  dílny kralic-
kých bratří.
Bible kralická bez poznámek je známa 
mnoha generacím čtenářů. První vydá-
ní Bible kralické však bylo šestidílné 
a vynikalo rozsáhlým výkladovým a po-
známkovým aparátem. Ten byl dosud 
pro většinu čtenářů neznámý a  nedo-
stupný, přestože je v něm uloženo mimo-
řádné historické, bohemistické i  teologic-
ké dědictví.

BIBLE KRALICKÁ ŠESTIDÍLNÁ
 pevná vazba  umělá kůže s ozdobnou ražbou, hnědá
 orientační výřezy
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE KRALICKÁ ŠESTIDÍLNÁ – luxus
 pevná vazba  pravá kůže s ozdobnou ražbou, černá
 orientační výřezy, stříbrná ořízka, pevné pouzdro
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 

Mojžíš pa

Anděl se u
Mojžíšovi
Sk 7.d.31. 

Bůh ze kře
k Moj. o v
lidu svého

A P I TO L A  I I I .
zaní se páně Mojžíšovi. 7. Poslání ho k Faraonovi. 11. Výmlu-
eho. 16. a zpravení jak se při poselství míti má. 19. Způsob 
edení lidu.

M
ojžíš pak pásl dobytek Jethry Testě 
svého, kněze Madyanského: a  hnav 
stádo apo poušti, přišel až k hoře Boží 
bOreb.

Tedy ukázal se mu Anděl Hospodinů, v plameni 
ně, z prostředku kře: i viděl a aj keř hořel oh-
m, a však cneshořel.
rotož řekl Mojžíš; Půjdu nyní, a spatřím vidění 
o veliké, proč neshoří keř.

Vida pak Hospodin, že jde aby pohleděl, zavolal 
ň Bůh z prostředku kře, a řekl; Mojžíši, Mojžíši. 

rýžto odpověděl; Aj teď sem.
ř kl N ři t új d új b h



Český studijní překlad
velký formát s poznámkovým aparátem

Český studijní překlad bývá spolu s Kralickou biblí považován za jeden z nejpřesněj-
ších. První vydání Nového zákona v Českém studijním překladu vyšlo v roce 1994, celá Bible v roce 
2009. Jde o dílo překladatelského týmu pod vedením Antonína Zeliny. Součástí překladu je i rozsáh-
lý poznámkový a studijní aparát, který v kapesním vydání schází. Překladatelé proto doporučují, aby 
si čtenář ke kapesnímu vydání pořídil i vydání s poznámkami. Neobsahuje deuterokanonické knihy.

Cíle studijního překladu:
 každé slovo originálu překládat na všech místech stejně
 neovlivňovat výsledný text teologickými názory překladatelů
 zachovat co nejvíce informací z originálního textu

BIBLE – Český studijní překlad 
s poznámkovým aparátem
 pevná vazba  tmavě modrá
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE – Český studijní překlad  
s poznámkovým aparátem
 měkká vazba  umělá kůže, modrá
 ×  mm
 stran
Katalogové č. /K
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Český studijní překlad
kapesní formát

BIBLE – Český studijní překlad  
bez poznámkového aparátu
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, modrá
 orientační výřezy
 ×  mm |  stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE – Český studijní překlad  
bez poznámkového aparátu
 vazba s magnetickou klopou  umělá kůže, oranžová
 orientační výřezy
 ×  mm |  stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE – Český studijní překlad  
bez poznámkového aparátu
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, oranžová
 orientační výřezy
 ×  mm |  stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE – Český studijní překlad  
bez poznámkového aparátu, luxus
 měkká vazba  pravá kůže, černá
 orientační výřezy, zlatá ořízka, pevné pouzdro
 ×  mm |  stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Slovo na cestu 
velký formát s poznámkami

Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumi-
telný překlad Bible. Převádí do  současné moderní 
češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou 
být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtená-
ři pochopit myšlenky a  smysl původního biblické-
ho textu.
Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale 
i  zkušenými čtenáři Bible. Ti oceňují, že mohou lé-
pe číst i delší oddíly najednou, a objevovat tak nové 
souvislosti. Slovo na cestu je českou obdobou popu-

lárních překladů The Living Bible 
a Hoff nung für alle, případně Good 
News Bible a Gute Nachricht Bibel.
Praktické aplikační poznámky jsou 
spolu s  dalšími doprovodnými ma-
teriály upraveny podle oblíbené Life 
Application Bible. Za  českým vydáním 
poznámek, doprovodných materiálů a  bib-
lického textu je společný záměr – upřednostnit 

 www.bibleshop.cz

ejova domu. 
rečkách na 
Ten k ní při-
aby si sedla. 
a začala se sta-

orem (a skon-
o města u Ši-
ocné a po-
noho lidí 

nal démony. 
věděli, že je 

táním a odešel 
du modlit.

zal v synagogách a mnohé vysvobozoval z mo
démonů.

Ježíš uzdravuje malomocného 
38 / Matouš 8,1–4; Lukáš 5,12–16

⁴⁰  Jednou za ním přišel člověk postižený malom
censtvím a na kolenou ho prosil: „Pane, vím,
mne můžeš uzdravit, když budeš chtít.“

⁴¹ Ježíš, pohnut soucitem, vztáhl ruku, dotk
ho a řekl: „Chci, abys byl zdráv.“ ⁴² V tu chvíli
lomocenství zmizelo a muž byl uzdraven.

⁴³�⁴⁴  Ježíš mu však přísně nařídil: „Jdi a dej 
uzdravení ověřit knězem. Cestou se však nikd
zastavuj a s nikým nemluv. Vezmi s sebou obě

ežíše pro jeho popularitu, ale ne proto, 
e je Boží Syn.
,35 Ježíš si dokázal udělat čas na modlit-
u, což je pro nás někdy velmi složité. 
,36.37 Zmíněnými „druhy“ jsou pravdě-
odobně míněni zbývající učedníci které

1,31: L 7,14 
1,32: Mt 4,24 
1,34: Mk 3,12; 

Sk 16,17.18; Mt 4,23 
1,35: L 3,21 
1,38: Iz 61,1 

1,39: Mt 4,2
1,40: Mk 10
1,44: Lv 13,4

Ježíš začíná svoji činno
Když Ježíš odešel ze svého do
v Nazaretu, aby začal svoji či
nost, podstoupil nejdříve dva
důležité a závažné kroky. Nec
pokřtít Janem Křtitelem v Jor



Slovo na cestu 
velký formát s poznámkami

srozumitelnost před doslovností a osobní přijetí před 
neosobní informací. Všechny tři knihy spojuje kro-
mě stejného biblického textu rovněž moderní grafi cká 
úprava včetně světově proslulých ilustrací od  Annie 
Vallott onové.

SLOVO NA CESTU – 
Bible s poznámkami
 pevná vazba
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

SLOVO NA CESTU – Bible s poznámkami
 měkká vazba  umělá kůže, tmavě šedá
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 orientační výřezy
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

SLOVO NA CESTU – Bible s poznámkami, luxus
 měkká vazba  umělá kůže, tmavě šedá
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 orientační výřezy, stříbrná ořízka, krabička
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Slovo na cestu 
kapesní formát

BIBLE Slovo na cestu
 pevná vazba
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 orientační výřezy
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE Slovo na cestu
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, oranžová
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 orientační výřezy
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

BIBLE Slovo na cestu
 měkká vazba se zipem  umělá kůže, šedivá
 dvoubarevný tisk s ilustracemi
 orientační výřezy
 ×  mm
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz
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Slovo na cestu 
Nové zákony – kapesní formát

Nový zákon Slovo na cestu obsahuje kromě biblického textu i základní informa-
ce „Stručně o Bibli“. Dvousloupcová sazba s ilustracemi.

NOVÝ ZÁKON Slovo na cestu
 šitá brožovaná vazba  jednobarevný tisk
 měkké kartonové desky s chlopněmi
 ×  mm (M)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

NOVÝ ZÁKON Slovo na cestu
 šitá brožovaná vazba  jednobarevný tisk
 měkké kartonové desky s chlopněmi
 ×  mm (M)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

NOVÝ ZÁKON Slovo na cestu
 pevná vazba  dvoubarevný tisk

 ×  mm (L)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

NOVÝ ZÁKON Slovo na cestu
 šitá brožovaná vazba  dvoubarevný tisk
 měkké kartonové desky s chlopněmi
 ×  mm (L)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Slovo na cestu 
česko-anglický Nový zákon

Slovo na cestu a New Living Translation. Oba překlady vycházejí ze 
společné tradice překladu The Living Bible a usilují o jednodušší slovní zásobu a velkou srozumitel-
nost, spíše než o doslovnost. Čtenář je tak veden k tomu, aby neporovnával jednotlivá slovíčka, ale 
ponořil se do delších pasáží biblického textu.

ČESKO-ANGLICKÝ NOVÝ ZÁKON
 šitá brožovaná vazba  jednobarevný tisk
 měkké kartonové desky s chlopněmi
 ×  mm (M)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

ČESKO-ANGLICKÝ NOVÝ ZÁKON
 pevná vazba
 dvoubarevný tisk
 ×  mm (L)
 stran
Katalogové č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Slovo na cestu 
výběry biblických textů

VÝBĚR Z JEŽÍŠOVÝCH PODOBENSTVÍ
Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

VÝBĚR Z KAZATELE
Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

KÁZÁNÍ NA HOŘE
Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

VÝBĚR Z PŘÍSLOVÍ
Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

VÝBĚR Z ŽALMŮ
Slovo na cestu
 sešit  dvoubarevný tisk s ilustracemi
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Knihy pro děti
Bible pro nejmenší

BIBLE – HLEDÁM… UŽ TO MÁM
Julia Stonová & Samantha Meredithová
Jedenáct biblických příběhů s mnoha zajímavými detaily. Na každé dvoustra-
ně je umístěn postranní panel s obrázky zvířátek, věcí i postav, které děti hle-
dají v ilustraci příběhu.

 pevné leporelové stránky
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

MOJE MALÁ BIBLE
Christina Goodingsová, ilustrace Melanie Mitchell
Úspěšný, mnohokrát dotiskovaný titul s nejznámějšími biblickými příbě-
hy. Díky pevným stránkám si mohou děti v Bibli samy listovat, aniž by ji 
poškodily.

 pevné leporelové stránky
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

MOJE DĚTSKÉ MODLITBIČKY
Christina Goodingsová, ilustrace Melanie Mitchell
Veršované modlitby pro nejmenší. Kniha je určena dětem, rodičům i prarodi-
čům – zkrátka každému, kdo se chce s dětmi modlit. V knize naleznete mod-
litbičky pro kaž dou denní dobu a různé  situace.

 pevné leporelové stránky
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

BIBLE NA DOBROU NOC
Sophie Piperová, ilustrace Claudine Gévryová
Nejznámější biblické příběhy pro nejmenší s veršovanými modlitbami inspi-
rují ke chvilce ztišení na závěr rušného dětského dne. 

 pevné leporelové stránky
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Knihy pro děti

BIBLE V OBRÁZCÍCH
Juliet Davidová, ilustrace Helen Proleová
Bible v obrázcích je pro děti ideálním úvodem do nadčasových biblických pří-
běhů. Příběhy Starého i Nového zákona jsou vyjádřeny v jednoduchých vý-
stižných větách a doplněny obrázky přitažlivými pro děti i dospělé.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

MIMI BIBLE
Sarah Toulminová, ilustrace Kristina Stephensonová
Dvacet biblických příběhů Starého a  Nového zákona pro nejmenší. Celo-
stránkové ilustrace jsou doplněny krátkými texty určenými k předčítání dě-
tem ve věku od 1 do 3 let.

 pevná vazba, měkký elastický povrch
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

MIMI MODLITBIČKY
Sarah Toulminová, ilustrace Kristina Stephensonová
Modlitby rodičů za jejich děti a veršované modlitbičky pro děti, pro každou
denní dobu.

 pevná vazba, měkký elastický povrch
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY – posuvné obrázky
Tim Dowley, ilustrace Stuart Martin
Pět biblických příběhů. Obrázek na kaž dé straně děti změní jednoduchým za-
tažením za poutko na okraji stránky. Původní obrázek se tak překryje obráz-
kem novým, který ilustruje pokračování příběhu. 

 vazba s posuvnými obrázky
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

Bible pro nejmenší

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Knihy pro děti
kufříkové Bible

MOJE MALÁ KUFŘÍKOVÁ BIBLE
Cecilie Olesenová, ilustrace Gustavo Mazali
Dotisk oblíbené kufříkové Bible s novou obálkou. Tato kniha má pevné 
stránky, které děti nezničí tak snadno jako papír, a na hřbetu plastové 
ouško, takže vypadá jako malý kufřík. V knize naleznete třicet nejzná-
mějších bohatě ilustrovaných biblických příběhů. Každý příběh je pře-
vyprávěn jednoduše, stručně a snadno uchopitelně pro nejmenší čte-
náře. Děti zaujme praktické kufříkové ouško, díky kterému knihu již 
nepustí z ruky. Děti, držte se Bible!

 pevné leporelové stránky, ouško
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

MOJE MALÁ KUFŘÍKOVÁ BIBLE
Cecilie Olesenová, ilustrace Gustavo Mazali

 pevné leporelové stránky, ouško
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

KUFŘÍKOVÁ BIBLE 
S MODLITBAMI PRO DĚTI
Cecilie Fodorová, ilustrace Gustavo Mazali
„Kufříkové Bible“, neboli Bible s ouškem pro snadné přenášení, jsou 
velmi oblíbené v  mnoha zemích a  pomohly přivést k  zájmu o  bib-
lické příběhy již miliony dětí po celém světě. Toto vydání je kromě 
31 nejznámějších biblických příběhů doplněno i  krátkými výstižný-
mi dětskými modlitbami, které se ke každému příběhu vztahují. Dě-
ti zaujme praktické ouško, díky kterému knihu již nepustí z ruky, ať 
už se jedná o cestu do kostela, na dovolenou, nebo o dlouhou cestu 
do  postýlky.

 pevné leporelové stránky, ouško
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

POSLEDNÍPOSLEDNÍ
KUSYKUSY

 www.bibleshop.cz



Knihy pro děti
pro předškoláky

BEZVA BIBLE
Victoria Tebbsová
Znáte biblické příběhy o zradě i nečekané pomo-
ci? O silákovi i bezbranném pocestném? O obro-
vitém Goliášovi i  maličkém Zacheovi? O  zchud-
lém synu i o pastýři, který se stal králem? A co 
o králi, který se narodil ve chlévě?
Kniha vyniká sympatickou nadsázkou svých ilu-
strací, kterými doprovází desatero napínavých 
příběhů z Bible.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 
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Knihy pro děti
„pro kluky a holky“

BIBLE PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová
Bible pro předškoláky, školáky i záškoláky je určená k předčítání především 
nejmenším dětem, větší písmenka jsou vhodná pro malé školáky, kterým se 
jednoduchý text dobře čte.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

VERŠOVANÉ MODLITBY PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová
Sbírka jednoduchých veršovaných modliteb pro různé příležitosti. Kluci 
a  holky mohou sami nebo společně s  rodiči přivítat nový den, poděkovat 
za své blízké, radovat se z Božího stvoření a večer před usnutím si přeříkat 
modlitbu na dobrou noc.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová
Děti mají rády Vánoce, ne vždy však vědí, jak to všechno začalo. Vánoční pří-
běh pro kluky a holky je seznámí se vším podstatným z příběhu o Ježíšově 
narození.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH PRO KLUKY A HOLKY
Lois Rocková, ilustrace Kay Widdowsonová
Vysvětlit dětem smutný a zároveň nadějný význam Velikonoc bývá pro do-
spělé někdy obtížné. Tato kniha jim pomůže společně sdílet zvěst, že Bůh je 
přítelem i v těžkých časech a že může vše změnit k dobrému.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Knihy pro děti
nejen pro předškoláky

ČTEME SPOLEČNĚ BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
Christina Goodingsová, ilustrace Jimothy Oliver
Tento výběr biblických příběhů je přizpůsoben potřebám a možnostem začí-
najících čtenářů. Některá hravá slova jsou v knize zvlášť zvýrazněna a určena 
především pro první zvídavé pokusy předškoláků o rozpoznávání písmenek.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

VESELÁ BIBLE PRO BYSTRÉ DĚTI
Peter Martin, Len Epstein
Zábavná obrázková kniha s detailními ilustracemi biblických příběhů. Mla-
dí čtenáři plní různé úkoly a hledají zajímavé scény a předměty, které jsou 
umístěny na okrajích stránek. Úkoly zdůrazňují hlavní témata biblických pří-
běhů.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

MOJE PRVNÍ VÁNOCE – zábavné magnetky
Tim Dowley, ilustrace Helen Proleová
Příběh o Marii, Josefovi a malém Ježíšovi si mohou děti samy dotvářet po-
mocí barevných magnetických postaviček. 

 pevná vazba, magnetické strany a postavičky 
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

KOMPLET PRO KLUKY A HOLKY

  tituly | kat. č. 
Cena:  Kč (původní cena  Kč, ušetříte  Kč)
  tit l | k t č 

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Knihy pro děti
mladší školní věk

DĚTSKÁ BIBLE – ČTI A POZNÁVEJ
Sophie Piperová, ilustrace Anthony Lewis
Velká ilustrovaná Bible pro děti, které se chtějí dozvědět něco víc o  době, 
do které patří biblické příběhy. Kromě převyprávěných biblických příběhů 
a mnoha ilustrací mohou děti vidět, jak vypadal Šalomounův chrám, jak ži-
li kočovníci v Abrahamově době, co obnášela práce tesaře za časů Ježíše, jak 
vypadala synagóga uvnitř, co se jedlo na hostině, jak se stolovalo a jiné za-
jímavosti.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

BIBLICKÁ PODOBENSTVÍ PRO DĚTI
Bob Hartman & Krisztina Kállai Nagyová
Když Ježíš hovořil v podobenstvích, sbíhali se k němu lidé z širokého okolí. 
V každém jeho příběhu můžeme objevit poselství, co to znamená být součás-
tí Božího království. Příběhy převyprávěné Bobem Hartmanem se dobře hodí 
jak k předčítání dětem, tak i k jejich prvnímu samostatnému čtení. 

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

BIBLICKÉ DOMALOVÁNKY
Michael Landgraf
150 biblických příběhů a textů. Děti se na podobě knihy samy podílejí, k in-
spiraci jim slouží načrtnuté obrázky tváří, krajin, předmětů a symbolů, o kte-
rých se v příbězích hovoří. Biblické domalovánky jsou výbornou pomůckou 
pro výuku náboženství.

 měkká vazba v kovové spirále
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Knihy pro děti
mladší školní věk

JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH PRO MALÉ DETEKTIVY
Peter Martin, ilustrace Peter Kent
Kniha plná detailních ilustrací přibližuje dětem dobu, ve  které žil Ježíš, 
a zobrazuje nejvýznamnější momenty z jeho života. Malí čtenáři se při hle-
dání různých detailů dozvědí, jak vypadal všední život ve starověku, jak lidé 
cestovali, jedli a pracovali. Podrobné obrázky odhalují, co všechno se mohlo 
přihodit, zatímco Ježíš kázal o Božím království.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

BIBLE PRO MALÉ DETEKTIVY
Peter Martin, ilustrace Peter Kent
Bohatě ilustrovaná kniha přibližuje malým čtenářům vtipným způsobem 
svět Bible. Na sedmnácti celostránkových obrázcích děti vyhledávají lidi, vě-
ci, zvířata, stromy či jiné detaily a díky tomu si nejen procvičí pozornost, ale 
také se dozví mnoho zajímavých podrobností o době, ve které se odehráva-
ly některé známé biblické příběhy. A navíc… na každé dvoustraně se skrývá 
mazaný lišák. Kdo jej najde na všech obrázcích, je opravdovým detektivem!

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

KOMPLET PRO MLADÉ DETEKTIVY

  tituly | kat. č. 
Cena:  Kč (původní cena  Kč, ušetříte  Kč)

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Knihy pro děti
pro školáky

BIBLE – PŘÍBĚHY NA KAŽDÝ DEN
Mary Joslinová, ilustrace Amanda Hallová
365 biblických příběhů. Kromě biblického textu je na okraji každé strany uve-
den název biblické kapitoly a krátká modlitbička. Děti se tak mohou naučit 
pravidelně číst v Bibli a nechat se vést k přemýšlení a modlitbě.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

EXPEDICE BIBLE – 100 dobrodružných výprav
Expedice Bible je rozdělena do dvaceti kapitol – expedicí. V každé z nich je 
pět výprav inspirovaných biblickými příběhy, zajímavé úkoly, náměty k pře-
mýšlení i k modlitbě. Kniha je vhodná jak pro zvídavé jednotlivce, tak pro 
skupinové studium základů Bible.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

SVĚTEM BIBLE – Obrazový průvodce
Lois Rocková, ilustrace Steve Noon
V  knize ožívá starověký svět díky celostránkovým ilustracím, fotografi ím 
a přehledným mapkám. Poutavý text přibližuje dobu, prostředí a širší sou-
vislosti vybraných biblických událostí.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

ŠKOLNÍ PRŮVODCE BIBLÍ
Dr. Tim Dowley
Obrázková pomůcka ke studiu Bible se spoustou textů a grafů.

 měkká  vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Populárně naučné knihy
z historie

ATLAS EVROPSKÉ 
REFORMACE
Tim Dowley
Atlas evropské reforma ce přibližuje příčiny, 
dobové souvislosti, počátky i rozmach protes-
tantské reformace a  sleduje vliv tohoto hnu-
tí na  Evropu a  další části světa. Se stejnou 
hloubkou a šíří rozebírá také katolickou refor-
mu a protireformaci i politické a vojenské kon-
fl ikty, které vznikaly v důsledku teologických 
i  církevních změn. Součástí knihy je podrob-
ná chronologie a užitečný přehled všech hlav-
ních událostí.
Reformace, protireformace a  katolická refor-
ma ovlivnily zásadním způsobem nejen evrop-
ské dějiny a moderní evropskou identitu, ale 
prostřednictvím evropských objevitelských 
výprav se toto zápolení postupně rozšířilo 
i do dalších, odlišných geografi ckých a kultur-
ních situací. Soupeření mezi protestanty a ka-
tolíky tak představuje jeden z nejvýznamněj-
ších – pozitivních i negativních – evropských 
„exportů“ na ostatní kontinenty.
Tento atlas není konfesijně zaměřen a má po-
pulárně-naučný charakter. Věříme, že bude 
užitečnou pomůckou nejen pro zájemce o sa-

motnou reformaci, ale i pro ty, 
kdo chtějí porozumět evrop-
ským i  světovým kulturním 
a náboženským dějinám.

 měkká vazba
 ×  mm
 stran
kat. č. 
Cena:  Kč

132 AT L A S  E V R O P S K É  R E F O R M AC E

Ve střední Evropě skryté napětí explodovalo v roce 1618. Válku odstartovalo 
stavovské povstání v Čechách, které se postavilo proti dalšímu rekatolizačnímu úsilí 
i habsburským nárokům. V roce 1617 nastoupil na český trůn habsburský dědic 
Ferdinand II. Štýrský (1578–1637), jezuity vzdělaný katolík, který již ve Štýrsku 
s mimořádnou razancí potlačil luterány. Rozbuškou konfl iktu se stala „pražská 
defenestrace“, kdy čeští stavové vyhodili z okna dva královské místodržící i s písařem. 
Čeští páni pak svolali zemskou hotovost a s podporou rakouských stavů zpočátku nad 
císařskou armádou vítězili.

Třicetiletou válku tvoří série po sobě 
jdoucích konfl iktů, pojmenovaných podle 
hlavních účastníků – po válce české přišla 
dánská, pak švédská a nakonec švédsko-
francouzská – považujeme ji však za celek, 
a to kvůli závěrečné dohodě, vestfálskému 
míru z roku 1648, který změnil poměry 
v Evropě. Raná fáze války (1618–29) byla 
převážně náboženská; druhá (1630–1648) 
byla bojem dynastie Habsburků se Švédy 
a Francouzi o vliv na Svatou říši římskou.

V roce 1620 česká armáda pod vedením 
vévody a kurfi řta Fridricha Falckého, 
zvoleného rebelujícími stavy českým 
králem, podlehla na Bílé hoře katolickému 
vojsku, jemuž velel vlámský generál a hrabě 
Tilly. V dalších dvou letech bavorská 
a španělská armáda dobyla Falc a obnovila 
zde katolicismus. Rozšířené nasazování 
žoldnéřských vojsk způsobilo obyvatelům 
Svaté říše římské nezměrné utrpení, protože 
armády žily z rabování místních zdrojů. 
Vojevůdci jako Ernst von Mansfeld (1580–
1626) či Albrecht z Valdštejna (1583–1634) 
bojovali ochotně za tu stranu, která zaplatila 
více. Ačkoli se hovoří o náboženské 
válce, velkou roli hrály i politické zájmy 
a nepokrytá touha po obohacení. 

Ve snaze zabránit totálnímu katolickému 
vítězství vstoupil v roce 1625 do války 

dánský luteránský král Kristián IV. (1588–
1648). Nedokázal však nalézt německé 
spojence a Tilly jej porazil v bitvě u Lutteru 
(1626). Valdštejn pro císaře zabral většinu 
Dánska i Braniborska a dobyl i Magdeburk 
a významné luterské středisko Augsburg. 
Obě města násilím donutil vrátit se 
ke katolictví. Císař tak mohl uvažovat 
o odvolání augsburského míru a obnově 
katolicismu v celé říši. V roce 1629 vydal 
Restituční edikt, který postavil reformované 
a kalvinisty mimo zákon a donutil luterány 
vracet zabraný církevní majetek.

Do Pomořan se však v tu dobu vylodil 
švédský král Gustav Adolf II. (1594–1632), 
který chtěl luterány zachránit. Podporu 
německých luterských knížat nezískával 
snadno, fi nancoval jej však první 
ministr francouzského krále Ludvíka XIII. 
kardinál Richelieu, který usiloval o dobytí 
a zábor Porýní. 

Gustav Adolf byl výjimečný vojevůdce 
a dosáhl klíčového vítězství v bitvě 
u Breitenfeldu (1631), čímž zachránil věc 
protestantismu. Následujícího roku se však 
střetl s Valdštejnem v bitvě u Lützenu, kde 
byly císařské síly sice opět poraženy, ale 
Gustav Adolf padl. Valdštejn byl zavražděn 
v Chebu v roce 1634.
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Ve střední Evropě skryté napětí explodovalo v roce 1618. Válku odstartovalo 
stavovské povstání v Čechách, které se postavilo proti dalšímu rekatolizačnímu úsilí 
i habsburským nárokům. V roce 1617 nastoupil na český trůn habsburský dědic 
Ferdinand II. Štýrský (1578–1637), jezuity vzdělaný katolík, který již ve Štýrsku 
s mimořádnou razancí potlačil luterány. Rozbuškou konfl iktu se stala „pražská 
defenestrace“, kdy čeští stavové vyhodili z okna dva královské místodržící i s písařem. 
Čeští páni pak svolali zemskou hotovost a s podporou rakouských stavů zpočátku nad 
císařskou armádou vítězili.

Třicetiletou válku tvoří série po sobě 
jdoucích konfl iktů, pojmenovaných podle 
hlavních účastníků – po válce české přišla 
dánská, pak švédská a nakonec švédsko-
francouzská – považujeme ji však za celek, 
a to kvůli závěrečné dohodě, vestfálskému 
míru z roku 1648, který změnil poměry 
v Evropě. Raná fáze války (1618–29) byla 
převážně náboženská; druhá (1630–1648) 
byla bojem dynastie Habsburků se Švédy 
a Francouzi o vliv na Svatou říši římskou.

V roce 1620 česká armáda pod vedením 
vévody a kurfi řta Fridricha Falckého, 
zvoleného rebelujícími stavy českým 
králem, podlehla na Bílé hoře katolickému 
vojsku, jemuž velel vlámský generál a hrabě 
Tilly. V dalších dvou letech bavorská 
a španělská armáda dobyla Falc a obnovila 
zde katolicismus. Rozšířené nasazování 
žoldnéřských vojsk způsobilo obyvatelům 
Svaté říše římské nezměrné utrpení, protože 
armády žily z rabování místních zdrojů. 
Vojevůdci jako Ernst von Mansfeld (1580–
1626) či Albrecht z Valdštejna (1583–1634) 
bojovali ochotně za tu stranu, která zaplatila 
více. Ačkoli se hovoří o náboženské 
válce, velkou roli hrály i politické zájmy 
a nepokrytá touha po obohacení. 

Ve snaze zabránit totálnímu katolickému 
vítězství vstoupil v roce 1625 do války 

dánský luteránský král Kristián IV. (1588–
1648). Nedokázal však nalézt německé 
spojence a Tilly jej porazil v bitvě u Lutteru 
(1626). Valdštejn pro císaře zabral většinu 
Dánska i Braniborska a dobyl i Magdeburk 
a významné luterské středisko Augsburg. 
Obě města násilím donutil vrátit se 
ke katolictví. Císař tak mohl uvažovat 
o odvolání augsburského míru a obnově 
katolicismu v celé říši. V roce 1629 vydal 
Restituční edikt, který postavil reformované 
a kalvinisty mimo zákon a donutil luterány 
vracet zabraný církevní majetek.

Do Pomořan se však v tu dobu vylodil 
švédský král Gustav Adolf II. (1594–1632), 
který chtěl luterány zachránit. Podporu 
německých luterských knížat nezískával 
snadno, fi nancoval jej však první 
ministr francouzského krále Ludvíka XIII. 
kardinál Richelieu, který usiloval o dobytí 
a zábor Porýní. 

Gustav Adolf byl výjimečný vojevůdce 
a dosáhl klíčového vítězství v bitvě 
u Breitenfeldu (1631), čímž zachránil věc 
protestantismu. Následujícího roku se však 
střetl s Valdštejnem v bitvě u Lützenu, kde 
byly císařské síly sice opět poraženy, ale 
Gustav Adolf padl. Valdštejn byl zavražděn 
v Chebu v roce 1634.
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Populárně naučné knihy
encyklopedie

ABC BIBLE
Mike Beaumont
Bohatě ilustrovaný průvod ce Biblí a je jím historickým pozadím. Každá ze se-
dmdesáti chronologicky uspořádaných dvojstran obsahuje krátké výkladové 
a informativní bloky textu, časové osy, množství fotografi í, map a tabulek.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

ABC KŘESŤANSTVÍ
David Winter
Další titul z  řady ABC přehledně zpracovává témata o  původu křesťanství 
a popisuje základy křesťanské víry a její prožívání. Stručně nahlíží do dějin 
křesťanství a podává přehled o křesťanských církvích současnosti.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

ABC BIBLICKÝ ATLAS
Nick Page
Nový typ biblického atlasu, který obsahuje více než 170 nově zpracovaných 
barevných map, fotografi í a  ilustrací. Shrnuje významné události zmíněné 
v Bibli a předkládá jejich přehledné grafi cké zpracování.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

ABC JEŽÍŠOVA ŽIVOTA
Mike Beaumont
Kniha je uspořádaná do tematických kapitol podle hlavních událostí Ježíšo-
va života. Atrak tivní grafi cké zpracování, barevné mapy, fotografi e, ilustra-
ce a přehledné tabulky.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Populárně naučné knihy
encyklopedie

ABC SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ
Hugh P. Kemp
Pátý díl oblíbené řady. Provádí starověkými náboženskými systémy, věnu-
je se současným velkým náboženstvím a zahrnuje i nové náboženské směry. 
Obsahuje množství fotografi í, ilustrací a map.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

KOMPLET ABC

  titulů | kat. č. 
Cena:  Kč (původní cena  Kč, ušetříte  Kč)

PRŮVODCE BIBLÍ
Průvodce Biblí (The Lion Handbook to the Bible) si získal díky třem milio-
nům prodaných výtisků v téměř 30 jazycích a opakovaným revidovaným vy-
dáním výjimečnou pověst jedné z nejlepších a nejsrozumitelnějších příruček 
pro studium největšího bestseleru všech dob – Bible.

 měkká vazba s chlopněmi
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

RODINNÁ ENCYKLOPEDIE BIBLE
Peter Atkinson
Chronologicky uspořádané a bohatě ilustrované kapitoly obsahují přehledné 
mapy, srovnávací tabulky a popisky.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

  tit lů | k t č t

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Populárně naučné knihy

ZEMĚ IZRAEL – DĚJINAMI A KRAJINOU
Peter Walker
Čtivá příručka svižným a odborně podloženým autorským textem přehled-
ně popisuje čtyři tisíce let dějin Izraele od biblických dob do roku 1948. Kni-
ha je bohatě ilustrována netypickými leteckými záběry i původními snímky 
z 19. a 20. století pořízenými na jeruzalémské École Biblique. 

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

ČTENÍ Z BIBLE
Jan Sokol, ilustrace Václav Sokol
Biblické oddíly ze Starého a Nového zákona vybral a poznámkami opatřil Jan 
Sokol, který se podílel na vzniku Českého ekumenického překladu a je také 
autorem stručných a praktických výkladů na konci knihy. Knihu jako učeb-
nici doporučilo MŠMT ČR a Ekumenická rada církví v ČR.

 pevná vazba 
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

MISTR JAN HUS – člověk, teolog, mučedník
Martin Chadima
Jan Hus zásadním způsobem přispěl k formování našich dějin. Byl bludařem, 
kacířem, heretikem nebo obětí zlovolného jednání koncilu? Teolog, pedagog 
a duchovní CČSH se pokusil na všechny tyto otázky dát odpověď.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

ČÍST BIBLI ZASE JAKO BIBLI
Úvod do teologické interpretace Písma
Jaroslav Vokoun
Kniha pro všechny, kdo chtějí číst Bibli v duchovní tradici křesťanské církve, 
současně s využitím poznatků moderní biblické hermeneutiky.

 pevná vazba, barevná příloha
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz
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Český ekumenický komentář
k Novému zákonu

Český ekumenický komentář k Novému zákonu navazuje na plá-
ny překladatelských skupin předložit českému čtenáři ucelené řady komentářů k Písmu, které by by-
ly původním dílem domácích autorů. Jde o komentáře vycházející z kritické exegeze v rozhovoru se 
současnou biblistikou, které usilují o obecnější srozumitelnost výkladu, tak aby byly pomůckou nejen 
pro teologické odborníky, kazatele a studenty, nýbrž pro každého, kdo se zajímá o soustředěné poro-
zumění biblickému textu. Pro celou výkladovou řadu je též důležitá ekumenická orientace.

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE
Jiří Mrázek
V rozsáhlém textu doc. Mrázek podrobně seznamuje čtenáře s obsahem Ma-
toušova evangelia a pečlivě a srozumitelně vykládá i obtížné pasáže. Komen-
tář je určen nejen teologům či studentům teologie, ale rovněž širší čtenářské 
veřejnosti, která chce lépe pochopit biblické poselství.

 měkká  vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

EVANGELIUM PODLE MARKA
Petr Pokorný
Autor ve své knize přináší souvislý výklad textu a jeho částí se záměrem in-
formovat čtenáře především o základních otázkách souvisejících s textem. 
O  odborné diskusi referuje většinou jen nepřímo, shrnutím jejích výsled-
ků.  Publikace je tedy praktickou pomůckou jak pro teologické odborníky, 
tak i pro laiky.

 měkká  vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

LIST GALATSKÝM
Ladislav Tichý
List Galatským bývá počítán mezi čtyři hlavní listy apoštola Pavla. Hlavním 
teologickým tématem tohoto listu je otázka ospravedlnění člověka před Bo-
hem. Autorem komentáře je prof. Ladislav Tichý, Th.D., z katedry biblických 
věd na Cyrilometodějské teologické fakultě UP.

 měkká  vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Český ekumenický komentář
k Novému zákonu

LIST EFEZSKÝM
Petr Pokorný
2. upravené vydání. Komentář předního českého teologa prof. ThDr. P. Po-
korného, DrSc. předkládá ucelený výklad Pavlova listu Efezským, čímž ne-
jen kvalitně rozšiřuje počet českých odborných teologických knih, ale také 
umožňuje lépe pochopit poselství biblického textu.

 měkká  vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

PRVNÍ LIST TESALONICKÝM
Mireia Ryšková
První list Tesalonickým je nejstarší Pavlův list a zároveň nejstarší kniha No-
vého zákona. Autorka čtenáři nabízí zasvěcený vhled do prostředí, ve kterém 
vznikala první křesťanská společenství.

 měkká  vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

DRUHÝ LIST TESALONICKÝM
Jiří Mrázek
Druhý list Tesalonickým je dílem, které se věnuje otázce dne Páně a Kris-
tova návratu. Narážky na průběh apokalyptického konce času nabyly v cír-
kevních dějinách tak velkého významu, že se 2. list Tesalonickým stal jed-
ním z nejvlivnějších novozákonních textů a byl předmětem řady spekulací 
o Antikristu.

 měkká  vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Český ekumenický komentář
k Novému zákonu

LIST ŽIDŮM
Jaroslav Brož
List Židům je mezi novozákonními spisy v mnoha ohledech jedinečný. Jako 
jediný pojednává přímo o Kristově kněžství nové smlouvy a povzbuzuje vě-
řící v obtížných okolnostech k horlivé víře a vytrvalosti.

 měkká  vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

ZJEVENÍ JANOVO
Jiří Mrázek
Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jed-
nou z  vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona. Významný český 
biblista Doc. Jiří Mrázek, Th.D. shrnuje v dalším díle Českého ekumenického 
komentáře svou několikaletou badatelskou i pedagogickou činnost věnova-
nou této biblické knize.

 měkká  vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

KOMPLET ČEK NZ

  dílů | kat. č. 
Cena:  Kč (původní cena  Kč, ušetříte  Kč)

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Český ekumenický komentář
ke Starému zákonu

Český ekumenický komentář ke Starému zákonu vychází sou-
běžně s novozákonní řadou. České veřejnosti se tak nabízí ucelená řada komentářů, které k jednot-
livým biblickým knihám zpracovali současní domácí autoři. Východiskem komentářů je kritická exe-
geze původního znění biblického textu. Výklady i způsob jejich zpracování přitom usilují o obecnou 
srozumitelnost, protože chtějí sloužit nejen odborníkům, nýbrž každému zájemci o porozumění  Bibli. 
Podstatným rysem je také ekumenická orientace celé edice, která se projevuje spoluprací autorů 
z různých křesťanských tradic, a zejména konfesijní nepředpojatostí jednotlivých výkladů.

KAZATEL
Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu
Filip Čapek
Ve Starém zákoně i v celé Bibli snad není kniha, jež by tak pronikavým způ-
sobem odrážela dobu svého vzniku, navíc dobu, která se v mnohém podobá 
té dnešní. Jde o teologické a zároveň i hluboce fi lozofi cké pojednání. Kazatel 
se zamýšlí nad otázkami lidské existence, jejího smyslu, poslání, ale i konce. 
Zejména se pak ptá, jakou roli v tom všem hraje Bůh, co je dobro a  jakým 
způsobem dosáhnout moudrosti. Argumentace je dramatická, víceznačná 
a v mnohém překvapivě věrně zrcadlí uvažování nad dnešní dobou – hledání 
jistoty v nejistém čase „globalizovaného“ světa, kde jedna verze skutečnosti 
soupeří s druhou a žádné není dána přednost.
Doc.  Filip Čapek, Th.D., (*1971), docent Katedry Starého zákona na  Evan-
gelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a farář Českobratrské 
církve evangelické. Studia v Praze, Heidelbergu, Oxfordu a Jeruzalémě. Zabý-
vá se starozákonní hermeneutikou a biblickou archeologií.

 pevná  vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz
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Český ekumenický komentář
ke Starému zákonu

ESTER
Petr Chalupa
V knize Ester jsou promyšleně propojeny dva hlavní děje: prvním z nich je 
vyprávění o zapuzení královny Vašti a Esteřině vzestupu, druhým vyprávění 
o vzestupu a pádu Hamana, kterému odpovídá ponížení a vzestup Mordecha-
je. Ohrožení existence je společným motivem obou dějů, které se navzájem 
doplňují. Kniha Ester názorně ukazuje, jak se může představitel důsledného 
monoteismu dostat do konfl iktu s  totalitním státem a  jak může vést zpo-
chybnění absolutistického nároku na moc až k hrozbě likvidací.
Z teologického hlediska je nejnápadnějším jevem skutečnost, že v knize ne-
ní zmíněn Bůh, a to ani vlastním jménem, ani obecným označením „bůh“.

 pevná  vazba
 ×  mm | cca  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

AMOS
Adam Mackerle
Ámos patří mezi tzv. Malými proroky spíše k  známějším a  čtenějším kni-
hám. Za  její hlavní téma bývá považována sociální spravedlnost, kniha je 
však mnohem komplexnější a bohatší. 
Devět kapitol této knihy otevírá mnoho teologicky důležitých témat, jaký-
mi jsou vztah kultu a jednání s bližním a soukmenovcem, Boží spravedlnost, 
retribuce a kolektivní odpovědnost, zjevená a přirozená etika, vztah člověka 
a přírody, Boží trpělivost a povaha Božích „trestů“ a mnoho dalších. V tom-
to smyslu je kniha Ámos hutným teologickým textem zasluhujícím zvlášt-
ní pozornost.
Tvrdá slova, s nimiž se na těchto stránkách často setkáme, nejsou mstivou 
výtkou; Bůh jimi člověku ukazuje jeho pravou tvář a ukazuje mu, kudy ve-
de cesta vyhýbající se blížícímu se konci, který si člověk sám svými činy při-
pravuje.

 pevná  vazba
 ×  mm | cca  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

Obálka se připravuje

Obálka se připravuje

Česká biblická společnost  jaro–léto 
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biblistika

Studijní texty

Studijní texty ČBS jsou ediční řadou určenou jak pro studenty, pedagogy i duchovní, tak 
pro zájemce z odborné i široké veřejnosti. Cílem je přispět k rozvoji moderní české biblistiky. Eku-
menická otevřenost, vysoká odborná úroveň publikovaných textů i snaha o srozumitelnost a čtivost 
jsou hlavními rysy celé řady.

PĚT ČESKÝCH NOVOZÁKONNÍCH PŘEKLADŮ
Nové zákony od Českého ekumenického překladu 
do roku 1989
Josef Bartoň
Cílem monografi e PhDr. Josefa Bartoně, Th.D. je zevrubně představit české 
novozákonní překlady, které byly vytvořeny a poprvé publikovány od počát-
ku 60. let 20. st. do roku 1989: Český ekumenický překlad, Nový zákon Ond-
řeje M. Petrů, překlad Václava Bognera a Slovo na cestu. Kniha shromažďuje 
důležitá bibliografi cká data, podává charakteristiky jednotlivých překlado-
vých textů, postihuje vztahy mezi tlumočeními a určuje jejich místo v širším 
kontextu české biblické překladové tradice.

 měkká vazba s chlopněmi
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

MODERNÍ ČESKÝ NOVOZÁKONNÍ PŘEKLAD
Nové zákony dvacátého století 
před Českým ekumenickým překladem
Josef Bartoň
Tato kniha uznávaného klasického fi lologa, bohemisty a  teologa se ve  své 
hlavní části zabývá šesti českými překlady kompletního Nového zákona 
vzniklými po roce 1900 a před zahájením prací na Českém ekumenickém pře-
kladu. Tyto české Nové zákony (výsledky práce J. L. Sýkory, J. Hejčla, R. Cola, 
F. Žilky, P. V. Škrabala a O. M. Petrů) sehrály zásadní roli na cestě od tradič-
ních překladových typů k novému pojetí biblického překládání.

 měkká vazba s chlopněmi
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Studijní texty
biblistika

HOSPODIN JE KRÁL
Starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky
Ivana Procházková
Bible je plná symbolů a metafor. Co vše může být v biblickém textu metafo-
rou a jak odkrýt její význam se dozvíte v knize Ivany Procházkové.
Autorka představuje některé teorie kognitivní a kulturně orientované lin-
gvistiky a dále je pak využívá k popisu významu metafory HOSPODIN JE 
KRÁL v žalmech a k interpretaci a překladu Žalmu 44, Žalmu 76 a oddílu 
Pláč 3,1–24.

 měkká vazba s chlopněmi
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

STAROVĚKÉ A ANGLICKÉ PŘEKLADY BIBLE
Bruce Metzger
Tato kniha podrobně popisuje historii vzniku více než padesáti biblických 
překladů, v první části starověkých, v druhé anglických.
Bruce Metzger, jeden z nejuznávanějších biblistů poslední doby, začíná svůj 
poutavý přehled nejstaršími překlady Starého a Nového zákona (včetně verze 
staroslověnské), které jsou cenné nejen coby svědectví o šíření křesťanství, 
ale také tím, jak ovlivnily novější převody do moderních jazyků.

 měkká vazba s chlopněmi
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

KOMPLET STUDIJNÍ TEXTY

  díly | kat. č. 
Cena:  Kč (původní cena  Kč, ušetříte  Kč)
  díly | kat č  díl | k t č

Česká biblická společnost  jaro–léto 



životopisy

Pro volný čas

FENOMÉN J. R. R. TOLKIEN: 
ŽIVOTOPIS PÁNA PŘÍBĚHŮ
Colin Duriez
Bohatá fantazie J. R. R. Tolkiena upoutala pozornost milionů čtenářů dáv-
no před tím, než byla do kin po celém světě uvedena úspěšná fi lmová podo-
ba Pána prstenů. Tolkien ovlivnil nejen celé generace autorů fantasy litera-
tury, ale měl mimořádný vliv i na svého celoživotního přítele a významného 
křesťanského autora C. S. Lewise, na jehož cestě k znovunalezení křesťanství 
hrál významnou roli.

 pevná vazba |  ×  mm
 stran +  stran barevné přílohy
kat. č. 
Cena:  Kč

FENOMÉN C. S. LEWIS: 
ŽIVOTOPIS ZKUŠENÉHO LETOPISCE
Colin Duriez
Tato kniha vypráví Lewisův životní příběh prostřednictvím několika pev-
ných přátelství, která navázal. Můžeme jej tak spatřit nejen jako upjatého 
oxfordského pedagoga, ale i  jako člověka, jehož brilantní myšlení se tříbi-
lo a projasňovalo v nespočetných rozhovorech, dopisech i prostých mezilid-
ských vztazích. 

 pevná vazba |  ×  mm
 stran +  stran barevné přílohy
kat. č. 
Cena:  Kč

KOMPLET ŽIVOTOPISY

  tituly | kat. č. 
Cena:  Kč (původní cena  Kč, ušetříte  Kč)
  tituly | kat č   tit l | kat č t

 www.bibleshop.cz



Audio Bible

BIBLE – NOVÝ ZÁKON
Čte Jiří Hurta
Audio nahrávka Nového zákona v Českém ekumenickém překladu pořízená 
v roce 1988 v podání Jiřího Hurty na jednom CD ve formátu MP3.

 audio CD MP | kat. č. 
Cena:  Kč

VIDÍM TVÁ NEBESA…
Výběr starozákonních žalmů v  Českém ekumenickém překladu. Nahrávka 
je výsledkem spolupráce ČBS a Katedry autorské tvorby DAMU. Absolventi 
a studenti DAMU se pokusili přečíst 25 žalmů tak, aby vynikl především je-
jich obsah, totiž bez patosu a hereckých manýr. 

 audio CD | kat. č. 
Cena:  Kč

BIBLE – NOVÝ ZÁKON
Dramatizovaná nahrávka Nového zákona na  1 DVD. Výběr novozákonních 
knih a kapitol umožňuje 28 vstupních obrazovek (menu) s obrázky z Palesti-
ny. Připravujeme nové vydání.

 audio DVD + MP | kat. č. 
Cena:  Kč

ŽIVOT A DÍLO APOŠTOLA PAVLA
2 audio CD
Dvoudiskový komplet vydaný k roku apoštola Pavla. První CD disk obsahuje 
průřez životem apoštola Pavla, druhý CD disk je sestaven z částí Pavlových 
listů k deseti stěžejním tématům Pavlovy teologie. Výběr pořídil Dr. Jaroslav 
Brož z Katolické teologické fakulty UK v Praze. Komplet je doplněn barevnou 
brožurou s mapkami Pavlových misijních cest.

  audio CD | kat. č. 
Cena:  Kč

Český ekumenický překlad

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Cizojazyčné Bible
původní a starověké jazyky

ŘECKO–ČESKÝ NOVÝ ZÁKON
Nestle–Aland
Unikátní dvoujazyčné řecko-české vydání Nového zákona, které obsahuje 
kompletní kritický aparát a odkazy na paralelní místa z 27. Nestleho vydá-
ní na straně řecké a Český ekumenický překlad včetně poznámek pod čarou 
a biblických odkazů na straně druhé. Kniha obsahuje rovněž překlad původ-
ních předmluv a vysvětlivek ke kritickému aparátu z pera předního českého 
bohemisty dr. Josefa Šimandla.

 pevná šitá vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

CHAMIŠA CHUMŠEJ TORA 
– PĚT KNIH MOJŽÍŠOVÝCH
Současné hebrejsko-české vydání Pěti knih Mojžíšových přináší úplný heb-
rejský text tohoto základního textu judaismu spolu s paralelně tištěným čes-
kým překladem, který v letech 1998–2012 vytvořil vrchní zemský a pražský 
rabín Efraim Sidon. Hebrejský text i překlad jsou rozděleny do kapitol a čle-
něny do  týdenních oddílů (parašot), předčítaných během ranní modlitby 
o šabatu. Biblický text je doplněný haft arami (čtením z proroků) k jednotli-
vým týdenním oddílům Pěti knih Mojžíšových, tak jak se recitují při šabato-
vé bohoslužbě.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

BIBLE HEBREJSKÁ A ŘECKÁ
Toto vydání obsahuje v jednom svazku kompletní heb-
rejský a  řecký text, ze kterého vycházely reformační 
překlady. Text Starého zákona je převzat z edice Gins-
burg/Bomberg a novozákonní text je Textus Receptus 
(F. H. A. Scrivener, 1894). 

 pevná vazba
 ×  mm |  stran
kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Cizojazyčné Bible
původní a starověké jazyky

BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA
Hebrejský text vychází z Leningradského kodexu (B19a). Obsahuje kritický 
aparát, masoretské poznámky a odkazy na masoru magnu (edice G. E. Wei-
la), úvodní text, klíč k latinským výrazům, zkratkám a dalším symbolům vy-
skytujícím se v kritickém aparátu (anglicky, německy).

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

SEPTUAGINTA
Původní text řecké Bible není znám, nejstarší ucelené rukopisy jsou ze 4. sto-
letí. Nevychází z  masoretských, ale ze starších textů, což dotvrzují obje-
vy v  Kumránu. Současná podoba tohoto textu Septuaginty je dílem Alfre-
da Rahlfa.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

NOVUM TESTAMENTUM GRAECE 28
Dvacáté osmé vydání řeckého Nového zákona Nestle-Aland. Toto vydání 
představuje novou koncepci, zapracovává nové vědecké poznatky.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

BIBLIA SACRA VULGATA
Biblia Sacra Vulgata je latinským překladem celé Bible. Původní text překladu 
pochází ze 4. – 5. století, inicioval jej a velkou část přeložil Jeroným. Zákla-
dem tohoto vydání je text „Jeronýmova překladu“, který je několikrát upra-
vený a revidovaný.

 pevná šitá vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Cizojazyčné Bible
Bible v angličtině

NEW TESTAMENT
New International Version je jedním z nejoblíbenějších moderních překladů Bible 
do angličtiny, především pro svoji přesnost a srozumitelnost. Překladatelský tým 
tvořili renomovaní teologové a tento revidovaný překlad zahrnuje nejnovější obje-
vy na poli biblistiky.

 měkká vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

HOLY BIBLE
New International Version je jedním z nejoblíbenějších moderních překladů Bible 
do angličtiny, především pro svoji přesnost a srozumitelnost. Překladatelský tým 
tvořili renomovaní teologové a tento revidovaný překlad zahrnuje nejnovější obje-
vy na poli biblistiky.

 měkká vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

HOLY BIBLE
New International Version je jedním z nejoblíbenějších moderních překladů Bible 
do angličtiny, především pro svoji přesnost a srozumitelnost. Překladatelský tým 
tvořili renomovaní teologové a tento revidovaný překlad zahrnuje nejnovější obje-
vy na poli biblistiky. Toto vydání obsahuje stručnou konkordanci.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

HOLY BIBLE
New International Version je jedním z nejoblíbenějších moderních překladů Bible 
do angličtiny, především pro svoji přesnost a srozumitelnost. Překladatelský tým 
tvořili renomovaní teologové a tento revidovaný překlad zahrnuje nejnovější obje-
vy na poli biblistiky.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Cizojazyčné Bible
Bible v němčině 

DIE BIBEL
Einheitsübersetzung
Společný překlad Katolického biblického díla, Biblické společnosti a Rady evange-
lických církví. Vydání včetně deuterokanonických knih.

 měkká vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

DIE BIBEL
Gute Nachricht
Oblíbený misijní překlad do současné němčiny. 

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

DIE BIBEL
Luther
Nejrozšířenější překlad Bible v německy mluvících zemích. Čtvrté revidované vydá-
ní z roku 1990 obsahuje slovníček a mapy.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč                                                            EAN není k dispozici

BASISBIBEL 
Moderní překlad do velmi srozumitelné němčiny.

 měkká vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 



Cizojazyčné Bible
ostatní jazyky

E NEVI ZMLUVA 
Andre Romaňi čhib pal o vichodno Slovensko
Nový zákon ve východoslovenské romštině.

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

BIBLE RUSKÁ
Synodální překlad
Vydání včetně deuterokanonických knih. Obsahuje rozpis čtení na jednotlivé neděle. 

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

BIBLE FRANCOUZSKÁ
La Bible en français courant 
Překlad do současné francouzštiny s poznámkami. Revize textu z roku 1997. 

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

NOVÝ ZÁKON ŠPANĚLSKÝ
Dios Hobla Hoy
Čtivý překlad v současné španělštině s ilustracemi Annie Valloton. 

 měkká vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

PAROLA DEL SIGNORE, BIBLE ITALSKÁ
La Bibbia interconfessionale in lingua corrente 
Ekumenický překlad Bible do současné italštiny. 

 měkká vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Cizojazyčné Bible
ostatní jazyky

BIBLE STAROSLOVĚNSKÁ
Církevní slovanština
Vydání včetně deuterokanonických knih.

 pevná vazba
 ×  mm | kat. č. 
Cena:  Kč     EAN není k dispozici

BIBLE VIETNAMSKÁ
Moderní revidované vydání obsahuje kromě biblického textu stručnou konkor-
danci, přehledné tabulky a několik barevných mapek.

 měkká vazba s plastovými deskami
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

NOVÝ ZÁKON ARABSKÝ
Kapesní vydání Nového zákona v tradičním překladu Van Dyke.

 měkká vazba
 ×  mm | kat. č. 
Cena:  Kč

BIBLIO, BIBLE V ESPERANTU
Vydání včetně deuterokanonických knih. První vydání Bible ve verzi nově edito-
vané Ekumenickou komisí ILEI a KELI pod vedením B. Eichkorna a A. Kronen-
bergera. 

 pevná vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč                                                            EAN není k dispozici

Česká biblická společnost  jaro–léto 

Aktuální kompletní nabídku cizojazyčných knih naleznete 
v internetovém obchodě www.bibleshop.cz



Doprodej za snížené ceny

NEVĚSTA U STUDNY
Milostné příběhy Bible

 měkká vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

NA POČÁTKU BYLA VRAŽDA
Kriminální příběhy Bible

 měkká vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

MALÉ ÚVAHY
Jindřiška Kubáčová
Ve svižně psaných úvahách hledí autorka do budoucnosti s odhodláním ke  každodenní 
práci na sobě a na svém bezprostředním okolí.

 pevná vazba s přebalem
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

ULICE MÉHO DĚTSTVÍ
Jindřiška Kubáčová
Autorka popisuje osudy a boje rodinných přátel i letmých známých, drobná vyprávění 
a příhody, které se zapsaly hluboko do jejího srdce.

 pevná vazba s přebalem
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

VZPOMÍNKY BIBLICKÉHO KOLPORTÉRA
Jindřich Špaček
Knížka umožňuje čtenáři nahlédnout do života muže, pro něhož bylo na přelomu 
19. a 20. století šíření Biblí životním posláním. 

 měkká vazba
 ×  mm |  stran | kat. č. 
Cena:  Kč

 www.bibleshop.cz



Nástěnný kalendář

NÁSTĚNNÝ 
KALENDÁŘ
ZEMÍ BIBLE 2018
 Současné fotografi e, které
 zachycují biblická místa
 Souhrnná strana s popisky 
 obrázků
 Na každý měsíc přiléhavý 
 biblický text

 kovová spirálová vazba
 ×  mm
 stran
kat. č. 
Cena:  Kč

Česká biblická společnost  jaro–léto 

Zemí Bible 2018
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Dům Bible, Praha

Náhorní ,   Praha –Kobylisy  |  Telefon:     |  E-mail: obchod@dumbible.cz
Internet: www.dumbible.cz  |  Internetový obchod: www.bibleshop.cz
Prodejní doba v Domě Bible: Po–Čt – hodin, Pá – hodin

Jak můžete zakoupit 
naše zboží
 v prodejně Dům Bible, Praha
 v prodejně Biblepoint – Pavel Nebojsa, Brno
 objednat v internetovém obchodě www.bibleshop.cz
 objednat e-mailem na adrese obchod@dumbible.cz
 objednat telefonicky na čísle   
 ve všech dobrých knihkupectvích

Biblepoint – Pavel Nebojsa, Brno
Josefská , Brno (OD Klášter)
Prodejní doba Biblepointu: Po–Pá – hodin

Zde je také možné vyzvednout tituly vydané ČBS
a cizojazyčné Bible objednané prostřednictvím 
internetového  obchodu www.bibleshop.cz.
Na nákup v Biblepointu se nevztahují 
měsíční akce a speciální nabídky ČBS. 

Kromě nabídky českých, cizojazyčných a dětských Biblí zaujme široká nabídka klášterních 
a fairtradových produktů, mešních a košer vín, bio čajů či keramiky. 

Informace pro knihkupce
Celoplošnou distribuci našich knih zajišťují tyto distribuční fi rmy:
Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., PEMIC Books, a. s., Pavel Nebojsa


